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Vehbi GÜNAy'-

Giriş

Dilimizdeki karşılığı 'yıllık' olan'salnöme] Farsça bir kelime olup belirli
konulara ilişkin yıldan yıla çıkarılan dergi veya kitaplara verilen genel bir isimdir.

Fransızca 'annuaire' ve İngilizce'year book' ise kavranrın Batı dillerindeki
karşılıklarındandır. Fransa'da ilk yıllık |793 yılında Pariste 'Lannuaire de la
Republiqaind adıyla yayımlanmıştır. Almanac' adıyla yayınlanap eserler ise

çeşitli konularda öğretici bilgiler ve tahminlere yer vererek ayrı bir edebiyat türü
oluşturdukları için bu kapsamda değerlendirilmemektedir.

1847-1922 dönemindb osmanlı Devleti'nde yayınlanmaya başlanan

salnömeler (nevsAl/yıllık) ait oldukları yıllara ilişkin tarihi, coğrafi, idarİ

yapı, kurumlar, şahıs biyografileri, bilimsel, iktisadİ, zirai, ordu-donanma, eğitim,

kültür ve diğer alanlarda önemli bilgiler içeren tarih kaynaklarındandır. Bir yıl
içerisindeki gelişme ve istatistiklere yer Veren bu kaynaklarrn devlet salnömeleri
(Salnkme_i Devlet-i Aliyye-i osmaniye), vilAyet salnAmeleri, özel konulu, resmi

kurum ve kuruluşlara ait salnAmeler gibi başlıklar altına toplanabilecek çeşitleri
bulunmaktadır2.

SalnAmeler arasında, ait olduğu vilAyetin idari taksimAtı, devlet
görevlilerinin listeleri, tarihi, coğrafi, ticari ve iktisadi, nüfus, eğitim, binalar
vb. pek çok konuda bilgiler içeren 'vilAyet salnAmeleri' ayrı bir yer
tutmaktadır. osmanlı Devleti'nde vilAyetler tarafindan düzenlenen ilk salnAme
1866 yılında çıkarılan 'Bosna', son salnAme ise I92Il22 yılına vayımlanan 'Bolu

1 
- Doç. Dr., Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi,
Bornova-IZMIR. e-ileti: vehbi.

2 "SAl_NAm e'', İslhm Ansiklopedisi (İ.A.), C.x, istanbul 1988, s. I34-I36;Mehmet
Zeki Pakalın, osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri SözIüğü, C. III, istanbul
1983, s. 105-106; Özer Ergenç, "Salnamelerde Izmir", İzmir Ticaret odası
Sempozyumu 1985, izmir 1985, s. L41-I42; Hasan Refik Ertuğ, "osmanlı
Devrinde Salnameler", Hayat Tarih Derglsl, S. B, 1978, s. 13. Hasan Duman,
osmanlı Yıllıkları (Shlnkmeler ve Nevsaller): İstanbul Kütüphanelerine Göre
Bir Bibliyografya Denemesi-Ottoman Year-books (SElnkme and Nevskl): A
Bibliograplıy and (Jnion Catalogue with Reference to Istanbul Libraıiies, istanbul
1982, s. 17 -25; Hasan Duman, osmanlı Shlnkmeleri ve Nevsillleri Bibliyografyası
ve Toplu Kataloğu-A Bibliography and [Jnion Catalogue of ottoman Year-Books,

C.I (2 Cilt), Ankara1999, s. 1-17.

-333-



Livası Salnömesidir. Çalışmamızın kayııağını teşkil eden Aydın VilAyet
SalııAmeleri (SalnAme-i VilAyet-i Aydın)' ise Hicri |296-1326 (Miladi
|878l79_190B) yılları arası döneme ait olmak izere25 adetyayınlanmıştır3. Farklı
sayfa sayısındaki bu yıllıldar içerdiği bilgiler açısından değerlendirildiğiırde; ilk
olarak çıkarılanlar ile serinin sonlarrna doğru yayımlanmış olanlar arasında
dikkat çekici farklılıldar bulunduğu görülür. SalnAmelerde, kitabı hazırlayan kişi
veya komisyonun da gayretiyle giderek zenginleşen ve çeşitleneır bilgilere yere
verilmiştir. Çalışmamızda, |87B-T900 dönemini kapsayan yirmi adet salnAmeırin
tümü görülerek Bodrum kazası ile ilgili bilgiler tasnif edilmiştir.

EODRUM KA.Z,&SX

Vilöyetin nnülki-Idarİ' Yaprsr; 1867 yılında çıkarılan VilAyet
NizamnAmesi ile osmanh idarlyapılanmasında meydana gelen değişiklikle eyalet
sistemi kaldırılarak vilAyet sistemine geçilıniştir. Bodrum kazası incelediğimiz
dönemde idari-mülki olarak Aydın VilAyeti içerisinde yer almaktadır. Bu
kapsamda oluşturulan Aydın VilAyeti de; İzrrıir (Izmir, Menemen, Foçateyn,
Urla, Çeşme, Kuşadasr, Tire, Bayındır, Ödemiş), .A.ydın (Aydın, Nazilli,
Bozdoğan, Denizli, Buldan, Söke), Saruhaıı (Manisa, I(asaba, Adala, Salihli,
Alaşehia Eşme, Gördüs, Demürcü, Akhisaı Kırkağaç, Bergama, Kula), fuI e n t e ş e
(Muğla, Milas, Bodrum, Bozöyük, Tavas, Marmaris, Köyceğiz,Meğri) sancaldarı
dAhilindeki kazalar ve buırlara bağlı nAhıye ve köylerden oluşmuştur. 1884/85de
Denizli sancağının ihdas edilmesiyle Aydın vilAyeti, İzınir (izmiı Kuşadası,
Seferihisaı Çeşme, Foçateyn, Menemen, Bergaııa, Tire, ödemiş, Bayındır,
Urla), Saruhan (Manisa, Kasaba, Salihli, Alaşehir, Temürcü, Kula, Eşme,
Gördüs, Soma, Akhisar, Kırkağaç), Aydın (Aydın, Bozdoğan, Çine, Nazilli,
Söke), Denizli (Denizli, Tavas, Sarayköy, Buldan, Çal), Menteşe (Muğla,
Milas, Bodrum, Marmaris, Köyceğiz, Meğri) sancaklarından oluşan idari bir
yap|ya sahip olmuştur. VilAyetin 1891 yılında 39 kaza,74 nahiye ve 2.9BB köyü
bulunmaktadıra.Kgzeyinde HüdavendigArvilAyetiı'ıin I(aresi sancağı, doğusunda

3 Aydın VilAyet SalnAmelerinin listesi için bkz. Hasan Duman, osmanlı Yllıkları
..., s. 38-41; Hasan Duman, osmanlı Sklnhmeleri .'', C.I, s. 80-82.

4 l99olglyılına ait salnAmede Ay&n vilAyeti İzmir (Merkez, Tire, Bergama,lJrla,
Menemen, Çeşme, Seferihisaı Kuşadası, Ödemiş, Foçateyn), Aydın (Merkez,
Nazilli, Bozdoğan, Söke, Çine), Saruhan (merkez, Kasaba, Salihli, Alaşehir,
Teııürcü, Kula, Eşme, Gördüs, Soma,Akhisar, Kırkağaç),Muğla (merkez, Milas,
Bodrum, Marmaris, Köyceğiz, Meğri), Denizli (ınerkez, Tavas, Saray, Buldan,
Çal, Garbi Karaağaç) sancaldarı ile bağlı kaza merkez|eri ve ıröhiyelerinden
ııüteşekkildi. Bkz. Salndme-i Vilayet-i ğdın sene H. 130B/M.1307, C. II, s.

544. |902 salnAmesine göre ise; Aydııı VilAyeti İzınir (Ödemiş, Urla, Bayındır,
Bergama, Tire, Çeşme, Seferihisar, Foçateyn, Karaburun, I(uşadas1, Meneınen,
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HüdavendigAr ve Konya vilAyetleri, güneyinde I(onya vilAyetinin Teke sancağı ve
batısında Adalar Denizi ile sınırları olan Aydın vilAyeti, 53.798 km'yüzölçümtine
sahiptirs.

Aydın VilAyeti

I(aza Hakkrırda Genel Eilgiler; SalnAmelerin aktardıkları bilgilere göre;
XIX. yüzyılın sonlarında Bodrum kazası, kuzeyden Milas kazası ve Mandalyat
körfezi; doğudan Muğla kazası; güneyden istanköy körfezi, İstanköy Boğazı ve
açıkları; batıdan, Adalar Denizi (Ege) ile srnrrlı ve çevrilidir. Yüzölçümi 7B7
km2.dir. ormanlarının yüzölçümü 45 km'z:dir. Bodrum'un 11 mahallesinin yanl

Nif), Aydın (Aydın, Bozdoğan, Çine, Söke, Karacasu, Nazilli), Denizli
(Denizli, Buldan, Çal, Saray, Tavas, Garbi Karaağaç), Saruhan (Manisa, Eşme,
Akhisaı Alaşehir, Temürcü, Salihli, Soma, Kırkağaç, I(asaba, Kula, Gördüs) ve
Menteşe (Muğla, Bodrum, Köyceğiz,Marmaris, Meğri, Milas) sancaklarr ile bu
sancaklara bağ|ı kaza merkezi ve nAhiyelerden oluşmaktaydl' Bkz' Salnhme-i
Vilhyet-i ğdın sene H. 1320.

5 Salndme-i Vilayet-i,ğdın sene H. 1308/M' 1j07, C. II, s. 543, 623'
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Slra S e ralvah i Ve Kar aab id isimli iki nAhiyesi ile 41 adet köyü bulunmaktadır6

Tablo I:1891l92'de Bodrum Kazasrnrn Genel istatistiği7
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KöwlprBodrum Merkez

Kaza Merkezi; Bodrum kazasrnrn merkezi izmirden denizden I75 mll
uzaklı'kta, istanköy adasının karşısında ve oldukça korunaklı bir liman içerisinde,
37" 4' kuzey enlemi i|e 25" 9' doğu boylamında ve sahilde bulunan Bodrum
kasabasrdır. Kasabaya bağlı'Çiftlik've'Façnun'köyleri Vardır. Bu köyler ile
birlikte kaza merkezinde 1.210 mesken mevcuttur.

Tablo II: l&gl/9T'de Bodrum Kaza Merkezis

6 H. 1308 (1891/92) Aydın Vililyet Salnilmesi, s. 614-615; H. 1311 (1893/94)

Aydın Vilkyet Salnhmesi, s. 388-390; H. 1312 (1894/95) ,\ydın Vilkyet Salnamesi,

s.475' IB93l94'te köy sayısı 4t'e yukselmiştir. B|<z. H. 1311 (1893/94) Aydın
Vil|yet SalnLmesi, s. 3BB.

7 H. 1308 (1B91/92) ,\ydın Vildyet Salnilmesi, S.442-449.
B H. 1308 (1891/92) ,\ydın Vildyet Salnhmesi, s. 508-509.

i
,.r.iA
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Bodrum kasabasının nüfusu, I891D2 yılında 2.770 erkek ve 2.754
kadın olmak izere 5'524 kişidir. Mesken sayısı 1.080'dir. Bu yılı ait salnAmede;
Bodrum'un diğer sahil şehirleri gibi körgir fakat Marmaris ve istanköy gibi Arap
mimari usulünde birer kale burcu tarzında olan meskenleri, Arabistana özgü
hurma ağaç|arıve zararlı ha1wanlardan akrep bulunması dolayısıyla kendisine ve

benzerikasabalara Anadolu sahillerinde Arap şehirleri'bile denilebileceği
kaydedilmektedir. Bodrum kalesi hakkında ise, kasabayı ikiye ayıracak biçimde
ortada yer aldığı ve Müslüman mahalleleri bölümünün önünde bir su kemeri
ıızandığı belirtilmektedir. Bu tarihte yerel yönetimin gelirleri 1.139 kuruştur.
Kasaba içinde on bir adet fener yakılmaktadır. Ayrıca Bodrum kazasında panaylr
vepazar da mevcut değildir.

Bodrum Körfezi; Bodrum körfezi, 'Petis'körfezinin doğusundan 3,5

mil uzaklıktadır. Şehir körfezin kuzeyinde yer alır. Bu körfeze girilen kanalın
ortasında iki adet ufak batak kaya vardır. Bunlardan dış tarafinda olanın üstünde
2,5kulaçve çevresine yakın yerde 20 kulaç su bulunur. içtaraf aki kaya diğerinin
(yıldız 1,5 kerte poyraz) tarafinda tahminen 7,25 gımana uzunluğunda olup
üzerinde 2,75ka|aç su bulunduğu halde etrafi derindir. Bunlardan başka'orak'
adasına yakın diğer bir kaya daha mevcuttur. Bu kayalardan biraz kuzey taraf a
da sudan yukarı pek çok kayalar bulunmakta olup civardaki buruna kadar |Lzanff.
Gemilerin o tarafa doğru yakın gitmesi tehlikelidiı bu yerden dikkatli bir şekilde
geçildikten sonra demir mahalli limanının dışında '10-20' kulaç suyu bulunan
ve dibi ot ve çamurdan oluşan yerlerdir. Asılliman ufak olup boğazın ağzındaki
ada ile iki taraf a bulunan rıhtım harabelerinden korunaklı ise de en derin yeri
batısında ve sularr bir uskunanrn barınmasına yeterli üç kulaç derinliğindedir.
Limanda denizin dibi bir çeşit kopmaz ot I|e kaplıdır' Şehrin gerçek yeri 37" 3'
kuzey enlemi ile27o 27' 30" doğuboylamındadırg.

Ziraatve Ticaret; Bodrum kazasrnrn ziraatıbuğday, arpa, bakla, Iulaf,
palamut ve incirden ibarettir. Bu ürünlerin büyük kısmı ile avlanılan ahtapot ve
sünger dışarıya satrlrr, karşılığında un, sabun, pirinç ve benzeri malzeme alınır.
1899 verilerine göre kazada küçük-büyük ikiyüz kadar deniz aracl mevcut olup
bunların yarlsl sünger diğer yarısı ise balık ve ahtapot avıyla uğraşırlar.

1BB3/B4 ve 1BB4/B5 yılı salnömelerinde Bodrum ile ilgili şu satırlar yer
almaktadırl0:

"Bodrum kazasının ziraatı dtın (düşük) bir mertebededir.
Mahsulkt-ı mahalliyeden (yerel üretimden) harice yalnız incir ye

9 H. 1308 (1891/92) ğdın Vililyet Salnhmesi' s.676.
10 H. 1301 (1883/84) ğdın Vilayet Salnamesi, s.225; H. 1302 (1884/85)

Aydın Vilkyet Salnhmesi, s.255.
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Palamut imrhr olunur (gönderilir). incir mahsulünün miktar-ı
senevİsi (yıllıIc miktarı) bir buçuk milyon kilograma baliğ
olur (ulaşır).Bodrum sahilde vilki olmak (bulunmak) cihetiyle
(dolayısıyla) ahalisi balık ve sünger saydıyla (avlanmasıyla) işigal
ederler.Yün kuşak, seccade, halı nesc edilir (dokunur).AsEr-ı
Etikadan (eski eserlerden) pek mükemmel bir kalenin harabesi
ely e v m & al e n ) m ev cılt tLır.''

Talılo \II: 1 897 l 98'de E o drum'da Mevcut Yaprlar l l

1
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F{ayvancılrk; Devletin resmi bilgileri, XIX. yüzyıhn Son çeyreğinde kaza
genelinde büyük ve küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğunu göstermektedir'z.
Kazadamevcuthayvanlar arasrnda, coğrafyaya uyumVe bakımkolaylığı açısından
keçi ilk sırada olup bunun yarlsl kadar da koyun bulunmaktadır. Büyükbaş
hayvan olarak inekve öküz mevcuttur. istatistikten, taşımacılık amacryla eşek, at,
katır ve deve beslendiği de anlaşılmaktadır.

Tablo IV: r891/92'de Bodrum Kazası Hayvan İstatistiği

o Kazanrn ormanlannrn 45 km .'dir. O
odun ve kömür elde edilerek yıllık 3.000 kuruş kadar gelir sağlanmrştrr.

Maden; Bodrum kazasında çok eski bir simli kurşun madeni
bulunmaktadır. 1878 salnAmesinde bu madenin Dere köyü dağında ve sahile
iki saat uzaklıkta olduğu kaydedilmektedir. Bu bilgi 1884/85 salnAmesinde de
tekrarlanmaktadırl3.
11 H. 1315 (1897/98) ,Aydın VilEyet Salnilmesi, s. 508; H. 1316 (lTgL/gg)
ğdın Vilhyet Salnkmesi, s. 49O- 49I.

12 H. 1308 (1s91/92) Aydın VilEyet Salnilmesi, s. 522-523'

H' 1296 (1B7B/79) Aydın Vilhyet Salnilmesi, s 135; H. 1302 (1884/85)
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Ulaşım; Karadaır ve denizden ulaşım sağlanabilen Bodrum'un vilAyet
merkezine (izmir) uzaklığı 54,livamerkezine 1ıviugla) uzaklığı 24 saattirla.

Tablo V: Bodrum Köylerinin Kaza Merkezine Uzaklıkları,s

Köv Saat Dakika Saat Dakika
Cerkan 30 Dirmi -l saslr 4
tsltez I 4
Müskebi-i kebir z Rumbelü 4

I 2 Gök 4
I J Belen 4

Görece 3 20 Yaka .'

Rumhane J 30 t
Karabağ 4 Pınarlr belen 5
Akçaalan-ı kebir 4 Kum 4
Akcaalan-ı sasir 4 Irmine 3
Dere 4 Sane 5
Karakaya 5 7
Geriş 5 Tombul B
Sandıma 4 Mumcular 6
Gökçebelen 4 Mazı I
Dirmil-i kebir 4

Bodrum

(]ean Baptist Hilair'in Gravürü)

,\ydın Vilkyet Salnilmesi, s23ll.
14 H. 1299 (18B1/B2) ğdınVilkyet Salnilmesi, s. 118.
15 H. 1315 (1897/98) Aydın Vilkyet Salnkmesi, s. 510.
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BoDR.UM KAZAsI wAHİyErpni

a. Seralvahi Nöhiyesi

Bu nöhiye, Bodrum ltazasının güney kismından oluşur ve 22 |<öyu

müştemildir. Nüfusu l89ll92'de 2.490 erkek, 2.45B'i kadın olarak toplam
4.949'dir. Bu tarihte toplam 353 meskeni vardır. NAhiyenin merkezi 210 erkek,

243 kadın olmak üzere toplam 452 kişilik nüfusu ve 9l meskeni bulunan
Mriskebi köyüdür. Ancak burada müdüriyet idaresi olmadığından doğrudan
kaza merkezine bağlıdır.

Tablo VI: Seralvahi NAhiyesi Hflne ve Mesken İstatistiği

64324Faralya62396Karakaya
70387Karabağ50249Akçaalan-ı sagir

38t87
Dirmil-i

lrehir89421
Akçaalan-r

kehir

22t74Peksimet41219Dere
I47IGölt995Rumhaneleri

25126
Dirmil-i

sasir30t43Yaka

38186Geriş28r32Yemeıri
60308Geren Belen55286Dere-i Müskebi
52261Rumiko20100Fetenler
58348Sandrca30r40Gürece
I472Gökçe Belen9T453Müskebi

MeskenflöneKöyMeskenHAneKöy
SerelvAhi NAhiyesi

b. Karaöböd l{Ahiyesi

Bodrum'un batı taraflndadır ve 16 parça köyden oluşur. Nüfusu
l89ll92'de 1.711 erkek,l'607 kadın olarak 3.318 kişidir. NAhiye merkezi 133

erkek, 118 kadın olmak tizere 25I nüfusu ve 52 meskeni bulunan Mumcular
köyüdür. 1893-1895'te nAhiyede 1.411 erkek, |.33I kadından oluşan 2.742 kişilik
Müslüman nüfus yaşamaktadır. NAhiyede toplam 509 mesken mevcuttur. Bu
nAhiye de idari olarak doğrudan kazayabağlıdır.
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Tablo VII: KaraAbnd NAhiyesi Höne ve Mesken İstatistiği

KaraabAd NAhiyesi
Köv HAııe Mesl<eıı I(öv HAne Meskeıı

Mumcular 25r 52 Cedid ).io 0.
Meki 39s 72 Bavır 90 I8

Armudcuk 5l l0 Teoecik 106 2t
Hatablar 103 21 Cölmekci t73 32
Kemer t22 25 Eveli Cemaati 111 22
Kevsir 55 l1 Güzelbeğli 74 I4

Srğrr Ağılr 59 t2 Hacr Himmetler 51 1i
Sair 788 t2B Zeamet 83 1B

Dernografik Durum; Bodrum'un demografik olarak, bağlı olduğu
Menteşe Sancağinda % 10 civarında bir nüfus yoğunluğu barındırdığı
anlaşılmaktadır. VilAyet yıllıklarında yer alan nüfus istatistikbilgileri göz önünde
buluırdurulduğunda sayımlarln islAm, Rum, Bulgar, Katolik, ProteŞtan, Musevi
ve Ermeni olarak din/millet esas alrnarak gerçekleştirildiği anlaşılmaktadrr. Ana
tasnif unsurlarından bir diğerini ise cinsiyet olmuştur.

XIX. yüzyılın ikinci yarısında Anadolu'nun diğer bölgelerinde olduğu
gibi Aydın vilöyetinde de konar-göçer aşiretlerin iskAnı söz konusudur. 1884/85
yılı salnAmesinde Aydın vilAyetinde 70.000 nüfusluk aşiret grubunun iskan
edildiği kaydedilmektedir. Aynı kaynağa göre Bodrum kazasında da 290 erkek,
267 kadın olmak izere 557 kişi iskAn edilmiştir16.

Tablo VIII: 1890/9r'de Meırteşe Sancağr Kazaları l{üfırsul7

Kaza Nüfus o/o

Liva Merkezi (MuğIa) 4i \4\ 30 63
Milas 28.63s 20.14

Bodrum t3.573 9.55
Marmaris 12.540 8.82
Kövceğiz 20.369 14.33

Meğri ı 23.485 16.52
Tonlam T42.147 t00

H. 1302 (1884/85) Aydın Vilkyet Salnkmesi, s.270.
M. 1j06 (1890/91) ,ğdın Vilkyet Salnilmesi' s.204.

t6
I7
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t3.5744564461092.092rt.254Toplaın
6.768I226T95B1.0115.651Kadın
6.806J3382751r.0B 1s.603Erkek
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Tablo trX: 1889/90'da Bodrum Kazasr Nüfusul8

Tablo X: l89l/92'de Eodruııı Kazası Nüftlsu'9

Tablo XI: Bodrum Kazasr Genel l.{üfusu (1s9r-1895)'z0

r4.6027.2827.32013.6996.8926.99213.8846.8926.992Toplam

1l471l47Ermeni

884939884939Muşevi

I1IIKatolik

)222Bulgar

2.545r.2571.2882.368t.t64r.2062.3301.r57I.L73Rum

11.9555.9725.98311.829s.893s.936i 1.5515.7325.819islAm

Topl.Kad.Erk.Topl.Kad.Erk.Topl.Kad.Erk.Millet

t89419s1893194r89t/92

I

::|ı .

rt..i iA

18 M. 1305 (1889/90) ,\ydın Vilhyet Salnkmesi, s. 208.
19 H. 1308 (1891/92) ,\ydın Vilkyet Salnilmesi, S.422.
20 H. 1311 (1893/94) ğdın VilIyet SalnEmesi, s. 38B; H. 1312 (1894/95)

ğdın ViIEyet Salnkmesi, s' 473.

13.88472946.8206.898Toplam
63JEcnebi Tebaasr
82124435Yahudi

2.24s3I451.0811.OBBRum
11.55137445.6955.775İslöm

ToplamKadınErkekKadınErkek
YabancıYerli
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Tablo XII: Bodrum Kazasl Genel Nüfusu (1895-lB97)rı

Tablo XIII: 1897l9&'de Bodrum Kasaba ve Kazası Nüfusu22

Tablo XI\I: xs9s/99'da tsodrurn Kasaba ve Kazası Nüf,usu23

2l H. 1312 (1894/95) Aydın Vilayet Salnilmesi, s. 473; H. 1314 (1896/97)
Vilkyet S alnilmesi, s,457 .

H. 1j15 (1897/98) Aydın Vilkyet Salnkmesi, s. 508-509.
H. 1316 (1898/99) ,Aydın Vililyet Salnhmesi, s.489,49|.

,4ydın
22

Millet

t89st96 t896197

Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam

islAm 6.108 6.093 12.201 6. ts9 6.133 t2.292

Rum 1.267 1.237 2.504 t.276 1.248 2.524
Bulgar 2 2 2 2

Katolik I 1 I I

Musevi 47 55 r02 47 55 102

Ermeni 7 4 l1 7 4 11

Toplam 7.432 7.389 14.821 7.492 7.440 14.932

Millef

Erkek Kadın Toplam
Kasaba Kaza Kasaba Kaza Kasaba Kazı

İslim 1.8s 1 6.248 1.815 6.2 11 3.666 12.459
Rum L294 1.294 1.26s 1.265 2.559 2.559

Yahudi 46 46 56 56 r02 r02
Ecnebi 9 9 6 6 15 15
Yabancr 28 28 25 25 53 53
Toplam 3.228 7.625 3.167 7.563 6.395 I 5.1 88

Millef

fdqı IN

Kasaba Kaza Kasaba Kaza Kasaba IÇaza

İslAm 2.032 6.343 2.0s6 6.28s 4.088 t2.608
Rum 1.274 t.274 r,278 t.278 2.552 2.552

Yahudi 5/ 5/ 58 58 95 95
Yabancr 84 84 20 20 r04 104
Toplam 3.427 7.738 3.412 7.641 6.B39 15.379

23
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Tablo XV: 1s99/1900'de Bodrum Kasaba ve Kazasr Nüfusu2a

15.6807.t967.8003.5527.8803.644Toplam

10910925258484Yabancı

10310357574646Yahudi

2.6932.693t.3r4r.3t4r.3791.379Rum

12.7754.2976.4042.t566.3712.t35Islim

KazaKasabaKazaKasabaKazaKasabaMillef

ToplaınKadrnErkek

Kazanln Mülki-İdari Yapısl; Menteşe sancağının altı kazasından birisi olan

Bodrum'un 1 B84/85'te 38 köyü bulunmakt adıfs . Kazada kaymakamın yönetimi
altındaki birçok devlet görevlisinin isimlerini tespit edebilmek mümkündür.
Naip, müf ü, mal müdürü, tahrirAt katibi, sandık emini, tapu kAtibi, vukuat katibi
bu görevlilerin başında gelmektedir. Bunlarln yanlsıra telgraf ve posta müdürü,
baştahsildar ve yardımcısr, eytam müdürü, nüfus memuru ve yardımclsl, zabrta

memuru, polis,liman reisi, evkaf vekili, karantina memuru, fener idaresi, orman
ondalık memuru, düyun-ı umumiye memuru, reji memuru ve reji kol memuru
gibi diğer görevlilerin isimleri de yıllıklardan öğrenilebilmektedir.

SalnAmelerden kazalarda oluşturulan 'kaza idare meclisi'nde yer alan

kişilerin de tespiti mümkündür. Kaymakamın başkanlığında oluşturulan bu
kurullarda dörder adet doğal ve seçilmiş üyeler yer almaktadır. Söz konusu
listeler incelendiğinde naip, müf ü, mal müdürü ve tahrirat kitibinden oluşan

doğal üyelerle birlikte içerisinde osmanlı tebaası gayt-i Müslim vatandaşların
dayer aldığı Bodrum'un sözü geçer kişilerinden oluşan seçilmiş üyeler de tespit

edilebilmektedir. Ancak aşağıda sadece Bodrumda görev yapan kaymakamların
listesinin verilmesi uygun görülmüştür.

Tablo XVI: Bodrum Kaymakamlan (fS79-1900)

Ömer Hulüsi Bey1891 - 1900

ismail Şevki Efendi1884 - t89l

Bekir Sıddık Efendi1882 - 1884

Nöfiz Efendi1880 - 1882

Abdi Efendit879180

KaymakamDönem

H. 1317 (1899/ 1900) ğdın Vililyet Salnhmesi, s' 427, 429,

H. 1302 (1BB4/85) ğdın Vilkyet Salnkmesi, s.273.

i.
.ri i

İ

24
25
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Yerel Yönetim; Kaza merkezi olan Bodrum kasabasında bir belediye
idaresi mevcuttur. XIX' yüzyılın son çeyreğinde Bodrum belediyesinin başta
belediye başkanları olmak izere'belediye idare kuruluhda yer alan altı üyenin
yanlslra kAtip, sandık emini, tabip ve tahsildarın isimleri de listelenebilmektedir.
Kaynaklarımızdan Müslim veya gayr-i Müslim Bodrum'un Saygln kişilerinden
oluşan bu kurulda yer alanların isimleri de öğrenilebilmektedir. Aşağıda sadece
Bodrum belediye başkanlarının isim ve görev dönemlerine ait liste sunulmuştur.

Tablo XVII: Eodrum Belediye Başkanları (1s7s-1900)

Dönem Belediye Başkanr

r87Bl79 SAlih Bey

IB79 - 1882 ismail Efendi

1882 - 1BB4 Mehmed Çelebi Efendi

1884/B5 Halil Efendi
1885 - 1892 Mehmed Çelebi Efendi

1893 - 1899 Hacı Mehmed Ağa

1899 - 1900 Halil Efendi

Yıllıklarda, kazadan elde edilen gelirlerin istatistiklerine de yer
verilmiştir. Devletin resmi kayıtlarını içeren bu listelerden kazada mevcut gelir
kalemlerinin olduğu kadar za$aniçerisinde bunlar da meydana gelen değişimin
tespiti de mümkün olmaktadır.

Tablo XVIII: Bodrurn Kazası Yıllık Gelir İstatistiği26

t&gu92 t894l9s l898/99
Emlök Versisi 208.t23 208.762 ztI.634
Gelir Vereisi 69.547 74.159' 23.331

Bedel-i Askeri 40.953 48.lll 49.000
Hawan Versisi tr3.396 130.252 I47.379
Canavar Resmi 315

Aşir Geliri 339.726 / 287.826 3t4.964
Orman ve Maden Geliri 2.800 38.666 35.7t0
Eml6kve Taııu Harclarr r03.465 44.597 i 5.480

Mahkeme Harçlarr 27.828 t.201 1.351
Çeşitli Vergi ye Gelirler 18.371 30.746 6.773
Maarif Yardım Hissesi t9.924 17.483 3.209
Menafi Yardım Hissesi 33.973 28.783 2s.382

Toolam 977.341 9tr.395 855.907

26 , H. 1308 (1891/92) ğdın Vilhyet Salnhmesi, s. 537; H' 1315 (1B97/9B)

ğdın Vilkyet Salnilmesi, s. 509; H. 1315 (1897/98) ,ğdın Vildyet Salnamesi, s.

509; H' 1316 (1B9B/99) Aydın VilEyet Salnkmesi, s. 490.
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Bodrum Kalesi (1860'lar)

Adlİ Yapı; I(aza olması dolayısıyla Bodrum'da bir'b i d Aye t' mahkemesi
bulunmaktadır. Bu mahkeme, naibin başkanlığında iki üye ile başkatip, ikinci
katip, müstantik yardımcısl, mukaveleler yazmafl1 şer'iye katibi ve mübaşirden
oluşmuştur' IB92l93 yılında kaza bidayet mahkemesinde devir ve yeni açılan
olmak izere 55 dava görülmüştür. Bunlardan 2|'i karara bağlanmış 24'ü
kanunen iptal edilmiş, kalanlar ise ertelenmiştir. Mahkemeye ceza olarak da
toplam 68 dava gelmiş bunun 60i görülmüş, diğerleri gelecek yıla devredilmiştir.
13t2 yılında dava Saylsl'66 olmuş, bunlardan 22'si görülmuş,27'si kanunen iptal
edilmiş, kalanlar da ertesi yıla devredilmiştir. Ceza olarak toplam 72konugelmiş
bunlardan 67'si görülmüş, kalanl ar sonraki yıla bıralolmıştıf7.

Bodrumda ayrrca ticaret mahkemesi de 1B98l99 yı|ında faaliyete
geçmiştir. Bu mahkemede naibin başkanlığında üç üye Ve bir kAtipten
müteşekkildir.

Eğitim; Bodrum ka'sabasında erkeklere mahsus orta öğretim
seviyesinde eğitim Veren bir 'rüştiye' ile ilköğretim seviyesinde bir 'ibtidaiye'
mektebi bulunmaktadır. Ayrıca otuz bir köyun hepsinde birer ilköğretim mektebi
mevcuttur. Rüştiyede bir başöğretmen i|e yazı öğretmeni kadrosu mevcuttur.
okulda ayrrca bir de hizmetli bulunmaktadır.

Tablo XIX: Rüşdiye Mektebi (1882-1900)28

27 H' 1311 (1893/94) ,4ydın Vilkyet Salnkmesi, s. 390; H. 1313 (1895/96)
Aydın Vilayet Salnkmesi, s.463'

28 H. 1300 (1882/83) ,ğdın ViIEyet Salnilmesi, s.220; H. 1301 (1883/84)
,\ydın Vilhyet Salnhmesi, s. 223; H. 1302 (1884/85) ,\ydın Vildyet Salnkmesi,
s. 199; H. 1313 (1895/96),ğdınVilkyet SalnEmesi, s.461; H. 1314 (1896/97)
,\ydın Vilhyet Salnilmesi, s. 457; H. 1315 (1897/98) ,4ydın Vitkyet Salnhmesi, s.
506; H. lj17 (1899/1900) ,\ydın Vilkyet Salnhmesi, s. 427 '
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LEauE3 ı.883/84 189s-L897 7897198 t898/99 7899/L9OO
Muallim-i

evvel

Rik'a/Hat
Muallimi
BevvAb

(Hizmetlil
ŞikirdAn'
Lğğrenci)urploma
Alanlar

Hasan Hasan Hasan
Fehmi Fehmi Fehmi
Efendi Efendi EfendiFehmi Fehmi Fehmi
Efendi Efendi Efendi

Salih Ağa

-8553

Mustafa Maatafi Mffi
Efendi Efendi Efendi

Ahmed Ahmed
Efendi Efendi

Saib
Efendi

Mahmud
Efendi

62

!210

53

5

İlköğretim okulunda ise; 1s83-l885 yılları arasmda dört eğitmen
mevcut iken yüzyıltn sonlarlna doğru öğretmen Saylsl yarlya indiği gibi öğrenci
sayıstnda da bir düşüş görülmektedir.

Tablo XX: İbtidai Mektep Öğretmen ve öğrencileri (t883-1900;zı

Nüfus içerisinde görüldüğü azere Bodrurnda kaza merkezi olan
kasabada Gayri-i Müslim nüfus mevcuttur. Sadece kaza merkezinde yaşayan
bu nüfus grubunun sa}nsal olarak en büyük krsmınr Rumlar oluşturmaktadır.
Yüzyılın sonlarında Rum nüfusun ilk Ve orta seviyede birer erkek ve bir kız
okullarının bulunduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca aynı tarihlerde kasabada yaşayan
yaklaşık yüz kişilik Musevi nüfusun yirmi beş çocuğunun devam ettiği ilk-orta
seviyede eğitim veren bir okullarının Varhğı dikkati çekmektedir.

Tablo XXI: xE97/9E'de Gayr-i funüshın Mektepleri3o

oğrenci
Mektep Dereeesı oğretİmen L897198 1898-

I qnn
Rıım lVlcktehi lht dai ) RN 1?O
Rum Mektebi Rüsdi 1 20
Rum Kız Mektebi Ibt dai Ve Rüsdi t 60 40
Musevi lbt dai ve Rüşdi I 25 25

29 H. 1301 (1883/84) ,Aydın Vilayd Salnkmesi, s.223ı H. 1302 (1884/85)
Aydın VilEyet SalnEmesi, s. 200; H. 1313 (1895/96) ,\ydın Vilhyet Sal'nhmesi,
s. 461; H' 1314 (1896/97) ğdın Vililyet Salnhmesi, s. 457; H. 1315 (1897/98)

ğdın VilIyet Salnkmesi, s' 507.
30 H' 1315 (1897/98) ğdın VilIyet Salnilmesi, s. 507; H. 1316 (1898/99)

ğdın Vilhyet Salnkmesi, S. 489.
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Muallim Muallim Muallimöğrenci

Efendi
Mahmud

Efendi
Omer
Efendi

Hüseyin

35

40

24

.. Efendi
Omer Efendi

Hüseyin
Efendi

Emin Efendi

30

35

30

Efendi
Mustafa
Efendi

Mustafa
Efendi

Mustafa
Efendi



Bodrum kazasında müf ünün başkanlığında oluşturulmuş bir maarif
komisyonu/meclisi mevcuttur. Kurulun, sayıları üç ile yedi arasrnda değişen
Müslim ve gayr_i Müslim üyeleri bulunmaktadır.Kazadaki eğitim faaliyetlerini
düzenleyen bu komisyonun üyeleri de yıllıklarda özellikle belirtilen unsurlar
arasındadır.

Bodruııı (18B0'ler)

Bodrum Flaşıishaııesi; XIX. yizyı| sonlarında ve XX. yizyı|başlarında
Bodrum, kalesinde bulunan umumi hapishanesi ile de meşhur olmuştur.
Kasabanın güneyinde bulunan kale, 1894'te onarrlarak genel bir hapishaneye

çevrilmiştir. 1s99-1900de hapishanede 520 nefer yükümlü bulunmaktadır3l.
Ayrıca hapishanenin bir muhafiz bölüğü mevcuttur32.

Tablo XXtrtr: Umurni ttrapishane İdaresive &Iuhaflz Bölüğü

Sonuç Yerine; osmanlı vilAyet yılları içerdikleri bilgiler itibarıyla
devletin resmi kayıtlarını yansıtan önemli bir kaynak serisidir. Bu eserler her
biri aynı özellikleri taşımasa da elde edilecek bilgilerin çeşitliliği ve zenginliği
göz önünde bulundurulduğunda yerel tarih çalışmaları için olmazsa-olmaz bir
krlavuzdur. Bu çalışma kapsamında XIX. ytizyılın son çeyreğinde yıllıklardayer

31 H. 1316(1898/99) ğdın Vilhyet Salnhmesi, s. 492.

32 H. 1316 (1898/99) ,\ydın Vilhyet Salnilmesi, s. 487; H. 1317 (1899/1900)

Aydın Vilayet Salnkmesi, s. 426.

49,Ncfei
4fıh ırecı
1Rölİik Fmini
)Calrı rç

lçmail AğaMi'ıl^7lm-ı <Ani
A/lohmad FfpndiM jilAzım-ı evvpl

- Ompr RerrVİizha çı
ığı l

1 O nefpr1 n nafprGardivan
lhnhim Ra\/lhrahim FfpndiKaf ih

lrakli Anclanvacli Ffencli[\/lahmad Arif FfpndiTahih
N/lAhmpd RAçid Ftpndllhrahim FfendiMiirlür

,I RqR/qg1R97 ISA
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alan bilgiler bir araya getirilerek ilk defa olmak üzere araştrrlcr Ve meraklıların
dikkatine sunulmuştur. Şüphesiz elde edilen bütün bilgilerin kullanılması
mümktın olmamıştır. Ancak çalışmanın bu haliyle de bundan sonra yapılacak

çalışmalara kaynaklık edeceği aşikArdır.
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tsoDRUNI VE KöYn ER.İnTDE rün'gg runİnaanİsİ

CengizGÜnnıylx'

Bodrum Yarımadası, XVIII. yizyılda bir tersane inşasıyla birlikte
bölgede önemli gelişmeler başlamış ve imar faaliyetleri gözle görülür biçimde
artmıştır. Bu dönemde inşa edilmiş çok sayıda cami,. namazgAh, han ve
hamamın yanı sra günümüze gelebilmiş 9 türbe bulunmaktadır.

KIZIIHİSARLI &{USTAFA PAşA I/E OĞLU CAFER. PAşA rÜngBsİ
Tersane Mevkiihde, de4ize hakim küçük bir tepe üzerinde yer

almaktadır (Resim-1). Türbenin çevresindeki özellikle XVIII. yizyılaaitmezar
taşları dikkat çekicidir.

Şekil ı-Kızılhisarlı Mustafa Paşa ve oğlu Cafer Paşa Türbesi. Plan.

Dikdörtgen planlı, baldaken kuruluşlu türbenin ijzeri, beşik tonoz
ile örtülüdür (Şekil-I). inşa malzemesi olarak alt kesimlerde mermer, diğer

1 Sanat Tarihçi. cengizgurbiyik@gmail.com

üİgtğ
.w:1,,':,,.'ffi
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kesimlerde düzgün kesme taş Ve kaba yonu taş kullanılmıştır. Tonozun üst
kesimi sıvalıdır. Köşelerdeki "L' kesitli payeler ile ortada yer alan dikdörtgen
şekilli iki paye birbirlerine sivri kemerlerle bağIanmıştır. Doğu ve batı
cephesinde birer kemer yer alırken, kuzey ve güney cephelerinde ikişer kemer
bulunmaktaclır (Resim-2). Kemerlerin arası yaklaşık 60 cm yüksekliğinde
bir duvarla kapatılmıştır. Türbeye girişi sağlayacak herhangi bir açıklık
bıralalmamıştır. Türbenin batı cephesinin iki yanında, drşa taşıntılı, ortasr
delikli üst üste ikişer mermel konsol bulunmaktadır. Bunlaa ahşap kuruluşlu
bir sundurmayı taşımak amacıyla yapılmış konsollar olabileceği gibi, sancak
direği yerleştirmek amacıyla da kullanılmış olabilir.

Türbenin iç kısmı bütünüyle sıvalıdır (Resim-3). oldukça dar ve uzun
bir plan şemasma sahip olan türbenin içerisinde, batısındaki daha geniş olmak
üzere iki mermer lahit bulunmaktadır. Doğuda ye alan mermer lahit, diğerine
oranla daha sağlam durumdadır. Yakın dönemde yapılmış olan bir onarlm
sonucu, lahit demir kenetlerle birbirine bağlanmış, ayrrca baş ve ayak taşları
da sağlamlaştırılmıştır. Mermer lahit zamanla aşınmış olduğundan, lahitin ve
ayak taşının üzerinde bulunan ve belli belirsiz seçilebilen süslemeleri algılamak
oldukça güçtür. Bunun yanında, lahit gibi oldukça aştnmrş durumdaki mezar
taşınrn üzerinde, kitabeye ait herhangi bir ize rastlanmamaktadır.2 Taşın
durumu göz önüne alındığında, gerçekte burada bir kitabe olup olmadığına
dair bir fikir yürütmek oldukça zordur. Mezar taşının "kallavi" tipi başlığına,
genellikle sadrazamlarrn, vezirlerin ya da kaptan-ı deryaların mezar taşlarinda
rastlanmaktadır'(Resim-3). Bu mezar lahdının, her iüsi de kaptan-ı deryalık
yapmlş olan, Kızılhisarlı Mustafa Paşa ya da oğlu Cafer Paşdya ait olduğunu
söylemek mümkündür. Ancak hangisine ait olduğu bilinmemektedir. Batıda
yer alan ve daha geniş olan mermer lahitin, baş ve ayak taşları mevcut.değildir.
Lahitin iizerinde bulunan geç tarihli mezar taşları, türbenin ç.u...Ğd.ki
mezarlıktan getirilmiş olmalıdır. Bu lahit de diğeri gibi demir kenetlerle
birbirine bağlanmıştır.

Yapıda herhangi bir süsleme unsuruna rastlanmamaktadır. Yapı
içerisindeki mermer lahitin üzerinde bulunarl süslemeler de, oldukça uşr'r*rş
durumdadır.

Yapıda herhangi bir inşa kitabesine rastlanmamaktadır. Kızılhisarlı
Mustafa Paşa'nın 1726 tarih|i vakfiyesinde bir türbe ismi geçmesine rağmen,
adı geçen türbenin bu olup olmadığı bilinmemektedir3.

Kızılhisarh Mustafa Paşa, Mora'nın Eğriboz Adası'nın KızıIhisar
Kasahası ahalisindendir. 1689 ile 1718 tarihleri arasında oğulları ile beraber
2 Bilgi için bkz.Tl.P.Laquer, Hüve'I Baki (İstanbulda osmanlı
Mezarlıkları ve Mezar Taşları), istanbul 1997, s.153-154.
3 Bilgi için bkz. A. G. Bodrumlu, Bodrum TarihineEh İstanbul 1946, s.
53.
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Bodrum' a gelerek bir tersane inşa ettirdiği bilinmektedira. Özellikle tersanenin
inşasından sonra Bodrum Yarımadası'nda imar faaliyetlerinin yoğun biçimde
artması dikkat çekicidir. Krzılhisarlı Mustafa Paşa bunun yanında, Bodrumda
bir cami ve bir okul inşa ettirmiştirs. Baştardalar ve Kırlangıçlar başbuğu gibi
kumandan]ıklarda da bulunan Mustafa Paşa, daha sonra kaptan-ı deryalığa
yükselmiştir. Ölümünün ardından, Gemibaşı Mahallesi Tersane Mevkii'nde
bulunan bu türbeye defin olunmuştur6.

Kızılhisarlı Mustafa Paşa'nın oğlu olan Cafer Paşa, III. Mustafa
dönemininönemlikaptanlarındandır. ilkolarakBodrumtersanesikaptanlığında
bulunmuştur. 1770 yılında kısa bir süre kaptan-ı deryalık yaptıktan sonra
Rodos mutasarrıf ığına atanmıştır. Bu tarihten kısa bir süre sonra vefat ederek
babasrnın yatmış olduğu türbeye, defin olunmuştur7. Bodrum'un gelişmesinde
babası kadar önemli bir rol oynayan Cafer Paşa'nın, Bodrumda bir hamam ve
bir medrese inşa ettirdiği bilinmektedir8.

füm bu bilgiler göz önüne alındığında türbeyi XVIII. yüzyılın ortalarına
tarihlemek mümkündür.

I(UMKÖY TÜREESİ

Bodrurnun kuzeydoğusunda bulunan Kumköy, merkeze yaklaşık 25

km uzaklıkta küçük bir yerleşimdir.

Türbe, köyün biraz dışındaki mezarlıkta yer almaktadır (Resim-4).
Mezarlıkta, yakın tarihli birçok taşın yanr sıra özellikle XIX. ve XX. ynzyı|
başlarına ait taşlara da rastlanmaktadır. Uz|ün süre bakrmsız kaldığından yoğun
bir bitki örtüsüyle kaplı olan mezarlıktaki türbeyi incelemek etrafinı saran
bitkilerden dolayı oldukça güçtür.

4 Bilgi için bkz Z' Eroğlu, Muğla Tarihi, izmir 1939, s. 210-2ll; A.
G. Bodrumlu, Bodrum Tarihi, Ankara 1996. s. 60; A. Demiı "Bodrum
Tersanesi'nde Bir İş Kazasi] ToplumsalTarih, S.96, C.16, s.30-32.
5 Bilgi için bkz. A' G' Bodrumlu, Bodrum Tarihine Ek.'. , s. 53-56.
6 Bilgi için bkz. Z'Eroğlu, a.ge.' S.2|0-2|1; A. G. Bodrumlu, Bodrum
Tarihi 

;rür'i}'" bl<Z.Z'Eroğlu, a.ge. , s.2IO-2i1; A. G. Bodrumlu, no,aru*
Tarihi... , s. 60; E. Uykucu, İlçeleriyle Birlikte MuğIa Tarihi, istanbul 1983, s.

r86.
B Bilgi için bkz. A. G. Bodrumlı, Bodrum Tarihine Ek ..' , s. 56-58.
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Şekil 2-Kumköy Türbesi. Plan.

İnşa malzemesi olarak kaba yonu taş ve kayrak taşın birlikte
kullanıldığı türbe, dikdörtgen planlı ve baldaken kuruluşluaur 1şeruı-z;.
Üzeri ise beşik tonozla örtülüdür. Kayrak taşlarla oluşturulmuş bir saçak
yaprylçepeçevre dolanmaktadır. Dört köşede ve iki uzun kolda yer alan kare
kesitli payeler birbirine yuvarlak şekilli kemerlerle bağlanmıştır. Doğu ve batı
cephesinde birer kemer yer alırken, kuzey ve güney cephelerinde ikişer kemer
bulunmaktadır (Resim-S). Kemerleriiı arası yaklaşık 50 cm yüksekliğinde
bir duvarla kapatıldığından türbeye girişi sağlayacak herhangi bir açıklık
bulunmamaktadır. Duvarların çeşitli bölümlerinde derin çatlaklar göze çarpar.

Kuzey ve güney kemerlerinin arasında baş ve ayak taşlarını işaret
eden iki kayrak taş dikilmiştir. Herhangi bir kitabe ya da süsleme unsuruna
rastlanmayan bu taşlardan, bütünüyle sıvalı iken dış kesimin sıvaları büyük
oranda dökülmüştür (Resim-s). Ust örtüsünde ise herhangi bir srva izine
rastlanmamaktadır. Dar ve uzun bir plan şemasına sahip olan türbenin
içerisinde günümüzde herhangi bir mezar yoktur.

Plan bakımından yapı, Bodrum merkezde yer alan Kızılhisarlı Miıstafa
Paşa ve oğlu Cafer Paşa Tiirbesi 'ne çok benzemektedir. Tek farkı biraz daha
küçük olması ve inşa malzemesinin daha basit oluşudur.

Yupıda herhangi bir inşa kitabesine rastlanmamaktadır. Ancak içinde
bulunduğu mezarlıktaki taşlar genellikle XIX. yüzyıl sonları ile XX. yizyıI
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başlarına aittirler' Köyün yakınında yer alan su Sarnrclda XIX. yizyı|sonlarında
inşa edilmiştir. Köydeki genel yapılaşma dönemini göze aldığımızda türbeyi de
XIX. yüzyıl sonu xx. yuzyıl başlarına tarihlemek mümkündür.

SA.NDIM.& xÖvÜ rÜngpsİ
Yalıkavakın ilk yerleşimi olan Sandıma Köyü, Yalıkavak Beldesi'nin

yaklaşık 3 km. güneyinde, denize hakim bir tepe üzerinde bulunmaktadır.

Türbe, köyün hemen girişindeyer alan eskiköymezarlığının içerisindedir
ve kuzeyden güneye doğru eğimlibir araziüzerinde konumlanmıştır (Resim-6).

0 I 3rn

Şekil3-Sandıma Köyü fürbesi. Plan.

Kare planlı türbenin izeri, içten basık bir kubbe, piramidalbir külahla
örtülüdür (Şekil-3)' İnşa malzemesi olarak, köşelerde düzgün kesme taş diğer
yerlerde kaba yonu taş ve moloz taş kullanılmıştır. Kuzeyinde taş lentolu
dikdörtgen şekilli bir pencere açıklığı bulunmaktadır (Resim-6). Türbeye
giriş doğusundaki açıklıktan sağlanmaktadır (Resim-7). Dikdörtgen şekilli
ve alçak boyutlu giriş açıklığl, Pencere açıklığında olduğu gibi taş lentoludur.
içten bütünüyle sıvalı olan türbe duvarlarında yer yer oldukça derin çatlaklar
göze çarpmaktadır (Resim-8). Doğu duvarınrn kuzeyinde kare şekilli küçük
bir niş yer alır. Kaba bir işçiliğe sahip olan yapıda, kubbeye geçiş tromplarla
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sağlanmaktadır. fürbenin içerisindeki mezaı yakın bir geçmişte muhtemelen
define arayıcıIarı tarafindan tahrip edilmiş, alanda büyük bir çukur açllmıştır.

Yapıda herhangi bir inşa kitabesine rastlanmamaktadır. içerisinde yer
aldığı mezarlığa ait taşların büyük bölümü çahnmış ya da tahrip edilmiştir.
Mevcut kitabeli taşlar XIX. Yüzyıl ortalarına tarihlenmektedir. Köy içerisinde
ve çevresinde yer alan cami, çeşme ve sarnlç gibi mevcut yapılar da XIX.
yizyılda inşa edilmişlerdir. Ancak Sandıma Köyü,Müsgebi (ortakent), Etrim
ve 'Peksimet ile beraber Bodrum'un Sıralavos kazasına bağlı, bilinen en eski
Türk köylerinden biridirg. Köyde XVI. yüzyıl başlarından itibaren bir yerleşim
olduğu bilinmektedir!0. Türbeyi tarihleme açısından kesin bir yarglyavarmak
g:iıçtir' Bodrum Yarımadası'nda günümüze gelebilmiş mevcut Türk dönemi
yapılarının tarihleri de göz önüne alındığında, türbenin erken dönemlerden
itibaren bilinen bir yatırın üzerine XVIII. ya da XIX. yüzyılda inşa edilmiş
olabileceğini düşünebiliriz.

0RTAKEI{T (MÜSGEBİ) rÜnrpsİ
Yapı, ortakent'in hemen girişinde anayolun kryısındaki eski mezarlığın

içerisinde yer almaktadır (Resim-g)' Bodrum Yarımadası'ndaki osmanlı
döneminden kalma en büyük ve en özenli mezarlıklardan biri olan bu alanda,
XVII' yuzyıldan XIX. yizyı|a kadar olan zaman dilimi içerisindeki osmanlı
mezar taşlarına rastlamak mümkündür' Mezarlık bugün içinden geçen tali bir
yoldan dolayı ikiye bölünmüştür. Tlirbenin de dahil olduğu kuzey bölümde
daha ziyade eski taşlara rastlanırken, güney bölümde ağırlıklı olarak yakın
tarihli mezar|at bulunmaktadır.

Türbe kare planlıdır ve üzeri içten basık bir kubbe, dıştan ise piramidal
bir külahla örtülüdür (Şekil-a). Kubbeye geçiş pandantif benzeri unsurlarla
sağlanmıştır. Kubbenin üzerinde taş bir alem dikkati çeker. inşa malzemesi
olarak, köşelerde düzgün kesme taş diğer yerlerde kaba yonu taş, moloz taş,
tuğla ve yer yer devşirme taşlar kullanılmıştır. Dıştan yer yü sıvalı olan türbe
beyazkireç le tümüyle boyanmıştır (Resim-9).

9 Bilgi için bkz. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, 166 Numaralı Muhasebe-i
Vilayet-i Anadolu Defteri, Ankara 1995, (tıpkıbasım), s. 55; M. Yazıcı,
XVI. Yüzyılda Batı Anadolu Bölgesi'nde (Muğla, izmir, Aydın, Denizli)
TürkmenYerleşimi ve Demografik Dağılım, (M. ü. SosyalBilimler Enstitüsü
Tarih Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans iezl),Muğla 2002, s''
I54,I79,247
10 Bilgi için bkz. T. Gökçe, "Müstakil Bir idari Birim olarak Bodrum
Ilçesinin Öncüsü; XVI. Yüzyılda Sıravolos Kazası", 1522-2007 osmanlılardan
Günümüze Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu (24-26 Ekim 2007), Bodrum
2008, s. 239-275.

-355-



n"{l ,i

{

i

I

i

0 3rn

Şekil 4-0rtakent (Müsgebi) Türbesi. Plan.

Tlirbenin herhangi bir giriş açıklığıyoktur. Yalnızca güneyinde küçükbir
pencere açıklığı göze çarpmaktadır (Resim 10). Bir insanrn ancak geçebileceği
büyuklükteki pencerenin üst kesimi üçgen şekillidir. Türbe içinde yalnızca a|t

kesimde srva izlerine rastlanmaktadır. Kaba yonu taş ve tuğIa ile inşa edilmiş
kubbeye geçiş, pandantife benzeyen unsurlarla sağlanmaktadır. Türbe içinde
günümüzde herhangi bir mezar yoktur.

Yapıda herhangi bir inşa kitabesine rastlanmamaktadır. içinde
bulunduğu mezarlıktaki taşlar ise XVII. yizyıl ile XIX. ynzyı| arasındaki geniş
bir zaman dilimine aittirler. Müsgebi (Büsgebi) Köyü de bölgenin en eski
köylerinden biridir ve bölgede XVI. yüzyıl başlarından itibaren bir yerleşim
olduğu bilinmektedirtt. Türbeyi tarihleme açısrndan kesin bir yarg|ya varmak
güçtür. Ancak mezarlıktaki mevcut taşlar da dikkate alındığında türbenin
XVII. yizyıI sonrasında inşa edilmiş olabileceğini düşünebiliriz.

i1 Bilgi için bkz. A. Özgiray, "Müskebi M.o. 3000-M.S. 2007']1522-2007
osmanlılardan Günümüze Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu (24-26 Ekim
2007), s.635-637.
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DEDEIER xöyü rüngprnni
Dedeler Köyü, Yalıkavakın güneyinde, Dedeleryanı Tepesi'nin doğu

eteğinde yer almaktadır. Bir köyden çok mezrayr andıran yerleşim, günümüzde
terk edilmiş durumdadır. Köydeki dağınık bir yerleşme gösteren az sayıdaki
mevcut ev kalıntıları oldukça haraptır. Bölgede, burada tanıtacağımız iki türbe
dışında, türbelerin yakınında antik döneme ait bir kaya mezafl ve yıkık bir
mescit bulunmakiadır.

or

Şekil-s Dedeler Köyü Türbeleri. Plan.

Köpin güney kesiminde, yoğun bir bitki örtüsü ile kaplı bir alanda yer
alan benzer şekilli iki türbe birbirine yaklaşık 3m mesafededir ve farklı yönde
konumlanmışlardır (Resim- 1 1 ).

Doğuda yer alan türbe kareye yakın dikdörtgen planlıdır ve üzeri elips

şekilli yukarıda koni şeklinde tamamlanan bir kubbe ile örtülüdür (Şekil-s).
Kubbeye geçiş taş bingilerle sağlanmıştır. pışta, külahın üzerinde ise bir
alem dikkati çeker. İnşa malzemesi olarak, köşelerde düzgün kesme taş diğer
yerlerde kaba yon u taş, moloz taş ve tuğla kullanılmıştır (Resim-12). Türbenin
herhangi bir giriş açıklığı yoktur. Ya|nızcagüneyinde uzunlamasına dikdörtgen
şekilli küçük bir pencere açıklığı bulunmaktadır (Resim 11). Türbe içinde alt
kesimde sıva izlerine rastlanmaktadır. Duvarlarında ise yer yer derin çatlaklar
göze çarpar. Türbenin,içerisindeki mezar, yakrn bir geçmişte muhtemelen
define arayıcıları tarafindan tahrip edilmiş, alanda büyük bir çukur açılmıştır
(Resim-l3). '

Batıda yer alan türbe de diğerine oldukça benzer şekillidir (Resim-14).
Ya|nızca yönü yaklaşık 30 derece batıya kaydırılmıştır. Dikdörtgen planlı
türbenin üzeri de elips şekilli yukarıda koni şeklinde tamamlanan bir kubbe
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ile örtülüdür ve kubbeye geçiş taş bingilerle sağlanmıştır (Şekil-S). Türbenin
herhangi bir giriş açıklığı yoktur. Ya|nızcagüneyinde uzunlamasına dikdörtgen

şekilli küçük bir pencere açıklığı bulunmaktadır (Resim-14). içeride pencere
açıklığının yanında küçük bir niş dikkati çeker. Tiirbe içinde yalnızca alt
kesimde sıva izlerine rastlanmaktadır (Resim-l5). Doğu duvarının kuzeyinde
oluşan derin çatlaklar yapL için tehlike arz etmektedir. Türbe içerisinde moloz
taşlarla çevrilmiş, başına kayrak taş dikilmiş bir mezar bulunmaktadır. Ancak
bu mezarda yakın bir geçmişte tahrip edilmiştir.

Türbelerin yaklaşık 20 m güneydoğusunda bir kaya mezafl yer
almaktadır (Resim-16). Kaya mezarlnln dikdörtgen şekilli açıklığının türbeler
ile olan benzerliği dikkat çekicidir.

Yapılarda herhangi bir, inşa kitabesine rastlanmamaktadır. inşa
tarihleri hald<ında bilgi verebilecek bir belgeye de ulaşılamamıştır. Türbeleri
tarihleme açısından kesin bir yarglyavarmak güçtür. Köy coğrafi konum olarak
konar-göçer toplulukların tercih ettiği, denizden yüksek, çevresi tepelerle

çevrili yayla olarak tabir edebileceğimiz bir alanda yer almaktadır. Hemen
güneyinde bulunan Sandıma Köyü'nde XVI. yüzyıl başlarından itibaren bir
yerleşim olduğu bilinmektedirI2. Dedeler Köyü de erken dönemlerden itibaren
Sandıma'nın yaylağı olarak kullanılmış olmalıdır. Köyde yer alan türbelerin
de erken dönemlerden itibaren bilinen ve kutsiyet kazanan iki yatırın üzerine,
XVIII. ya da XIX. yuzyılda inşa edilmiş olabileceğini düşünebiliriz.

ÇöMLEKÇİ xövü S{JLTANIAR. ]vIAHALLESİ ACER DEDE rüngpsİ
Yapı, Mumcular Beldesi, Çömlekçi Köyü, Sultanlar Mahallesihde,

Milas yolu üzerinde bulunan mezarlıkta yer almaktadır (Resim-l7). Yolun
ikiye böldüğü mezarlıkta, yakın döneııe ait taşların yanl slra XIX. yüzyıl sonu
ve XX. ynzyıl^ başlarına tarihlenen osmanlı dönemine ait mezar taşlarına da
rastlamak mümkündür.

Dikdörtgen planlı türbenin üzeri elips şekilli yukarıda koni şeklinde
tamamlanan bir kubbe ile örtülüdür (Şekil_6). Kubbeye geçiş taş bingilerle
sağlanmıştır. İnşa malzemesi olarak kaba yonu taş ve kayrak taşın kullanıldığı
yapı dıştan tümüyle sıvalrdır ve kireçle beyaza boyanmıştır (Resim-l8)
Türbenin güneyi sonradan yaklaşık 3.5 m genişliğinde, 5 m uzunluğunda ve
60 cm yüksekliğinde bir duvarla çevrelenmiştir (Resim-17). Bu çevrili alanın
ortasında dilek için kullanılan anıtsalbir menengiç ağacı yer almaktadır'

Türbenin herhaırgi bir giriş açıldığı yoktur. Yalııızca güney duvarrnrn
batısrnda küçük bir pencere açıklığı göze çarpmaktadır (Resim_17).
Uzunlamasına dikdörtgen şekilli pencere açıklığının üst lentosu kayrak taşla

t2 Bilgi için bkz. T. Gökçe, a.ç'm., s.239-275
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oluşturulmuştur. Türbenin altkesimiyeryer sıvalıvebeyazboyalıdır (Resim- 19)
Türbenin içerisinde yakın bir geçmişte yenilenmiş bir mezar bulunmaktadır.

r) J 3m

Şekil6-Çömlekçi Köyü Sultanlar Mahallesi Acar Dede Türbesi. Plan.

Yapıda herhangi bir inşa kitabesi bulunmamaktadır. Ancak içerisindeki
mezardayakın bir geçmişte Latin harf eri ile yazılmış bir mezar taşı mevcuttur.
Mezar taşındaki kitabede

Acer Dede

Ruhuna Fatiha 1BB1 yazılıdır.

Ancak bu yazının daha önce var olan eski bir meiar taşının yerine mi
yazıI.ıp yazı|madığı bilinmemektedir. Türbenin içinde bulunduğu mezarlıktaki
taşIar ve benzer şekilli diğer türbelerle kryaslandığında türbeyi XIX. yüzyıla
tarihlemek mümkündür.
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SALDIR.şAH H0RASANİ TÜRBESİ

Bodrum merkezin batısında Saldır Şeyh Caddesi üzerindeki Türbe

Mezarlığıhda yer almaktadır. Adını verdiği mezarlıkta yalan döneme ait taşların
yaru slra osmanlı dönemine aitmezar taşlarına da rastlamak mümkündür.

Şekil 7-Saldırşah Horasani fürbesi. Plan.

Yakın bir geçmişte bir onarrm geçiren türbe, büyük oranda yenilenmiştir
(Resim-2O). Ayrıca sonradan güneyine bir yapı eklendiği görülmektedir. Türbe
kare planlıdır ve üzeri konik bir kubbe örtülüdür (Şekil-7). Tiimüyle sıvalı
kubbenin üzerinde ise taş bir alem dikkati çeker. Kayrak taşla oluşturulmuş
bir dizi saçak yaplyı çevrelemektedir. inşa malzemesi olarak, köşelerde düzgün
kesme taş, diğer yerlerde kaba yonu taş, ve tuğla kullanılmıştır. Türbenin kuzey,

doğu ve batı cephesinde uzunlamaslna dikdörtgen şekilli birer pencere açıklığı
bulunmaktadır. Mermer söveli pencere açıklıkları, yuvarlak kemerli birer
alınlığa sahiptir (Resim-21). Pencerelerin alınhklarında ve alt kesimlerinde

çini süslemeler dikkati çekmektedir. Ayrıca üst kesimde de yapı üç yönden çini
plakalarla çevrelenmektedir. Tüm pencere açıklıkları ve çini süslemelerin yakın
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bir geçmişteki onarım sırasında yapıldıkları açıktır.

Türbenin güneyine sonradan bir birim daha eklenmiştir (Resim-2O).
Dikdörtgen şekilli ve türbeden daha büyük olan bu birimin üzeri betonarme
düz damla örtülüdür. İnşa malzemesi olarak türbe ile bir fark yaratmamak için
kaba yonu taş ve tuğla kullanılmıştır. Bu birime giriş güney cephesinde yer alan
dikdörtgen şekilli giriş açıklığı ile sağlanmaktadır. Girişin batısında mermer bir
mihrap nişi dikkati çeker. Asıl türbeye giriş bu birimin kuzeyindeki dikdörtgen
şekilli açıklıktan sağlanmaktadır. Türbenin içerisinde bir mezat mevcuttur.

Yapıda herhangi bir inşa kitabesi bulunmamaktadır. Bölgede baba,
eren veya evliya inanışı geniş bir alana ya;ıılmak]a birlikte, bu erenlerin kökü
Buhara'ya, Horasan'a kadar dayandırılmaktadır. Bu köken bilgileri, belgelere
dayansın dayanmasın dededen toruna aktarılarak günümüze kadar gelmiştir.
Saldır Şahin da Anadolu fetihleri sırasında bölgeye gelmiş ve şehit düşmüş bir
eren olduğu düşünülmektedir'3. Çevredeki benzer şekilli yapılar da dikkate
alındığında, türbenin erken dönemlerden itibaren bilinen ve Saldır Şah'a
atfedilen bir yatırın üzerine XVIII. ya da XIX. yizyı|dainşa edilmiş olabileceğini
düşünebiliriz. Yakın bir geçmişteki onarım sırasında ise türbe büyük oranda
değişikliğe uğramış ve güneyine bir yapı eklenmiştir

EREI{IER rÜnnrsİ
Yerleşimden oldukça uzak sarp bir bölgede konumlinmış olan yapı,

Akyarlar yakınındaki adını verdiği Eren Tepehin kuzeybatı eteğinde yer
almaktadır (Resim-22). Deniz seviyesinden oldukça yüksek olan bu bölge,
tepeler arasrnda bir geçit yeri niteliği taşımaktadır.

oidukça küçük boyutlu olan türbe, kareye yakın dikdörtgen planlıdır
veizeri elips şekilli yukarıda koni şeklinde tamamlanan bir kubbe ile örtülüdür
(Şekil-B). İnşa malzemesi olarak kaba yonu taş ve moloz taş kullanılmıştır.
Yerleşim yerlerine olan uzaklıgiı ytiztinden her türlü doğa ve insan tahribatına
açık kalmıştır._Bu yüzden özellikle kuzey ve güney duvarları ile kubbesinin bir
kısmı önemli derecede hasar görmüştür (Resim-23). Doğusunda küçük bir
pencere açıklığıyer alanyapınıngiriş açıklığınınkuzeycepheden miyoksa güney
cepheden mi olduğu duvarlardaki ağır tahribattan dolayı anlaşılamamaktadır.
Türbenin kuzeyi ve kuzeydoğusu yaklaşık lm yüksekliğinde bir duvarla
çevrelenmiştir (Resim-24)' Özellikle batı kesimleri krsmen yıkılmış olan bu
duvarların içerisinde günümüzde herhangi bir mezat izine rastlanmamaktadır.
fürbenin içerisinde alt kesimde yer yer slva iz|eri göze çarpar. Türbenin
içerisindeki mezaf, yakın bir geçm işte muhtemelen define ar ay ıcılar ıt arafin dan
13 Bilgi için Bkz. M. N. Önal, "Hoca Ahmet Yesevi Tesirindeki Muğla
Erenleri'] Türk Dünyası Lehçe ve Edebiyatlafl SemPozyumu Bildirileri, MuğIa
2l-22 Nisan 2000, s.172.
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tahrip edilmiş ve alanda büyük bir çukur açılmıştır

&)

ğl3nü
t___*:"*ç;i;i;;;r*#.;;;b-;ffi

Şekil 8-Erenler fürbesi. Plan.

Yapıda herhangi bir inşa kitabesine rastlanmamaktadır. inşa tarihi
hak}lnda bilgi verebilecek bir belgeye de ulaşılamamıştır. Türbeyi tarihleme
açısrndan kesin bir yargıyavarmak güçtür. Bölge coğrafi konum olarak konar-
göçer toplulukların tercih ettiği, denizden yüksek, tepeler arasında geçit yeri
niteliği taşıyan bir alanda yer almaktadır. Etrafinda hiç bir yerleşim izine
rastlanılmayan bu alan Türkmenler tarafindan bir yaylak olarak kullanılmış
olmalıdır. Türbenin de erken dönemlerden itibaren bilinenve kutsiyetkazanmlş
olan bir yatırrn üzerine XVIII. ya da XIX. yüzyılda inşa edilmiş olabileceğini
düşünebiliriz.

Türbenin güneyindeki bir tepe üzerinde ise ana kayaya işlenmiş,
kademeli olarak ytikselen piramidal külaha sahip bir kaya mezarı mevcuttur.
Bu kaya mezarlnrn türbe ile olan benzerliği dikkate değerdir (Resim-25).

I

r.!
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Ay'ıntılı bir şekilde bahsettiğimizbıı9 türbenin dışında, Gürece Köyü,
Aşağı Mahallede yer alan bit mezar yaPlsl dikkati çekmektedir (Resim-26)'
Kare şekilli konik kubbeli ve üzerinde bir alem bulunan bu küçük mezar yaplsl
bahsettiğimiz türbelerin küçük bir benzeri olması balamından ilgi çekicidir.

DEĞERLENDİRME

Yaptığımız çalışma sonucu Bodrum ve köylerinde toplam 9 türbe tespit
ettik. Bu yapılardan 2'si baldaken kuruluşlu iken, diğer 7'sini kare ya da kareye
yakın dikdörtgen planlı ve üzeri kubbe ile örtülü türbeler oluşturmaktadır'

Anıtsal mezat yaPma düşüncesi islam inancı ile bağdaşmadığından,
İslam kültürünün temelinin atıldığı bölgelerde X. yiüzyıla kadar türbelere çok
ender rastlanmaktadır. Günümüze ulaşabilen en erken tarihli türbe, Abbasiler
döneminden kalan ve IX. yüzyılın ikinci yarısına tarihlen en Kubbet-üs SüIeybiye
'dir. Yapı iç içe iki sekizgen ve merkezdeki üzeri kubbe ile örtülü mekandan
oluşmaktadır'a.

X. yüzyıldan sonra, özellikle Horasan ve Türkistan bölgelerinde gelişim
gösteren bumezar yapıları, XL yuzyıldan itibaren İran ve ardlndan Anadoluda
karşımıza çıkmaktadırls. Bu yapılar kullanılan malzeme ve mimari anlayış
bakmından bölgelere göre çeşitli fark]ılıldar göstermektedirl6.

Anadolu Selçuklu dönemi türbeleri gövdeleri bakımından silindirik,
poligonal, kübik ve dikdörtgen biçimli olabildikieri gibi, dilimli, eyvan tipli
ve münferit planlı uygulamalar da görülmektedir. Ancak en çok tercih edilen
gövde biçimi poligonal gövdedir. üt ortü genellikle kubbedir. Kubbe, dıştan
piramidal veya konik bir külahla gizlenmiştir. Beylikler döneminden itibaren,
külah yavaş yavaş ortadan kalkmış, yarım küre şekilli kubbe dıştan da görülebilir
hale gelmiştir'7.

Anadolu' da Beylikler. döneminde ortaya çıkan baldaken kuruluşlu
türbe örneklerine Selçuklular döneminde rastlanmamaktadır. Anadolucla
inşa edilmiş diğer türbe örnekleriyle karşıla$tırıldığında, Saytca çok daha az

T4 Bilgi için bkz. M' o. Arık, "Erken Devir Anadolu-Türk Mimarisinde
fürbe Biçimleri'] Anadolu (Anatolia),IX, Ankara |969, s.57.
15 Bilgi için bkz. M. o. Arık, ay. mak., s. 57-58 .

16 Bilgi için bkz. G. Öney, "iran Ve Anadolu Selçuldu Türbelerinin
Mukayesesi'] Yıllık Araştırmalar Dergisi,III, Ankara 1981, s. 4I-66.
|7 Ayrıntılı bilgi için bkz. H. önkal, Anadolu Selçuklu Türbeleri Ankara
1996; o. C. Tuncer, Anadolu Kümbetleri (Selçuklu Dönemi),I, Ankara, 1986;
o. C. Tuncer, Anadolu l{ümbetleri (Beylilcler Dönemi),II, Ankara 1991;M' o
Arı|<' agm' s' 57-100' 
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olan baldaken türbelerin, hiçbir dönemde yaygınlaşmadığı görülmektedir'8.
XLV. yüzyıldan itibaren görülmeye başIayan baldaken türbeleı XVII. yizyı|a
kadar daha sık olmakla birlikte, XX. yüzyıl başlarına kadar az da olsa karşımıza
çıkmaktadır.

Ifuyseri Dört Ayalclı Kümbet (XIV. yüzyılın ikinci çeyreği)Ig, Ankara
Kesikbaş Türbesi (XIV. yuzyı| soil)2o, İznik Yakup Çetebi Türbesi (1jB9
civarı)zl,Afyon Süleyman Şah Tijrbesi (XIV. yüzyıl sonları)22, Nevşehir-Ürgüp
Damsa Kesikbaş Kümbeti (XV. yüzyılın ilk yarısı)z3, Edirne Hafsa Sultan Türbesi
(XV. yüzyılın ortaları)2a, Yozgat Akdağmadeni-Müşallim (Çalışkan) Köyü Ali
Çelebi Türbesi (1466-7l )25, Tire Rum Mehmed Paşa Türbesi (1472 civarr)26,

İstanbul Mahmut Ağa Türbesi (I522)2?batürün bilinen örnelderi arasındadır.

Baldaken türbeler kare, dikdörtgen, altıgen veya sekizgen plan tipinde
olabilmektedir. Ancak bilinen örneklerin bir çoğu kare planlıdır. Yukarıda
verdiğimiz örnekler arasında Tire Rum Mehmed Paşa Türbesi ve Edirne Hafsa
Sultan Türbesi altıgen planlı iken diğer türbeler kare planlıdır.

Bunun yanındaBitlis Üç BacıIar Türbesi (xV yuzyılın ilkyarısı)28,I(osova
Prizren Suzi Çelebi Türbesi (I524-25)'z9, istanbul Feridun Ahmet Paşa Türbesi

18 Bilgi için bkz. o. C. Tunceı Anadolu Kümbetleri (Beylikler ye osmanlı
Dönemi),III, Ankara 1992, s.275-276; E. Daş, Erken Dönem osmanlı
Türbeleri. İstanbul 2007,s.292-29B;A. Kılcı, AnadoluTürkMimarisindeErken
Devir (XIu-XV.yüzyıl) Baldaken Tarzı Türbeler, Ankara2007 '

|g Bilgi için bkz. o. Tuncer, Anadolu Kümbetleri,IIL...'. , s' 32-34'
20 ılan ıçin bkz. G. Öney, Ankara'da Türk Devri Dini ve Sosyal Yapıları,
Ankara 197I, s.382, pl. 60.

2I Bilgi için bkz. E. Daş, a.g.e., s.244'
22 Bilgi için bkz. E. Daş, Afyon'daki Türk Anıtları, (E.Ü. Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Arkeoloji ve Sanat Thrihi Anabilim Dalı Yayınlanmamlş Yüksek
Lisans Tezi), izmir 1997, s.20-22.
23 Bilgi için bkz. o. Tuncer, Anadolu Kümbetleri, Iil ......,s. 135-136.
24 Bilgi için bkz. E. Daş, Erken Dönem osmanlı Türbeleri .''..'. , s.26I.
25 Plan için bkz. H. Acun, "YozgatYöresinden ikı plan Türünde Dört
Kubbe Örneği'] Bedrettin Cömert'e Armağan, Ankara 1980, s. 420,pI.I.
26 Bilgi için bkz. H. Önkal, Tire Türbeleri, Ankara 1991, s. 77-B8; E. Daş,
Erken osmanlı Türbeleri..... , s.263.
27 Plan için bkz. Y. Demiriz, Eyüp 1e Türbeler Ankara 1989, s. 54,p|30.
28 Bilgi için bkz. M. o. Arık, a.g.m., s. 90.
29 Bilgi için bkz. M. Z. ibrahimgil-N. Konuk, Kosova'da osmanlı Mimari
Eserleri, C. II, Ankara2006, s. 651-654.
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Q5ür0 , İstanbul Krımi Hüseyin Efendi Türbesi (I7ü)" , Milas Abdülaziz
Ağa Türbe.si (XWII. yüzyıl)3z, Kosova Prizren Kemani Rabia Hanım Türbesi
(1905)33gibi az da olsa dikdörtgen planlı, baldaken türbelere rastlanmaktadır.

Dikdörtgen planlı baldaken kuruluşlu türbelerde ise üst örtü fark]ılıklar
göstermektedir. Bitlis Üç BacıIar Türbesi, içeriden sivri tonoz, dıştan beşik çatı
ile örtülü iken, Milas Abdijılaziz Ağa Türbesi yan yana iki kubbe ile örtülüdür.
Kosova Prizren Kemani Rabia Hanım Türbesi ise dıştan kırma çatı, içten düz
ahşap tavan ile örtülmüştür.

Bodrum Yarımadası'nda incelediğimiz türbelerden Kızılhisarlı Mustafa
Paşa ve oğlu Cafer Paşa fürbesi ile Kumköy Türbesi baldaken kuruluşlu
türbeler grubuna girmektedir. Plan bakrmından birbirine oldukça benzeyen bu
türbelerin tek farkı Kumköy Türbesi'nin diğerine oranla daha küçük olmasr ve
inşa malzemesinin daha basit oluşudur.

Baldaken türbelerin genellikle kare planlı olduk]arı görülmektedir.
Ancak incelediğimiz iki türbe ender rastlanan dikdörtgen planlı baldaken
kuruluşlu örnek]er arasındadır. Bu balamdan Milas Abdi|aziz Ağa Türbesi,
Bitlis Üç Bacılar Türbesi, Kosova Prizren Kemani Rabia Hanım Türbesi ve
istanbul Feridun Ahmet Paşa Türbesi ile benzerlikler göstermektedirler.

Her iki türbe de beşik tonoz ile örtülüdür. Dikdörtgen planlı baldaken
kuruluşlu ve üzeri beşik tonoz ile örtülü bilinen herhangi bir örneğe
rastlanmamakla birlikte, Bitlis Üç Bacılar Türbesi sivri kemerli tonoz örtüsüyle
bu yapıyla oldukça benzeşmektedir. Bu yapıdan farklı olarak dıştan tonoz değil,
beşik çatıyla örtülüdür. Ayrıca ortasrnda bir takviye kemeri bulunmaktadır.

Bodrum Yarırnadasıhda yer alan baldaken tarzı türbelerin,
kendilerinden çok daha erken tarihli ve oldukça uzak bir bölgede bulunan
Bitlis Üç Bacılar Tiirbesi dışında, başka benzerlerine rastlanmu-u', bölgenin
kendine has mimari anlayışının bir yansıması olarak düşünülebilir.

Bölgede yer alan diğer 7 türbe, kübik gövdelidir ve üzerleri elips ya da
konik kubbe ile örtülüdür. /

Anadolu'da kübik gövdeli ttirbe örneklerine ise Selçuklular döneminden
başlayarak XX. yüzyıl başlarına kadar her dönemde rastlamak mümkündür.
Ahlat Şeyh Necmettin Türbesi (1222)34, Birgi ğdınoğlu Mehmet Bey Türbesi

30 Plan için bkz. Y. Demiriz, a.g'e. , s. 36, pl. 15.
31 Plan için bkz' ay.es', s. 51. pL 27.3t
32 Bilgi için bkz. A. -T. Akarca, Milas Tarihi, İstanbul 1954, s. 102.
33 Bilgi için bkz. M. Z. İbrahlmgil-N. Konuk, a.g.e, s.764-768.
34 Bilgi için bkz .. M. o. Arık, a.g.m. , s'74; H. önkal, Anadoılu Selçuklu
Türbeleri...,, s. 243-249.
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(1334)35, Diyarbakır Meulana Şeyh Muhammed Amidi Türbesi (XVyüzyıl
ortaları)36, Tire Hacı Fakıh Türbesi (XV. yüzyıl sonları)37, Akşehir Taceddin
Dede Türbesl (1500)38, istanbul Sultan Ahmed Türbesi (1619)39ve İstanbul
Nuruosmaniye Türbesi (I74s-I755)a0 bu tip türbelere örnek olarak verilebilir.

Bu plan tipindeki türbelerin, XIII. ve xIV. yüzyılda genellikle içten bir
kubbe ile dıştan ise piramidal veya konik bir külahla örtüldüğü görülmektediral.
Gelibolu Süleyman Paşa Türbesi (I360)a'?gibi ender bir örnekte dışta bir kasnak
üzerine oturan yarlm küre şekilli kubbe, içte piramidal bir külahla örtülüdür.
Bursa Lala Şahin Paşa Türbes, (xIV. yizyıI sonları)a3ve Bursa Saraylılar Tilrbesi
(XV. yuzyılın ikinci yarısı)aa ise hem içte hem dışta külahla örtülen nadir
örneklerdir. Beylikler döneminden itibaren külah yavaş yavaş ortadan kalkmış,
kubbe dıştan görünür duruma gelmiştir.

Bodrum Yarımadası'nda yer alan kübik gövdeli türbelerin üst örtüleri
ise elips şekilli yukarıda koni şeldinde tamamlanan bir kubbe ile örtülü olmaları
bakımından bilinen örneklerden krsmen farklılık göstermektedir. Kubbeye
geçiş Sandıma Köyü fürbesi'nde trompla, ortakent (Müsgebi) Tlirbesi'nde
pandantif benzeri bir unsurla diğer türbelerde ise taş bingilerle sağlanmıştır.

Anado]u Türk mimarisinde türbe girişleri, basit birer açıklık veya
anrtsal bir taçkapı şeklinde düzenlenebilmektedir. Ancak incelediğimiz
örneklerde Sandıma Köyü Türbesi dışındaki yapılarda herhangi bir giriş açıklığı
bulunmamaktadır. Erenler Tjirbesi'nin bir krsmı tahrip olduğundan açıldığın
yönü ve boyutu bilinemese de diğer türbelerin tümünün güney cephesinde
sadece küçükbirpencere açıldığıyer almaktadır. Bu açıklık|arın,bazıtürbelerin
hemen yakınında bulunan kayamezatlarınrn girişleri ile olan benzerlikleri ise
dikkat çekicidir.

incelediğimiz yapı|ar inşa malzemelerinin basitliği, üst örtülerdeki
farklılık ve sadece küçük birer pencere açıklığına sahip olmalarr bakımından

35 Bilgi ve plan için bkz. E. Daş, Birgi (Tarihi, Tarihi Coğrafyası ve Türk
Dönemi Anıtları), Ankara 200T , s. 115-123.
36 Bilgi için bkz. o. Tuncer, Anadolu Kümbetleri, II '. , s. I43.
37 Bilgi ve plan için bkz. H. Örikal, Tire Türbeleri ..' , s. 95_99.
38 Bilgi ve plaiı için bkz. Y. Demiralp, Alcşehir ve Köylerindeki Türk
Anıtları, Ankara |996, s.76-82.
39 Bilgi ve plan için bkz. H. Önkal, osmanlı Hanedan Türbeleri, Ankara
1992, s. 194-202.
40 Bilgi ve plan için bkz. H. Önkal, ay eS.' s.2l5-2I9.
4I Bilgi için bkz H. Önkal, Anadolu Selçuklu Türbeleri, s.457.
42 Bilgi ve plan için bkz' E' Daş, Erken osmanlı Türbeler;..'.. , S.34-35
43 Bilgi ve plan için bkz. E. Daş, ay.es. , s. 37 -39.

44 Bilgi ve plan için bkz' E. Daş, ay.es., s. 260.
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bilinen örneklerden ayrılmaktadır. Yarımada'nın coğrafi konumu ve doğal
yaplsl, uzun yıllar dış etkilerden uzak kalmasını sağlamıştır. Bölgedeki farklı
mimari eserlerde de yöreye has çeşitli ayrıntılar görmek mümkündür. Bu
basit kuruluşlu naif yapıların da geleneksel Türk mimari anlayrşının yant slra
çevredeki yüzyıllardır süregelen mimari gelenekten etkilendiklerini söylemek
mümkündür.
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R.ESIMI,E,R.

Resim 1- Kızılhisarlı Mustafa Paşa ve oğlu Cafer Paşa Türbesi. Kuzeybatıdan
genel görünüş.

Resim 2- Kızılhisarlı Mustafa Paşa ve oğlu Cafer Paşa Türbesi. Güney cephesi.

Resim 3- Kızılhisarlı Mustafa Paşa ve oğlu Cafer Paşa Türbesi. İçten genel

görünüş.

Resim 4- Kumköy Türbesi. Güneybatıdan genel görünüş.

Resim 5- Kumköy Türbesi. içten genel görünüş.

Resim 6- Sandıma Köyü Türbesi.'Kuzeyden genel görünüş.

Resim 7- Sandıma Köyü Türbesi. Giriş cephesi.

Resim B- Sandıma Köyu Türbesi. içten genel görünüş.

Resim 9- Ortakent (Müsgebi) Türbesi. Güneybatıdan genel görünüş.

Resim 10- ortakent (Müsgebi) fürbesi. Güneyden genel görünüş.

Resim 11- Dedeler Köy" Türbeleri. Doğudan genel görünüş.

Resim 12- Dedeler Köyu. Doğuda yer alan türbe

Resim 13- Dedeler Köyu doğuda yer alan türbe. İçten genel görünüş.

Resim 14- Dedeler Köyu. Batıda yer alan türbe.

Resim 15- Dedeler Köyü batıda yer alan türbe' içten genel görünüş.

Resim 16- Dedeler Köyu Türbeleri'nin yakınında yer alan kaya mezarı.

Resim 17- Çömlekçi Köyü Sultanlar Mahallesi Acar Dede Türbesi. Güneyden
genel görünüş.

Resim 18- Çömlekçi Köyü Sultanlar Mahallesi Acar Dede fürbesi. Kuzeyden
genel görünüş.

Resim 19- Çömlekçi Köyu Sultanlar Mahallesi Acar Dede Türbesi. içten genel

görünüş.

Resim 20- Saldırşah Horasani Türbesi. Güneybatıdan genel görünüş.
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Resim 21_ Saldlrşah Horasani Ttirbesi. Doğu cephesi.

Resim 22- F.ren|erTürbesi. I(uzeyden genel görünüş.

Resim 23- Erenler Türbesi. Güneybatıdan genel görünüş.

Resim 24- Eren|er Türbesi. Güneydoğudan genel görünüş.

Resim 25- Erenler fürbesi'nin güneyindeki tepede yer alan piramidal kaya
ffrczar.

Resim 26- Girece Köyü Mezar Yapısı'

Resim 1_ Kızılhisarlı Mustafa Paşa ve oğlu Cafer Paşa Türbesi. Kuzeybatıdan
genel görünüş.
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Resim 2- Kızılhisarlı Mı-ıstafa Paşa ve oğlu Cafer Paşa Türbesi. Güney cephesi.

ı

Resim 3- Kızılhisarlı Mustafa Paşa
ve oğlu Cafer Paşa Türbesi. içten
genel görünüş. I
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Resim 4- Kumköy Türbesi. Güneybatıdan genel görünüş

Resim 5- Kumköy Türbesi. içten genelgörünüş'
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Resim 6_ Saırcl;ıniı I(öyii l'til'1-ıesi' l(ı-ız.cyt1cır geı'ıcl görfıı-ıiıs

Resim 7- Sandıına Ki)yii'I'ürbesi. Giriş cepıhesi.
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Resim 8- Sandıma Köyü Türbesi. içten genel görünüş

Resim 9- ortakent (Müsgebi) Türbesi. Güneybatıdan genelgörünüş

- J/5 -



Resim 10- ortakeııt (Miisgebi) 'I'ürbcsi. Griı-ıe1,ç|g11geı-ıelgtirıiıriiş

Resim 1 i - D edeler I(öyii'Itirbele ri. Doğud irı-ı gc ılcl u(irii ıl ı-iş
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Resim 12- Dedeler Köy'ti. Doğuda yer alan türbe

Resim 13_ Dedeler Köyü doğuda yer alan türbe. İçten genel görünüş.
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Resim 14- Dedeler I(öyü. Batida yer alair türbe.

Resim 15- Dedeler Köyü batıda
yer alan türbe. içten genel
görünüş.
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Resim 16- Dedeler Köyü fürbeleri'nin
yakrnında yer alan kayamezarı'

Resim 17- Çömlekçi Köyü Sultanlar Mahallesi Acar Dede fürbesi. Güneyden
genel görünüş.
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Resim 1B- Çömlekçi I(öyü Sultanlar Mahallesi Acaı: Dede fı]rbesi. I(uzeydeı-l

genel görünüş.

ni i

Resim 19_ Çömlekçi I(öyü Sultanlar Mahailesi Acar Dede Ttirbesi. içten genel
görünüş.
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Resim 20- Saldırşah Horasani Türbesi. Güneybatıdan genel görünüş.

Resim 21- Saldırşah Horasani fürbesi. Doğu cephesi.
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Resim 22- F'renleı' Tiirbesi. I(ı-ızeydeır geırel görı-iııüış.

Resim 23- Erenler T'iirL-ıcsi. Giiıreybatldaır geırel görtiıliış
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Resim 24_ Eren|er Türbesi. Güneydoğudan genel görünüş

Resim 25- Erenler Türbesi'nin güneyindeki tepede yer alan piramidalkaya
mezar
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Resim 26- Girece Köyu Mezar Yapısı.
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E 0D R.{.JNI' DA F{.&Y\rANCx tI K }aE et.A D ENc İ rİ x<

BaanİvprıBnİ

n eyla İrişl

Doğal güzellilderi, iklimi, coğrafi konumu ve belki de hepsinden daha
cazip olan turistik özellikleri ile Bodrum, sadece Türkiye'nin değil dünyada
bir çok bölgede yaşayan insanların bildiği, beğendiği mekandır. Bu haliyle yaz
aylarındaki nüfusu ile kış aylarındaki nüfusu arasrnda m:uazzam farklılıklar,
Bodrum'un bu ayrıcalıIdı konumunu ilk bakışta belli eder. Bu denli cazip
özellikiere sahip Türkiye'nin başka birçok vilayeti, ilçesi yerleşim yerleri vardır.
Bodrum gibi, birçok yönleriyle zenginliğe sahip yörelerin sadece, tek bir yöniiyle
bilinmeleri onlara bir bakıma haksızlık da olabilir. Bu haliyle Bodrum'un sadece
dünya çapında şöhrete sahip turistik konumuyla bilinmesi bir açıdan büyük bir
ayrıcalık olmakla beraber, bu durum bodruma yapılmış bir haksızlık anlamına
da gelebilir. Çünkü bu tür yerleşim yerleri sadece tek bir yönleriyle bilinmekten
çok faz|a hoşlanmayabilirler.

Bu haliyle de Bodrum, turistik güzelliklerin yanl sıra daha başka
ayrıcalıklarıyla da bilinmek isterler. Bodrum'un daha başka ayrıcalıklhrının
varlığının öğrenilmesi yanında öğrenilecek alanlardan biri de Bodrumun
tarihteki yeri olacaktır. Bu yönden, yani tarihi yönden de Bodruma bakıldığında,
Bodrum'un bugünkü konumunu aratmayacak canlılıkta olduğu göze
çarpmaktadır. Bugün olduğu gibi, Osmanlı'nın son döneminde de Cumhuriyetin
ilk yıllarında da Bodrum'un canlr, hareketli bir şehir olduğu anlaşılmaktadır. Bu
canlı hareketli konumu da sadece yine turistik özellik]erinden kaynaklanmadığı
da ayrıca dikkat çekmektedir. Bodrum adına bu noktada ilk dikkat çeken özellik
de B o drum d aki zir ai ve ticari h ayattaki hareketliliktir.

ts 0D R.U}iI' UiN T'İ CA R İ \.E zİnaİ ZENGf DüLİ r<rpm.İ

bodrurnun ticari ve zirai zenginliklerine balcldığında IB2B yılına ait
bir belgeden, Bodrumda ticaretin hangi nakil araçl urryIu gerçekleştirildiğini
göstermektedir2. Bir deniz kryısı olması hasebiyle, deniz yoluyla da ticaret
yapılabileceğinin tahmin edilebilmesinin yanı sıra, denizden içeri kısımlarda
ticaretin nasıl yapıldığının bilinmesi ayrı bir önem arz etmektedir. ıB28 yılına
ait olan belgede, sadece ticari hayattan
nasıl yapıldığına dair' yapılan Vurgu,
yapılmış olabileceğini göstermektedir. B
mühimmatın izmiı Bodrum, Kuşadası ve

bahsedilmemekle birlikte, nakliyenin
ticaretin hangi nakliye ara{larıyla

u belgeden aslında, cephane vesaire
Sakız Adasına nasrl nakledileceğinden

Lyl.BB@hotmail.com

B oA. C.AS .39 67 3, 29\R\L244, 0B. 1 1 . 1 B28 CUMARTESİ
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bahsedilmektedlr.Buhaliyleticaribirnaldiyatameliyesindenbahsedilmemektedir.
Ancak, cephane ve mühimmat da olsa şehirlerarası nakliyatın nasıl yapılacağı
hususunda hem ipuçları içermekte ve hem de belgenin muhtevasına gidildiğinde
de o dönemde geçerli bazı nakliyat araçlarına rastlanmaktadır. Bu haliyle belge
başka mamullerin nakliyesi ameliyesi için olsa da öncelikle nakliyat da izlenen
rotayı göstermesi, bu rotanrn da Bodrum'un o dönemde kullandığı rota olması
açısrndan ve bir de içerdiği nakliye kuralları açısından önem arz etmektedir

Öte yandan belgeden, izlenen rotanın kara ve deniz bağlantılı haliyle
önemi ortaya çıkmakla birlikte, nakliyatın kazadan kazaya yapılması şartıyla,
münakalenin nasıl yapılacağı anlaşılıyordu. Belge'ye göre nakliyat, kaza
srnrrrndan diğer kaza sln[lna değil de belgenin diliyle "re'si kazadan diğer re'si
kazayd' olacak şekilde yapılması taJimatı veriliyordu3.

Hatta yine belgeye göre, bargir münakale srrasrnda kaza srnrrrnı ihlal
eder ve ölürse, bargirin bedeli ihlali yaptırandan alınacak diye kuralı da ilave
edilmiştia.*3 Yukarıda değinildiği gibi bu belgeden Bodrum'un Kara-deniz
bağlantılı naldiyat istikameti, yine nakliyata ait bazı kurallar anlaşılmaktaydı.

Mamul maddelerin satın alınacakya da satılacakmevzilere ulaştırılmasının
öneminin ve bu kara-deniz bağlantıIı naldiyat istikametlerine sahip bodrumun
bu özellik]erinin yanı sıra, satın alınacak ya da satılacak mamulAt üretimi durumu
da Bodrum'un başka bir özelliğiydi. Bu haliyle, geçim kaynağı haline gelmiş bir
başka ticari faaliyet olan hayvancılığın da Bodrumda fonksiyonel olduğu hayvan
sağlığı ile ilgili ele alınmış bir belgeden anlaşılmaktaydı. 1B12 yılında ele alınmış
olan belgeye göre, Bodrum kazası Ula nahiyesine bağlı karabörtlen köyünde
zuhur etmiş bir sığır vebasr haberi veriliyor ve bu konuda alınacak tedbirlerden
bahsediliyordus.

Aynı yıl hatta sığır vebasının zuhur etmesinden bir ay Sonra vebanın
önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleı DAhiliye nezaretinden Aydın
valiliğine yazılanbaşka bir belge ile de bildiriliyordu6.

Bu belgeye göre sığır vebasrnın görüldüğü köpin önce bir kordon
altına alınmasr isteniyor ve hastalığın ortadan kaldırılması için köye bir baytar
gönderiliyordu. Bunlardan başka, vebadan ölen hayvanlarrn derin kuyular
kazılarak gömülmesi, izerIeri de sönmüş kireçle kapatılarak hastalığın kontrol

c.AS.39673

c.A,s.39673

DH.MI(T. 20t6\99, I 1.Rl310 (01.1 1.1892)

DH.MKT. 2035\22, 06,C. 1 3 1 0 (26.t2.r892)
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altına alınması, öte yandan hayvanların gömüldüğü yerlerin kullanılmamasına
asla izin verilmemesi ilave tedbirler olarak srralanıyordu. Ayrıca, sığır vebası vakasr
görülen köydeki hayvanların bu hastalığa yakaianmasından 31 gün geçinceye
kadar da köyun etrafina çevrilen kordonun kaldırılmamasr talimatı veriliyordu.
Hastalığın tekrar nüksetmesi halinde de kordonun tekrar kurulması ve 31 gün
süreyle karantinanın devam ettirilmesi talimatı veriliyordu?. Döhiliye Nezareti
ayİ|ca, yukarıda belirtilen tedbirlerin süratle ve sıkr bir şekilde uygulanması
talimatını vermeyi de ihmal etmiyordu. Sonuç itibariyle bu belgeden ayrlca,
osmanlı idaresinin bir hayvan hastalığının tedavisi için ne denli titiz davrandığl,
sığır vebası gibi konularda ne gibi tedbirleri aldığı öğrenilmiş oluyordu

Hayvancılığın bir geçim kaynağı olarak kullanıldığı anlaşılan bu
belgeden sonra, Dahiliye mektubi kaleminden Aydın vilayetine 1903 yılında
yazı|an belgeden de ticari faaliyetlerde devletin usulsüz uygulamalara tahammül
göstermediği anlaşılıyor, usulsüzlük yaptığı ihtimali Bodrumun kaymakamı
için bile olsa Osmanlı idari anlayışının bunu örtbas etmediği gereğini yaptığı
görülüyordu. Buna göreZiraat Bankasınrn eski muhasebe katibi ibrahim Ethem
Efendi, Bodrum kazasr kaymakamı Ömer Hulusi ve Emlak katibi Mehmet
Efendileri, kanunsuz hal ve hareketlerinden dolayı şikayet ediyordu. içişleri
bakanlığı da bu şikayet üzerine gerekli tahkikatın başlatılması talimatını
veriyordu8.

Bu belgeden devletin, taşradaki idari birim amirlerinin en üst
makamındakiler için de olsa, bir şikayet konu olduğunda onlar için de tahkikat
başlattığı görülmekle berabeı öte yandan 1903 yılında bile Bodrumda Ziraat
Bankası şubesi olduğu anlaşılıyor, bu da Bodrumda ki ticari canlılığı göstermesi
açısından ayrı bir önem arz ediyordug.

1907 yı|ında ele alınmış başka bir belge ise, yukarıda ki belge de var
olan ve büyükbaş hayvancılığın yapıldığı Bodrum'da küçükbaş hayvancılığın da
kullanılmakta olduğunu gösteriyordu 10.

Buna göre, Bodrum çif liğinde David Koceno adlı Osmanlı tebaasından
bir şahsa ait koyunlarda çiçek hastalığından bahsedilen belge, bu hastalığın
giderilmesi için gerekli tedbirlerin süratlice alınması talimatlnı veriyor, bu
haliyle de Bodrumda küçükbaş hayvancılığında aslında uygulanmakta olduğunu

DH,MKT.2035\22

DAH,MKT' 7B1\50, 05.\Ş\I321, 26.|0.1903 PAZARTESI

DH,MKT.78l\50
TFR,I.SL. 1 5 1\ l 5038, 07\C\ l325, |B.07 .|907 PERŞEMBE
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gösteriyordurl.

|gI2 yılında Menteşe Mutasarrıf ığından içişleri Bakanlığına
yazı|an yazıda Bodrum'da hayvanlardan bir başka şekilde de yararlanıldığı
anlaşılmaktaydı. Belgede bunun yanr srra, I9J,2 yıIının şartlarında doğal olarak
zirai amaç|ar için kullanılan binek hayvanlarınrn mesai sonrasında ne şekilde
dinlendirileceği ele alınıyordu. Buna göre zirai faaliyetlerde çif hayvanlarının
geceleri kapalı, uygun yerlerde dinlendirilmek şartıyla, hayvanların mahallerde
kalabileceği izni verildiği içişleri bakanlığına bildiriliyordul'z.

Buna göre çift hayvanların geceleri nerelerde kalabileceği izninin içişleri
bakanlığına yazılacakkadar dikkat edildiğine göre, bu çif hayvanlarının kamuya
ait olması gerekmektedir. Çünkü şahsa ait olan hayvanların, geceleri nerelerde
kalacağının belirlenmesi kararr, eğbr başkaca bir mahzur yoksa yine o hayvanların
sahibine aittir. Yine bu durumda bu çif hayvanlar kamuya aitse, bu belgeden bu
hayvanların zirai amaçlar için kamu tarafindan kullanıldığı değerlendirilmesi
akla gelmektedir. Bu da tarlasını sürecek çif hayvanr olmayan Bodrumlu köylü
için devletin sağladığı bir kolaylık anlamına gelmektedir. Yine bu hayvanların
kamuya ait olmaları düşünülürse, o dönemde Bodrum halkından tarlasını
sürecek çif hayvanı olmayan çif çilerin de var olduğu düşünülebilir.

1915 yılına ait ve adeta kısa aralıklarla gündeme gelmiş olan 3 belgeden

çiçek hastalığı, sığır vebası gibi hayvan hastalıklarıyla uğraşan Bodrum'lularının
hayvancılıkla ilgili çok ciddi başka bir sıkıntılarlnln var olduğu, (Beren köyu)
hırsızlıkvakası uğraştıkları anlaşılmaktaydı. Yine tarihten de anlaşıldığı gibi 1915

yılında ve 1. Dünya savaşlnln en sıkıntılı dönemlerinde karşılaşılan bu hırsızlık
vakası, aslında Bodrumun en önemli avantajının, Bodrum için bir dezavantaja
dönüştüğünün de göstergesi olarak oftaya çıkıyordu.

Buna göre bir liman şehri olan Bodrum halkı, karşılarındaki adalardan
gelen Rum hırsızlardan dolayı muzdarip idi. Bu haliyle sahil avantajı Bodrum
için bir dezavantaj halini alıyordu. Yine o yıllarda adaların İtalyan işgali altında
olmasr emniyet tedbirlerini bir o kadar daha zor|aştırıyordu. Bu durumda bu
sorun Uluslar Arası bir sorun halini almış oluyordu. Fakat Bodrurnun o zamanki
idarecileri Menteşe Mutasarrıf ığı, İçişleri bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı gibi
kurumları, bu sorunu çözmek hususunda devreye sokmak suretiyle hayvan
hırsızlığı olayrnın önüne geçilmesinde önemli mesafeler almış oluyorlardı.

Bu konuda hırsızlık vakasına ilk örnek olarak, Bodrum kazasrnın

11

T2

TFR.I.SL. 151\15038
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adaboğazımevkiinde hayvan hırslzlığı vuku bulmuş, ancakburaya gelen hırsızlar,
osmanlı sınırlarr dışından geldiği için bu konuda hemen bir şeyyapılamamrştıl3'

Bunun üzerine Menteşe Mutasarrıfığı içişleri bakanlığına, içişleri Bakanlığı
da Dışişleri Bakanlığına, Dışişleri Bakanlığı da o bölgeleri işgal altında tutan
italya'nın sefaretine yaz,yazarak bu konunun üzerine gidilmesini istiyordula.

Fakat yine de bu uzun ve silsileli süreç içind e yazı|an yazı|ar Sonuçsuz
kalmıyor, bu konuda faydalı neticeler de alınıyordu. Bu silsile içinde yazillan
yazı|ar sonucunda, (Sömbeki) İtalyan Kumandanr, Bozburun Nahiye müdürünü
konuyu yerinde görmek, tetkik etmek gayesiyle (Sömbeki'ye) davet ediyordu.
Bunun üzerine, içişleri bakanlığı da nahiye müdürünün Sömbeki'ye gitmesine
izin veriyor ve hayvan hırsızlığının önünün alınması süreci bu şekilde işletilmiş
oluyordurs.

Bu sürecin bir şekilde işletilmesi gerekiyordu çünkü 40 küsür hayvan
çahnmış ve bunun tahkikatı ancak (Kamiyon) adasr memurlarınca yapılabilirdi.
Bu nedenle Rodos adası İtalyan askeri işgal komutanrnın davetiyle böyle bir
adımın atrlmasr, Bozburun nahiyesi hallanın bir daha böyle bir taarrgzla
karşılaşmaması için hayati önemi haizdi. Ayrıca, bu hırsızlıktan dolayı Rodos
adası işgal komutanı da son derece müteessir olduğunu belirtiyordu'6.

Bu şekilde kurumlar arasi işletilen süreçten Sonra, Sonuç itibariyle,
yapılan görüşmeler sonucunda İtalyan işgal komutanı, bir daha böyle bir
hırsızlığın olmaması için devriye Vapuru çıkaracağını ifade ediyor, ayrrcaadalar
ahalisinin geceleri Anadolu sahillerine yakiaşmalarrnr yasaklıyoı gündüzleri de
nahiye müdürlerine resmi evrak ve hüviyetlerine ibraz ettikten sonra Anadolu
sahillerine çıkabileceklerini bildiriyordu. Ayrıca ticari amaçlar için gelmeleri
halinde de yine resmi evrak göstermek suretiyle ticaretlerini yapabilecek]erini
ilave ediyordu. italyan komutan ayrrcabu uyarılarıqa uymayanlaiın da şiddetle
cezalandırılacak]arını ifade ediyorduı7.

Yine hayvan hırsızlığını önleme tedbiileri çerçevesinde, Bozburun'un
karşrsından gelecek olan Sömbeki'lilerin, kayıkları ile yanaşabilecekleri iskelelere
birer ikişer Seyyar jandarma yerleştirileceği, korsan kayıklara resmi evrak
taşımaksızın kıyıya çıkmalarına izin verilmeyeceği gibi ilave önlemler allnıyordu.

l3
I4

i5
t6

T7
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Hatta bir defasında, korsan kayığa tesadüfedildiği, kayığın resmi evrakolmaksızın
karaya çıkmak istemesinin engellenmesi çabaları üzerine, kayıktan ateş edildiği,
yapılan hırsızlığın boyutunu, bu tür hırsızlıklar için yapılan hazıriık]arı göstermesi
açısından itginç örneklerdi. Kayıktan atılan silaha karşılık verilmesinden Sonra,

bu tedbirlerin başarılı olduğu gözlemlenmiş, o tarihten sonra da korsan kayığı
tesadüf edilmediği belirtilmişti. Yine de bu emniyet tedbirleri çerçevesinde,
italyan memurlarrn, resmi evrakr olsa da Anadolu sahillerine ticaret için gelen

adalıları, sıkr kontrole tabi tuttukları belgenin belirttiği hususlar arasında idi18.

Bu belge ayrrca i915 yılında, 1. Dünya savaşl şartlarında eli silah
tutanların cephede olduğu zaman|arda, adalardan hırsızlık için gelenlerin ne

denli fırsatçı olduklarrnln yanı sıra bu boyutta hırsızlık olayı olduğuna göre,

Bodrumda hayvancılığın ihmal edilmeyecek boyutta olduğunu ve yine ayrrca
hırsızlığı önleme tedbirlerinin sıJ<ılığına rağmen ada|ar Rumlarrnın Tiirk olan
Bodrum'a ticaret için gelme rsrarlarr Bodrumdaki ticaretin canlılığını göstermesi
açrsından önemli bir örnektir.

Bozburun mevkiine, Sömbeki'liler tarafindan yapılan bu hayvan hırsızlığı
vakasrndan bir ay sonra bu kez başka bir hırsızlık vakası ile karşılaşılıyordu.
Bodrum sabit jandarma kumandanlığının, zira habur kumandanlığına (keside

) ettiği 12 Kanuni Sani 1333 tarihli telgrafname de belirtildiğine göre, Apostol
Adası tarafinda Rum balıkçılar görüldüğü ve bu balıkçıların Anadolu sahilinden
karaya çıkmaya çalıştıkları bir sırada, karakol efradının civardan gelen köylülerin
müdahalesi üzerine demir alıp Türkbükü taraf arına gittiğinden bahsediliyordui9.

Karakolefradınrn ve köylülerin mani olmaları üzerine karaya çıkamayan
hırsızlaı yollarına devam ederek gece saat 12 raddelerinde gök karakolu
civarrnda, Gökburnu adlı mahalle çıkarak civardaki kısrak ve hayvanatı çalmak
istediklerinden, köyliilerin görmeleriyle de köylüye ateş açtıklarrndan ve daha
Sonra da hiçbir hayvanı çalamadan arkalarında 15 adet mavzer,S adet yunan
fişeği olay yerinde bırakarak kaçmak zorunda kaldığı bahsediliyordu20.

Menteşe Mutasarrıf ığından İçişleri Bakanlığın a yazılan bıı yazıya göre,

daha önceki hırsızlık vakalarına göre çok fazIa ehemmiyetli görülmeyen bu
vakadan sonra, emniyet tedbirlerinin eskisi gibi alınmaya devam edileceğinden
bahsediliyordu2l. Belge de belirtildiğine göre çalınması planlanan hayvanlar
arasında kısrakların olmasr da Bodrumdaki hayvan çeşitliliğini gösteren bir belge

DH.EUM.3.ŞB.3\49

DH.EUM.3.Ş8.3\45. 1 1\R\1333. 26.02.|9|5 CUMA
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olması açısından da önemliydi.

Menteşe Mutasarrıf ığından içişleri Bakanlığına gönderilen yine 1915

tarihli belge yine hırsızlık ve buna ilaveten katl olayından bahsediliyordu22.
Belgeye göre, Bodrum'un Mah ı köyii ile çif lik arasrnda iki saat mesafede çocuk
mezarlığı diye tanımlanan mevkide bulunan çobanların çadırları, kimliği belirsiz
silahlı 8 kişi tarafindan basıldığı, 200 kadar keçinin gasp edildiği, bir kadın ile
5 yaşlarında bir çocuğun katledildiği belirtiliyordu. içişleri Bakanlığı bu olay
üzerine gasp Ve katledenlerin yakalanmaları için gerekli her türlü tedbirin
alınması talimatınr veriyordu23.

Aynı yıl yaklaşık 4 ay araylaüstelik 1 . Dünya Savaşı şartlarında gerçekleşen
hırsızlık ve katl olayı üzücü olmak]a birlikte, bu vakalar özellik]e hayvan hırsızlığı
olayları üzerine olduğu için hayvancılığın boyutlarını ve çeşitliliğini göstermesi
açısındanönemlidir.AyrıcaikihayvanhırsızlığınrnRumlartarafindanyapıldığının
ortaya çıkmasıyla bu hırsızların 1.Dünya Savaşı şartlarında ki nispeten elverişsiz
emniyet tedbirlerinin nasıl firsatçılığa dönüştürülmeye çalışıldığının göstergesi
olması açısından da ilginçtir.

Yine Bodrurıt'un ticari faaliyet ve canlılığını göstermesi açrsından |9|7
yılında ele alınan belge ayrı bir öneme sahiptir. Bu belgeye göre, Rodos adasında
bulunan italyan askeri için sığır satın alınması talep edilmekteydi2a.

Bu talep karşısında osmanlı Vükela Heyeti de geleneksel Osmanlı ihracat
düzeni usullerine göre hareket edilmesini gereğine dikkat çekiyordu. Buna göre,
geleneksel osmanlı ihracat düzeninde ihracattan çok halkın iaşesi esastır. Bu
nedenle bir malın yurt dışına satılabilmesi için, öncelikle iç piyasada o mala
yönelik bir ihtiyacın olmamasr gerekmektedir. Bir mala yönelik iç piyasada
bir ihtiyacın olmamasr durumunda ancak o mal, dışarıya satılabilir. Çünkü iç
piyasanın öncelikle tatmin edilmeden malın dışarıya satrlmasr iç piyasada, o
mala ilişkin yüksek iiyat, karaborsa, krtlık gibi olumsuz sonuçlarrn doğmasına
yolaçabilir'zs.

Bu nedenle italyanların Bodrumdan sıgır talebi izerine iaşe nazrrrnrn,
ticaret ve ziraat nazlrlnln tek]ifi, Meclis-i Vükelanın kararı üzerine, sığır
konusunda bir eksiklik yaşanmayacağına, inanıldıktan sonra sığır ihracına

22 DH.EUM.3.ŞB 29\|9 0l\B\1333, 15.S.1915 CUMARTESİ
23 DH.EUM.3.Ş8.29\19

24 HR.HMŞ.İŞO.64\58.28\N\1335, 18.o7'.1917

25 Daha Fazla Bilgi İçin Bkz. Mehmet Genç, Devlet Ve Ekonomi, ötüken
Yayınlarr, 2003 İstanbul
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karar verilebileceğini bildiriyordu'6. Öte yandan bu belge ile gündeme gelen,
italyanların Bodrum'dan sığır alma talebi Bodrumda ki hayvancılıkkapasitesinin
ayrı bir göstergesi olması açısından ilginçtir.

B0DRUM'DA' MADENCİIİK

B odrum'da madencilik alanında belgelere çok miktarda rastlanamamıştır.
Fakat, Bodrumda kömür çıkartıldığına dair ilk belgeye rastlanmıştır ve bu
konudaki ilk belge 1917 tarihli belgedir. Bu belgeye göre Bodrumdan kaçan
20 kadar şahsın Kara Ada mevkiinde ruhsatsız kömür çıkarttıklarından
bahsedilmekteydi2T

Bodrumda maden varlığına dair bir başka bel ge de l9l2tarihli belgedir. Bu
belgeye göre de Bodrumd a24O toncivarında kömürün varlığından bahsedilmekte
ancak, bu kömürün çıkarılması için yapılacak masrafin, çıkacak kömürün
maliyetini ancak karşılayabileceği nedeniyle, bu kömürün çıkarılmasının karlı
olamayacağrndan bahsediliyordu28.

Yine bu konuda ele geçen son belgeye göre de Bodrumun Peksimat
köyünde simli kurşun madeni olduğu ve bu madenin (901) yıllığına osmanlı
tebaasından Mihail Manldıya ihale edildiğinden bahsediliyordu29. Sonuç
itibariyle her ne kadar yüksek miktarda olmasa da Bodrum'da başta simli kurşun,
kömür olmak üzere maden çıkarma işlemlerinin olduğu görülmektedir.

soNUÇ

Yukarıda da değinildiği gibi, sadece Türkiye çapında değil, Dünya çapında
bir üne sahip olan Bodrum'un Turistik özelliklerinin yanı srra, ticari özellikleri
de Turistik özelliği kadar olmasa da, Osmanlı Dönemi dahil sahip olduğu bir
zenginliklerinden biridir. Bodrum'un, Dünya çapında turistik bir zenginliğe
sahip olmasl, onun bir de stratejik öneminden kaynaklanmaktaydı. işte yine
bu Stratejik-Coğrafi konumundan kaynaklanan bir başka zenginliğin de ticari
zenginlik olduğu yukarıda sıralanan belgelerden anlaşılmaktadır. Denize kryısı
olması, yabancı ülkeye komşu olmasr, liman vasıtasıyla birçok ülkeye ticaret
yapma imkanına sahip olmasr, Bodrum Limanr'nın zenginliğini göstermektedir.
Ayrıca Bodrum'un Anadolu'nun iç bölgelerine olan bağlantı yollarının varlığı,
hareketli olan Bodrum Limanrnın iç ticaret yoluyla da canlılığını artrran başka bir

26

)'7

28

29

HR.HMŞ.IŞO 64\58, 28\N\ 1 335, 18.07 .I9 17

DH.ŞFR.624\62, 03\Ha\ 1 335

DH.ŞFR.443\55, 22\EY\ l 330

MY.227\236,28\L\1330
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etkendir. Brı şekilde iç ve dış ticaretin canlı olması iç üretimi artırmakla birlikte,
istihdamı da artıran bir faktör olarak öne çıkmaktadır' Bu da Bodrumun civar
bölgeler yapmlş olduğu katkılardı. Bunlara ilaveten, Bodrumda yüksek miktar
da olmasa da madenlerin varlığı bölge ekonomisine ilave edilmiş olan bir başka
zenginlikti.
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tsODRUA4 KURT EABA/KURT DE,DE YAT[R,[

-rünrc İiqaNn{an ARII{DA KURT pİx. ragu M{; İnİr-

Dr. Yaşar Kalafat

cİnİş:

Bodrum sözlü kültüründe oldukça yoğun kurt içerikli inançların olduğu
tespit edilmişti. Bodrum Merkez mezarlığında Kurt Baba/Kurt Dede'ye ait bir
türbenin olduğu ifade ediliyordu. Kurt konusunda çalışan bir halkbilimci olarak
Bodrum'da Kurt'u inceleme kararı aldık Bodrum Ve yakın çevresindeki toplu ve

münferit mezar|arda yapılan inceleme ile türbesi bulunduğu ifade edilen Kurt
Baba/Kurt Dede'nin mezarlnln tespitine koyulduk. Bu bildiride anılan mezar
tizerinde durulacaktır. Bildirimizde bölgenin Sözlü kültürüne yanslmlş inanç ve
uygulamaların Türkkültür coğrafyasındayaşamakta olan kurt anlayışı içerindeki
yerine işaret edilecektir. Ayrıca halk inanmalarındaki "tabu" konusu ele alınıp
Bodrum çevresinden derlenilmiş kurt içerikli bilgilerin tabu bağlantısı üzerinde
durulacaktır.

METiN

Alandan yapılan incelemede bu isimle bilinen bir mezarın olduğu
tespit edilmiş, ancak teyit edilememiştirı. Gecekondu Mevkiindeki Kitabesiz
mezar|a ilgili irdelememiz sonucunda etrafina yapıştırılmış bir niyet taşı veya
bağlanmış bir adak bezi olmadığı, ,A.dak Mumu yaklldığına dair de bir iz
bulunamadığı bilgilerini derlenmiştir.2 Kurt Baba hakkında kaynak kişilerden
bilgi derlemeğe çalıştığımızda ise faz|a teyitli bilgi alamamış olmakla birlikte
"mübarek zatt|r", "ziyarettir'.' "Horasan'dan gelmiştir" "nereden geldiği ve kim
olduğu bilinmemektediı gerçek mezarr bu değildir" "eskiden ziyaretçisi daha çok
olurdu şimdilerde halktan mezar|ığa gelenler veya yolu buraya düşenler uğrar
bir fatiha okurlar" gibi açıklamalar edindik3. Diyanet İşleri Başkanlığı Arşivinde
ismi veya lakabı Kurt baba olan ulu zatlara dair bilgiler varkena Bodrum srnırları

1 Kaynak kişi; Kıymet Teyze,65 yaşlarında, Gümbette yaşayan, ilkokul

mezunu, tarhana türü ev mamullerinipazar|ayan bir ev hanımı

2 Kaynak kişi, Naciye Hanrm, Bitezli, 60 yaşlarında ev hanımı ilkokul

mezunu

3 Kaynak kişiler; Gülümser hanrm, Bodrum Torbalı mahallesinden

65 yaşlarında ilkokul mezunu, ev hanrmr vePazar esnafı, Hayriye Kaymak,

Bodrum Gümbetli 55 yaşlarında ortaokul mezunu ev hanımı

4 Diyanet işleri Başkanlığı Arşivi, "fürbelerimiz |966"
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içerisindeki Torbalı Mahallesi, Gümbet ve Türbe Mahalleleri Mezarlıklar
ve Türbeler Dernekleri'nin kayıtları ile Bodrum Müf ülüğü kayıtlarında da

Bodrumda Kurt Dede ve Kurt Baba yatırına dair bilgi yokturs. Muğla ve çevresi
halk kültürü çalışmaları ile bilinen meslektaşlarımız da bölgenin sözlü kültünde
kurdun aldığı yere dair ilgi vermişler ancak Kurt Baba veya Kurt Dedehin
varlığınr teyit etmemişlerdir.6

Kurt Baba'nın bu ismi alış şekli de bilinmemektedir. Bu isim ona doğuştan
mı verilmiştir. Takma bir isim midir? Bir efsanesi var mıdrr? Neden kurt adını
almıştır? Bu soruların cevabı çok kere benzerleri için de verilememektedir.
Bununla birlikte halkın inanç kültüründe daha ziyade kurt baba olarak bilinen
muğlAk bir kişilik vardır.

Halkın haflzasındaki Kurt Baba daha ziyade bir dönem çeşitli hacetler
içinziyaret edilen bir zat olarakyaşamaktadrr. Kurt kültünün izlerini dahaziyade
ortak sözlü kültürde görebiliyoruz.

Diyanet işleri Başkanlığının il ve ilçe müf ülükleri vasıtasrtıyle 1990'lı
yıllarda yaptırdığı türbe tespitleri arasında Bodrumda Marina karısında Cafer
Paşa Türbesi, Gecekondu Mevkiinde Saldırşah Tiirbesi, görülmektedir.7

Bodrumda konu seçimimizi belirleyen Kurt Baba veya Kurt Dede
gibi Anadolu'da Konya Tavşanlıda, Kastamonuda, Bolvadinde ve benzeri
gibi bölgelerimizde Kurt Baba ve Kurt Dedeler vardır. Ayrıca Kurt Baba
adlandırmasında olduğu gibi Koyun Baba, Koç Baba, GeyikBaba, Aslan Eaba,
Bozkurt Baba, Kuztı Baba, floroz Eaba gibi isimlendirmelerle bilinen kutlu
mekAnlar ulu zatlar vardır.8 Nitekim bodrum yarımadasr sınrrlarr içerisinde de
I(oyun Baba yatırının olduğu bilinmektedir.

Bodrumda da ortak kültürü paylaşan diğer yerleşim yerlerinde olduğu
gibi "Ölınüş Eşek Kurttan Korkınaz'] Kurda Konuk Giden köpeğirıi yaııında
Götürür", "Kurdu Ormandan AçIık Çıkarır",,"Kurdun Adı Çıkmış Tilki Var

5 Kaynak kişi; Bodrum ilçe Müf üsü Mehmet Yiğit

6 Bu konuda Muğla Üniversitesi Öğretim üyelerinden Ali Abbas ınar ile

görüşü1müştür.

7 Diyanet İşleri Başkanlığı Arşivi, "Türbelerimiz T966'';,\. Sezgin, Eren

ve Evliya Kavramınrn Dini Tarihi Folklorik İzahı ve Eren İnancı Üzerine

Düşünceler, Ankara, 1998

8 Ahmet Yaşar ocak, Osmanlı imparatorluğunda Marjinal Sufilik
Kalenderilik (XU-XVII yy. Ankara 1992
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Baş ldeser", "I(urdun Ağzından Kuyruk Alrnmaz", "Kurt Komşusunu Yemez",

"Kurtla Koyun Kılıçla oyun Olmaz", 'hrdrndan 100 köpek havlaınayan Kurt,
kurt sayrlm az","iteniğinden kurt olmaz'' gibi özlü sözler yaşamaktadır.g Ayrıca
Kurt İııi, I(urtlar Mağarasr, Kurtlu Kaya gibi belde ve yörelere isim olmuş
topoıroıni örnekleri, Kurtoğulları, Kurtgiller. Bozkurt, Kara Kurt, Böri Han
gibi aile ve şahıs ismi olınuş onomastik örnek]eri bulmak hiç de zor değildir.

Bizim üzerinde durduğumuz husus sık rastlanan türden sayılabilecekbu bulgular
değildir. Bodrum'u merkeze alarak, Biz daha ziyade "kurtağzı bağlamak"
"Kurtlarrn kudret helvasr" temalarr bir yana, Biz, kurt-inanç bağlantılı halk
tefekkürti üzerinde durmaya çalışacağız Hikmet-irfan bağlantısından hareketle

halk tefekküründe "tabu" konusunu irdelerken kurttan hareket edeceğiz.

Bodrum çevresi örneklerini de katarak Türk kültürlü halkların "kutsa[" kabul

edilen inançları arasında Kurt da var mıydı? Sorusuna cevap aramaya ça|ışacağız'
Ewelce bu soruyu toprak1o Ve su'l için soran çalışmalar yapmıştık

Konunun tabu boyutuna gelince, Tabu, Fransrzca tabou, kutsal sayıIan

bazı insanlara hayvanlara nesnelere dokunulmasrnr, kullanılmasını yasaklayan

yasağa uyulmaması halinde tabu olanın zararln|fldokunabileceği düşünülen dini
inanç, Aynı zamanda yasaklanarak korunan nesne, kelime, davranış olarak da

tanımlanmıştır. Buna göre tabu tekin değildir.12 Bu tanımlamayı kurt parantezine

alırsak; Halk inanmalarında kurt kutsal mıdır? onun kutsallığının ihlali halinde
onun tarafi ndan cezaverilebileceği inancı var mıdır? ona veya onun herhangi bir
aksamrna dokunulmasında bir hayır veya şer gelebileceğine inanılmakta mıdır?
Kutsal üzerine yemin edilebilirken Kurt üzerine yemin edilmekte midir?

"Hangi Dağın Kurdu öldü" deyimi, Anadolu sözlü kültürünün bir
ürünüdür. olmadık bir durumla bir sürprizle karşılaşılınca söylenir. Buna göre

her dağın bir kurdu vardır. Bu inancın derinliklerinde her boyun bir kutsaldağı
bir kutsal ağacıve bir de kutsal hayvanı vardır. Mitolojik sözlü metinlere göre

meskün alanlar herhangi bir felaket halinde mesela çok büyük çaplı yangınların
olması halinde, yerleşim alanını en son kurtlar terk ederlermiş. Bu bulgu kurda
kutsiyet atfettirse de onun günümüze tabu olarakgelmesini sağladığını göstermek

9 Ali Abbas Çınar, Muğla ve Çevresi Sözlü Kültürü ve Toplumsal

Değerleri, Muğla, 2007,S. 375

10 Yaşar Kalafat, "Türk Halk inanmalarında Toprak Bir Tabu mu idi?" ACTA TURCICA

<http//www. actaturcica.com>

11 Yaşar Kalafat, "Türk Destanlarında Su Bir Tabu mu idi?'' Dede Korkut ve Geçmişten

Geleceğe Türk Destanları Uluslar arası Sempozyumu 25-28Ekim 2010 Lef oşa Kuzey Kıbrıs

Türk Cumhuriyeti

12 Türk Dil I(urumu, Türkçe Sözlük, Ankara, 2005 s.1881
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için yetmeyebilir.

Türk Kültür coğrafyası halkları ile özellikle Türkeçareler itibariyle de
bağıntılı olduğu kabul edilen I(ızılderililerde kabile reisleri, yeni doğan erkek

çocuklarını bir kurt postuna sarılı olarak yüksek bir tepenin üzerine çıkarır
göye doğru kaldırırlar.t3 Bu tespitte gök, dağ ve kurt kültleri bir birleşim
oluşturmuştur. İnanç Sisteminde göğün ululuk simgesi ve dağın da ona yakınlığı
nispetinde kutsallık içerdiğini biliyoruz. Şifa kaynağı da olduğuna inanılan
Aslan Baba, Koyun Baba, Geyik Baba ve Kurt Baba çok kere bu türden tepeler
üzerinde ve kutsal kabul edilen mekAnlardandırlar. Bu türden ulu zatlar müjdeci,

şifacı olabilirlerken ceza da verebilmekte, hastalık gibi musibet]ere de yol
açabilmektedirler.la Nitekim kurt da,ak ve kara iyeleri bir arada içermektedir. Bu
tespitte, adeta zehir ile panzehir arasındaki fonksiyon etkinliği arasındaki bağıntı
gibi bir olgu ile karşı karşıyayız. Asena kurt Soyuna atfedilen kutsiyet, adeta
ona diğer kurtlar arasrnda şifa vericiliği ile bilinen Ocaklı muamelesi yapılması
türünden midir?

Bodrum ve çevresinde de yaşadığı bilinen bir özlü söze göre "Ne kurdu
gör ne kulhuyu oku" denir. Bununla, ne kurt tehlikesi ile karşılaş ve ne de ihlös
süresine başvurmak korunmak zorunda kal, denilmek istenilmektedir. ihlös
süreside; Ayet el kürsü, Felek Nas süreleri gibi koruyucu, kurtarrcr, kollayıcı
süreler olarak bilinirler. Öz1ü sözde korunmak için çakal Veya ayr değil de kurt
özne o|aruk alınmıştrr. Bu bulguda kurt karşılaşılmaması, dokunulmamasl
gereken tekinsiz bir varlıktır.

İç batı Anadoluda, batr Toroslar'da, iç Anadoluda ve Doğu Anadolu'nun
orta kesimlerinde bazı varlıkların isimleri açıkça söylenilmez, bunlar kodlanırlar.
Mesela cin türü varlıklardan söz edilecek ise bunlar için "üç harf iler" denir.
Veya şeytan ve cin için "adı lazrm değil" "bizden tlzak olsunlar", "buralardan
ırak" denir. Onun duymasını istemedikleri için de "şeytan kulağına kurşun"
denir ve tahta türünden vurulunca ses çıkarabilecek nesnelere vurulur. Bu inanç
kuralı bazı hayvanlar için de geçerlidir. Mesela bir mecliste bilhassa gece Ve kadın
meclisinde ayıdan bahsedilecek ise ayı denilmez "koea ayak" denir. Yılan'rn da
ismi açıkça söylenilmez ondan "yerde sürüneıı" diye bahsedilir ve akabinde
"düşmanımın boğazına aksın" denir. Kurt ise kodlanırken "dik kulak" olarak
örtülenir.

13 A.A'Arslan, "Türk Soylu Amerikan Yerlilerinin Menşei Mücadelesi ve

Astina Kabilesi'l Yeni Avrasya, Mart 2001

14 Yaşar Kalafat, Türk Kültürlü Halk]arda Halk İnançlarr I, Türk HaIk

İrfanında Kurt, s.24,58, 11 1
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Kurt-karanlık bağlantısını kurtağzı bağ|amada da görmekteyiz. Batı ve

güneybatı Anadoluda kurtağzı bağlanması akşamdan sonra yatsı ezanrndan,

hava karardıktan sonra yapılır. Gtinün bu vakti 'şer vakti' olarak bilinir. Kurtağzı

bağlama Türk kültür coğrafyasrnın sair bölgelerinde olduğu gibi çif likten

kaybolan, yabanda kalmış evcil hayvanların kurtlar tarafindan parçalanmaması

için yapılırls. Bunun için açılır -kapanır bıçağı eline alan ehli kişi, bıçağı açarak

üç kez ilgili sureyi okur ve kapatırken de ;

"Kurtağzını kapa

Yolun olsun sapa

Bıçağımı yağladım 
/

Kurtağzını kapadım" der. Bu uygulamadan sonra kayıp hayvanın salimen

çif liğine döneceğine inanrlrr.t6 Bu bulguda kitabı dinlerin koruyucu kollayıcı

gücü kurdun tabu oluşunun önüne, üstüne çıkmıştır.

Diğer tarafan Anadolu halk inanmaları genelinde yolculuk anrnda

kurt, tilki gibi eti yenilmeyen hayvanların, tavşanrn aksine araçYeya şahısların
önünden geçmesinin uğuruna inanrlrrl7

Bu bulguda kendisinden uzak durulmasr yeğlenen cin ve şeytan ile kutt,

inanç terazisinde aynı kefeye konulmuştur. Cinve şeytan gibi kurt da sakrnılanlar

arasında yer almıştır. Muhtemelen Ayr ve yrlan da bir dönem bazı boyların kutsal

dağları ve kutsal bitkileri gibi üç kutsalından kutsal hayvanları idiler.

Tekin olmayan güçlerin icazeti alrnarakonlarrn güçlerinin altınagirilebilir
mi? Bu onay nasıl alınabilecektir? Tabuya ait olan o güçten istifade edilebilir
mi? istifadesi sağlanılan tabunun başka tehditler karşısında koruyuculuğu

sağlanılabilir mi?

Bu noktada kurdun yol gösterici, aydınlık geleceğe rehber oluşu gibi

özelliklerinin yanı sıra Türkeçare olarak halk tababetindeki yeri üzerinde

durulabilir.

Biz insan hayatının muhtelif safhalarında sağaltma içerikli uygulamaların,

15 Yaşar Kalafat, Türk Küttürlü Halklarda Halk İnançları -I- Türk Halk

İrfanında Kurt, La|ezar, Ankara, 2007, s. 45_55

16 Ayşe Akaya' Eğridir'de Kültür Değişmesi, Eskişehir, |967, s'T79_1B0

17 Ayşe Akaya, a.g.e. s.180
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kurt ile ilgili inançları üzerinde errvelce durmaya çalışmıştık.'8

Uygur Türklerinde tedavide kullanılan otlar arasında Eori Soymisi,
Kurtboğan ve I(urt Pençesi gibi otlar da vardır.19 Her ne kadar üzerinde durulan
kurt, hayvanattan bir varhk ise de nebatattan şifa içerikli bazı cisimlere isim
olması, onun kutsallığını veya kutsala yakınlığını düşündürmektedir.

Erzurum ve Çevresinde doğum yapacak hanımı Al Basması diye bilinen
rahatsızlıktan korunmak için onun yastığının altına bir parça Kurt Derisi
konulur. Kurt postunun anne adayını ve doğacak olan bebeği koruyacağına
inanılırken, inancrn derinliklerinde Ata Ruhu, Kurt Ata inancı vardır. Sistemde
ata ruhlarının insanları bir takım görünmeyen güçlerin muhtemel zararlarrndan
koruyacaklarrna inanrlırken, kurt ve onun ruhu da ata ruhu olarak düşünülüp
inanılıyordu. Atalara olan inanç, günümüzde de tabu düzeyinde olmasa da,

onların bu dünyadan göçmelerinden Sonra da devam ediyor, ata ruhlarr üzerine
olduğu gibi, ata mezarları üzerine yemin ediliyor, onlara gösterilen saygısızlık
savaş nedeni olabiliyordu.

Kurt Derisi'nin bir diğer fonksiyonunu da, erkek çocuklarr yaşamayan
bazı ailelerde görmekteyiz. Bu tür kimseler tarafindan esnetilmiş kurt kafası
dersinden ölmesi beklenilen çocuk, büyükanne veya büyükbabası tarafindan
geçirilmekedir2o Bu işlemi güngörmüş ebe anaların yaptığı da olur. Kurtağzından
geçirmek, benzeri uygulamalarda olduğu gibi, 'ilem değiştirmd olarak
algılanmaktadır. Bu bir nevi fenalık, bu arada hastalık yapacak durumda olan kara
iyelerin şaşırtılmaları, onların hükümranlık alanlarının drşına çıkılması olayıdır.
Bu uygulama ile Karşı tarafa geçilmesi suretiyle, saf değiştirilmiş olmaktadır.
Böylece kutsalın egemenliği kabul edilmiş olmaktadır.

Post ve koruma bağlantılı bir inanç da kurt krlı ile ilgilidir. Doğu
AnadoluUa erkek çocukların daha bebekken burunları delinerek buradan kurt
kılı geçirilmesi halinde çocuğun büyüyünce cesur olacağına inanılır. Kurtta
cesaret unsurunun bulunduğuna inanılmasl, ona ait bir nesnenin taşınması
halinde taşıyanın da korkaklığa ve korkdlan nesneye karşı korunduğuna
inanılmış olmaktadır. Tipkı ulu zat|arınmezarrndan bir taş veya ulu ağaçlarından
bir yaprak alarak üzerinde taşrma, evinde veya işyerinde bulundurma inancrnda

l8 Yaşar Kalafat, "Kurt ite ilgili fürkeçarelerde/Halk Tababetinde inanç ve Uygulamalar'i

l.Uluslar arasr Türk Tıp Tarihi Kongresi, 10. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabr,

Uludağ Üniversitesi Deontoloji ve Tıp Tarihi, (20-24 Mayıs 2008) C.I-II, C.II. s. 1532- 1538

19 A.Abdulkadiroğlu, Bartın ve Çevresinde Dini Manevi Halk İnançlarl"

MiFAD/Türk Folklorundaiı Derlemele r, 1987 s. 1 _3

20 Yaşar Kalafat, a.g.e. s.6,32,64, |05

-397 -



olduğu gibi.

Kurt ile doğurganlık arasındaki bağın derinliklerinde tedavi bakrmından
Kurt Ata ve Kurt ,A.na inançlarr aranılabilir.2' Hakkö,ri ve yöresinde kurt başlı
madeni kemer bağlama geleneği vardır. Bu kemeri buluğ yaşlna girmemiş genç
kızla/ıa menoPoza girmiş hanımlar kullanamazlar. Bu tespitte kurtlu kemer
kullanma dönemi belirlenmiştir. Tokasında kurt kabartması olan doğurganlık
dönemindeki bayan, adeta kurt tarafindan korunmaya alışmıştır.

Halk inançlarında bağlanmış olmak ve bağdan kurtulmuş veya bağa
karşı korunmuş olmak türünden inançlar vardır. Bir nevi büyü olan bağlanmak
veya bağlamak gelin ve daha ziyade damatlar için söz konusudur. Bağlanma

çoğunlukla zifaf dönemi için geçerlidir. Bu büyüden korunmak ve kurtulmada
da kurt ve onunla ilgili inançlar bir faktördürler. Kahramanmaraş, Adıyaman
ve Kayseride kurt kanı ile sigara köğıdına özel tılsım yaz/ııp damadın kapısının
eşik altına gömülür ise ve gömen kimse ardına bakmadan oradan ayrılır ise,

ayın dört defa doğma süresince damadın başarısrz olacağına inanılır. Ardına
bakmama, gömmenin eşiğin altına yapılmış olması, sürenin ayın doğup batması
ile sınırlanması gibi bulgular bir yana, kurt kanrnda bir gücün aranmasl üzerinde
durulabilir. Bu bizi kurdun tabu olduğu inancının farklı formatlarda da olsa
varlığını sürdürdüğü noktasrna götürmektedir.

HakkArinin bazıyörelerinde bağlı çif lerin bağlarını çözmek için gelin ve
damadın parmakları kurt kanına bulanır ve çif lerin kanlı parmakları çarpı işareti
gilbi çapraz|aştırılır. Çaprazlaştırmak, ters motifi halk inançlarında bir simgedir.
Güneydoğu Anadolu Türkmenleri ve Hakköri yöresinde bağlı çif lerin bağının
bozulmasında kurt postundan da yararlanılıa çif lerin birleşmeleri kurt postu
üzerinde sağlanırken, kurdun henüz soğumamış kanı çif lerin cinsei organlarına
sürülür. Diğer taraf an Emel Esin'e göre ise,22 Ergenekon Efsanesi'ndeki dişi kurt,
don değişmiş bir dişi kamdır. Kamların dönemin toplumlarında tabu statüsünde
oldukları bilinmektedir.

Bulgaristan'ın Kırcalı Sancağı, Kayseri'nin bazıyörelerinde ve Güney Batı
Anadolu'da gerdeğe giren damada kapıdan hafif bir sesle seslenilir

"-Kurt musun koyun musun?

Vuslat gerçekleşmiş ise, damat içeriden,

2I D. Cichocki, "Türk Mitolojisinde Kurt Ana Sembolüne Daiı Türk
Dünyası Araştırmalarr, 1985, S.37, s.17_30

22 E. Esin, "Böri",I. Milli Türkoloji Kongresi, Bildiriler, istanbul, 1980
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"-Kurdurri' diye CeVaP verir. Beklenilen ilişki henüz kurulamamış ise
aday cevap verirken,

"Koyunum" der.23 Bu tespitte kurtbaşarılı olmanın, koyun isebaşarısızlığın
imgesidir. Başarı olmak, üstün olmak, farklı olmak, yenilmez ve dokunulmaz
olmak tabunun bilinçaltı izleri olarak algılanabilir.

Kurt cinsilik bağlantılı bir tespit de Karaçay Türklerinden yapılmıştır.
Davası adliyeye yanslmlş bir Karaçay ant içerken elini Kurt Kirişi'ne basar.
Yemin edilirken çok kere tabu olmuş mistik dokunulmazlığı olan kutsal nesneler
izerine el basılırken bu bulgudan hareketle kurdun kirişine kutsiyet atfedildiğini
söyleyebileceğiz. Böylece, birçok vücut aksamrnın hastalıklara karşı koruyucu
ve hastalıldardan kurtarıcı olduğuna inanılan kurdun bu özelliğinin onun
kutsiyetinden geldiği kabul edilebilır. Bu hal kurda geçmişten gelen tabu olabilme
kimliğini vermektedir.

Kurt kirişinde olduğu gibi Kurt Büzüğü'nde de bazı hikmetler aranmıştır.
Halk arasında kendisini çabuk kabul ettirebilen, krsa zamanda çevre edilebilen
kimseler için 'bnda kurt büzüğü Var" denir.

Tebriz Türk halk inançları kültür coğraflıasında, 'Kol Çekmek' diye
bilinen kurtla ilgili bir tespitimiz oldu. Bu bilgiyi Abdüleli Mücaziden aldık
daha sonra bu bilgileri hanımından teyit ve tekömül ettirme imkanı bulduk.
Kol çekmek Uluğ Türkistanda imzalamak, karşılıklı imza atarak onaylamak
anlamındadır. Ancak Tebriz havalisinde Bayat ve Beydili Türk tayfalarında
yaşayan kol çekmek inanç ve uygulamasr kurdun arka ayağındanyararlanılarak
yapılan parpr mahiyetli bir tedavi şeklinin adıdır. Bunun için kurdun dirseğinden
kesilmiş arka'ayağı saklanır. Soyulan bu ayak kemiğinin pençe kısmı tırnakları
ile birlikte mıhafaza ediliı saklanrr. Herhangi bir şekilde korkmuş olan yetişkin
kimsenin çıplak sırtı 3 veya 5 defa bu pençe ile tırmalanrr. Sonra bu ayağın
taban krsmı ile korkan kimsenin srrtına aniden vurularak hastanın tiksinmesi,
ürpermesi sağlanır. Tedavi aracr olan bu kurt ayağı 3-5 köyden sadece bir evde
bulunur.. Bu uygulama ile korkan kimsenin'korkusunun giderildiğine inanılır.
Bu uygulamaya'Kol Çekmek' denildiği gibi'Kurt eli Çekıııelc de denir. Bunu
çok kere ocak olarak da bilinen kocakarı|ar yaparlar. Tedavisi biten şahıslar
için 'Kurdu Döküldü' denir. Bazı yöre|erde. Alazlkurt eli çalınan kimsenin bu
el boynuna ve şakaklarına da sürülür. Ayrıca sütü göğsünde biriken annelerin
göğüsleri de bu yöntemle tedavi edilirler. Bu uygulama Çarşarııba ve cumartesi
günleri yapılır. Bu bölgede ve bu aruda Muğla ve çevresinde de ayrıca kıırt dişi,

23 A. Tecemen, Türk Kimliği Ankara, 1995
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kurt kemiği ve kurttırnağınazardan korunmak için kullanılır.2a

Kurdun koruyucu fonksiyon göstererek hastalığı önlediği alanlardan

birisi de nazardt. Halk dilin de nazar için 'yarı ölümdür' denir. Muğla ve

çevresinde günümüzde çok görünmese de Bostanların korunmasında at ve

okt, kufuıaiında olduğu gibi kurt kafasından da faydalanılır. Bazı yörelerde

mesela Bolvadinde Kuiu kurt kafası etrafinda Şamanist dönemi de içeren tavaf

edercesine dönüldüğü olur. Kurt dişinin denazarakarşı koruyuculuğuna inanılır.

Türkmenistan'da Özbekıstanda Türkiyede kurt dişi, kurttırnağı çocukların
nazarlık olarak kullanılan mavi boncukları ile birlikte kullanılır. Bu hali ile kurt

dişinin negatif enerjileri yansıttıldarr inancrnrn olduğu söylenebilecektir. Kurt

dişi batı Anadolu'da bu arada Muğla ve yöresinde nazarakarşı korumasınln yanl

sıra rüyada sayıklamayı önlediğine de inanılır. Bu maksatla kurt dişi cepte taşınf.

Kurt ,Aşığı'nın cepte iuşrr-u'i bereket, uğurluk veya benzerleri hallerde yararlı

olacağına Ve ayrlca koruyuculuğuna inanılır. 25

Kurtla ilgili bazı aksamı üzerinde taşıyhn kimsenin kurttaki özelliklere

sahip olabileceği inancr Kurt Ciğeri ve Kurt eti itibarı ile de geçerlidir. Kurt

cıgeiı yiyen kimsenin hayvan hastalıldarının tedavisinde başarılı olacağına ve

xirt Ke'babı yiyen kimsenin de cesur olacağı inancr yaygındır'26 Böylece tabu

olabileceği ü zerindedurulan kurt, bazı hikmetlerinibir krsım organlarrvasrtasıyla

aktarmış olmaktadır.

Kurt gözü etrafinda dabazıyörelerde iyileştirici olduğuna dair inançlar

gelişmiştir. Kumuk Türklerinde aralarında gerginlik yaşanan aile fertlerinin

ltirı.ti"itigtı.rtı gidermek için aralarından kurt gözlu geçirilir. Böylece

barışacadarına iianılrr. Kurt gözünün adeta pozitif enerjiyaydığı inancı vardır.

Kuri gözü ile ilgili başka koruyucu ve iyileştirici inançlar da vardır. Kurutulmuş

toz hiline getirilmiş kurt gözünün sürme olarak göze çekilmesi halinde gözün

hastalanmayacağı, iyileş...gı ,. iyi görebileceğine inanılır. Bu yörede geceleri

kurttan bahsedi1meyeceği inancı vardır. Kurala uymayanlarrn muhtemel bir

ceza|ankorunmak için vücutlarından bir kıl koparmalarlveya ateşe çivi atmalarr

gerektiği inancı yaygındır. Ayrıca kırkı çıkarılacak bebeklerin .lark suyı1a
furutuimuş kurt gözü bu bulunmadığı hallerde ise kurutulmuş kurban gözü nün

geçici olarak atıldığı biliyoruz.

Kumuk fürk kültür coğrafyasından yapılmış bu tespitteki geceleri

24 Yaşar Kalafat, Türk Kültürlü Halklarda Halk inançları _I- fürk Halk irfanında Kurt'

Lalezar, Ankara,2007, s., s.104

25 Yaşar Kalafat, a.g.e. s. 104

26 Yaşar Kalafat, a.g.e. s. 104
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kurttan bahsedilmek istenmeyişi, uymayanların cezalanabilecekleri ve cezadan
kurtulabilmek için "vücuttan kıl koparma" ve "ateşe çivi atma" saçısında
bulunmaları gerektiğı hususu teşhisimizin teyidi bakrmından önem arz
etmektedir. Bu bulguda kurt zararından korunmak için kendisine kansrz kurban
verilen konumundadırlar. Bu noktada kurt kutsal kaplamındadır.

Kurt gözü insanlar arasında muhabbet vasıtasr olarak kullanılırken Kurt
Yağı da Muğla ve Bodrum'dan da örnekleyebildiğimiz gibi, gerginlik yaratmada
kullanıhr. Kapısına Kurt yağı sürülmüş bir ailenin fertleri arasrnda tatsızlık
yaşanacağına inanılır. Yağla ilgili bu inanç donuz için de söylenilmektedir. Bu
bulguda da kurt, diğer aksamları iie örneklerde olduğu gibi aksamlarr ile kutsalın
gösterebileceği etkinliği göstermektedir. Kurt yağı ile metabolizmaya doğrudan
müdahil olunmuyoç kapıya sürülmüş olması etkinliği için yetebilmektedir.

SoNUç

Bodrum'dan yapılanlar ve Türk kültür coğra|ıasının diğer yerlerindeki
benzeri uygulamalarla karşılaştırılmaları göstermiştir ki; Kurdun halk
inanmalarındaki türkeçereler, efsaneler ve diğer sözlü kültür verilerindeki izleri,
onun bir dönem tabu olduğunu düşündürmektedir. Konunun Kurt Ataboyutu ile
Kurt-Kudret Helvası boyutu ayrrcairdeleneceği için bu çalışmada o fasıllarafazla
yer verilmemiştir. Çalışmalar sürmektedir. Bu inançların mitolojik boyutu veya
derinliği araştırılırken Kurdun bir totem mi olduğu ve Kamlık inanç Sisteminin
totem boyutunun da irdelenmesi gerekecektir. Hangi anlamda, hangi dönemde
Ve ne derece totemizm yaşandığı sorgulanabilecektir. Bu noktadan hareketle
kurdun tabu olabileceği konusundaki teşhisimiz kuırvet kazanabilecektir. Kurtta
varlığına inanılan bu güç kurdun organJarınrn mesela etinin hücresel yapısından
değil, taşıdığı mistik muhtevadan kaynaklanıyor olmalıdır.

Bızim için Bodrum Kurt Baba yatırı konusu kapanmamıştır. Bu ulu zat
ile Kul/Gül Baba ismi arasında da bir karışıklık yaşanmaktadır. Bu konuyu da
incelemeğe çalışacağız. /

KAYNA.KtAR.
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KIER.xs EAR.Iş HAR.EKATI',NDA şEHIT' OLAN BODRUMLU
,ASKERI,ER.

Ayten Koruroğlu

gülçin ertaç

1.Giriş

osmanlı Devleti 1571'de Kıbrıs'ı kendi topraklarına katmış ve 3o7 yıl
boyunca ada Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır' l9. yyh gelindiğinde ise osmanlı
Devleti zayıf amaya ve toprak kaybetmeye başlamıştır. |877-1878 osmanlı-Rus
harbi sonucunda ise osmanlı Devleti 1878'de Kıbrrs'r ingilizlere kiralamıştlr.
Artık adada Ingilizyönetimi etkindir. 1914 yılında ise I. Dünya Savaşı çıkmış ve
savaşta İngiltere ile osmanlıayrıtarf arda yeralmıştır. Bu durumdan faydalanarak
ingiltere adayı tek taraf ı olarak ilhak etmişİir.Lozan Antlaşmasıyla da Kıbrrs'rn
yönetimi İngiltereye resmen bıralalmıştır.

l 9 5 0' li yılların b aşlangıcın da ingtliz s ömürgelerinde yaşanan b ağımsızlık
dalgalanmaları Krbrrs'ı da etkilemiştir. Bu yılların başlarında özellikle Rumlaı
Girit ve oniki Adada bağımsızlık için yakalanan firsatın, Kıbrıs için de
yakalanabileceğinin farkrndaydılar. Bu nedenle Megali idea2'larını uygulamaya
koydulan 1950 Plebisiti, 1 Nisan 1955de EoKAnın resmen harekete geçmesi
ve Enosis'i gerçekleştirmek için Rumlar, hem ingilizlere hem Türklere karşı
eylemlere başlaması, Türklerde Rum tehlikesine karşı bir sayunma gereğini
gündeme getirmiştir. Türkler de birçok savunma teşkilatı kurduktan sonra
Türk Mukavemet Teşkilatı ile teşkilatlı bir direniş örgütü kurmuşlardır. Böylece
Krbrıs'ta iki toplum arasındaki sürekli ve ralıklarla süren mücadeleler resmen
başlamıştır. 1974 yılında yapılan Barış harekatlarına kadar Kıbrıs'ta yaşanan
gergin ortam ise devam etmiştir.

l. 20 Ternnııız Kıbrıs tsarış Flarekatı:

20 Temmuz Krbrıs Barış Harekatını tam olarak algılayabilmemiz için
aslında kısaca 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'nin.ilanına Ve sonrasrnda iki toplum
arasında yaşanan olaylara değinmemiz gerekmektedir.

1960 plında Türkler ve Rumlar ortak Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kurmuşlardır.

1 Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Tarih Öğretmenliği

Bölümü, Öğretim Görevlisi.

2 Mesali idea: Büyük Emel, Eski Nizans imparatorluğu topraklarını

yeniden alma düşüncesi.
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Bu Cumhuriyet, Askeri ittifakve Garanti Antlaşmaları ile Türkiye, Yunanistan ve

ingiltere tarafindaır garanti edilmiştir. Nitekim l963 yılında Rumların saldırıları
ile Cumhuriyetin güveırliği sarsılmış ve fürk vekiller artık Kıbrıs Cumhuriyeti'nin
ortak meclisi olan'feınsilciler meclisine gitmemeye başlamışlardır.

Resmi olarak ise 21 Aralık 1 963 yılında Ruınlar fürklere karşı saldırılarına
alelen başlamışlardır. Bu tarihten itibaren iki toplum arasında başlayan kanlı
olaylar ve artarak devam eden gerginlik uzun yıllar boyunca sürmüştür. Her iki
taraf a silahlanmaya ve örgritlenmeye başlamıştır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi
Rumlar 1955 yılıııda EOI(A ile örgütlenııeye başlamış, bun akarşılık Türklerde
savunma amacıyla resmi olarak 1 Ağustos 1958de gün ışığına çıkardıkları Türk
Mukavemet Teşkilatı ile örgütlenmiştir.

iki toplum arasında |963\e yaşanan kanlı olaylardan sonra ise özellikle
de l964yılında Rumlar siirekli silahlanmaya başladılar. Cerrevre Konferansr'nın
ilk aşamasının başarısızlılda sonuçlanmasl sonucunda ise iki toplum arasında
gerginlik daha da artmıştır. Bunun sonucu olar ak1964yılıında Erenköy bölgesinde
ilk çatışma başlamıştır. Erenköyde bulunan TMT mensuplarının Rumlara cevap

vermesiyle, Erenköy'de çatışmalar başlamıştır. Ancak burada savunma yapan
Kıbrıslı Türkleı Rumlar tarafindan ablukaya alınmıştır. Bu durum üzerine
Türkiye, BM'e ve NAToya başvurmuştur. Sonuçta Ankara hükümeti aldığı
kararla, 7 Ağustos'ta Türk jetleri ada izerinde ihtar uçuşu yaptılar. Ancak Rum
Milli Muhafiz birliği ablukayı kaldırmamıştır.

Bunun üzerine 8-9 Ağustos l964'te Türk jetleri bu birliği bombalamaya
başlar. Bu müdahale Türkiye'nin adaya yaptığı ilk askeri müdahaledir. Bu
müdahaleden Sonra Makarios, BM güvenlik konseyinin ateşkes çağrısına
uyarak müdahaleyi durdurur. Ancak Kıbrıs'ta bundan sonra yeni bir dönem
başlar. Rumlarrn, Türklere karşı uyguladıkları askeri ablukanın yerini ekonomik
ambargolar alır.

Kıbrıs Türkleri, 29 Aralık |967'de, kendi işlerini kendileri görmek üzere ve
'l16 Ağustos 1960 tarihli Anayasa'nın bütün kuralları uygulanıncaya kadar" Kıbrıs
Geçici Türk Yönetimi'ni kurmuşlardır. Bu gelişme, Türkiye'nin fedaral devlet tezi
istikametinde atılmış bir adımdır. Böyle bir idarenin oluşumunu kolaylaştıran
durum ise, 1963-1964 ve özellikle L9673 Wizinden sonra Rumalardan kaçan
fürklerin belli bötgelerde toplu halde yaşamaya başlamış olmalarrdır.a

Kıbrısh yeni bir düzen getirmek için 1968 yılında başlayan toplumlararası

3 1967 lkizi: Geçitkale- Boğaziçi çarpışmalarıdır. Rumlar, bu bölgelerde

Türklere kanlı saldırılar düzenlemiştir.

4 Fahir Armaoğlu,20.yy Siyasi Tarih, s.799-800.
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görüşmeler, 6 yıl sürmüş ancak bir sonuç alınamamıştır. Bunun nedeni ise

Rumların Enosiss hayallerinden Vazgeçmedikleri ve bunun yanr Stra Türk]ere
1960 Anayasasr'ndaki haklarını da geri vermek istemiyoriardı.6

I974yılına gelindiğinde işe, Enosisi bir an önce gerçekleştirmek isteyen
Yunan cuntası, görüşmelerden bir sonuç alınamayınca harekete geçmek istemiştir.
Yunan cuntası için Makarios da Enosis öniinde bir engeldi' Bu nedenle Kıbrıs
rumlarınr Makarios'a karşı kışkırtmak için bir an önce harekete geçtiler.7

Sonuçta 15 Temmuz |g74 günü, EOKA i.iyesi Ve Mahi gazetesi
yazarlarından Nikos Sampson, Rum Milli Muhafiz teşkilatını da yanına alarak
Makarios'a darbe yaptı. Makarios düşürüldükden sonra Sampson Kıbrıs Elen
Cumhuriyetini ilan etti.s

Bu olay açıkca Yunanistanın Kıbrrs'a yaptığı bir müdahale olmuştur.
Bu nedenden dolayı da 1974 Kıbrıs bunalımı başlamıştır. Yunanistanın adaya
müdahale etmiş olması adadaki Türk]eri çok endişelendirmiştir. Trürkiye de bu
durumdan çok rahatsı z r ahatsızdı'

Sampson darbesini Türkiye, anayasa düzeninin yıkrlmasr, gayrl meşru
bir idarenin kurulması ve Kıbrıs Konusundaki antlaşmaların ihtilali saymlş Ve

yeni hükümeti tanımadığını bildirmiştir. Ayrıca İngiltere de sert bir şekilde yeni
hükümeti tanımadığını ilan etmiştir. Amerika ise daha yumuşak bir ifade ile
yaptığı açıklamada gerçkeleşen olayı onaylamadığınıvetanımadığınıbildirmiştir.g

Bundan sonra Türkiye Garanti Anlaşması'nın 4. maddesininlo kendisine
verdiği yetkiye dayanarak ingiltere ile brirlikte müdahale etmek istemiştir.

5 Enosis: Kıbrıs'r Yunanistanh bağlma planı.

6 Fahir Armaoğlu, a.g.e., s.80l.

7 Fahır Armaoğlu, a.g.e', s.B02.

B Fahir Armaoğlu, a.g.e., s.802. 
/

9 Fahir Armaoğlu, a.g.e., s.B02.

10 Garanti Antlaşmasıhın 4. Maddesi: Bu anlaşmanın hükümlerinin

ihlali durumunda, Yunanistan, Türkiye ve İngiltere, bu hükümlere uyulmasınr

sağlamak için gerekli tedbir ve teşebbüsler konusunda birbirleriyle istişare

etmek yükümünü yükienirler. ortaklaşa veya anlaşmayla harekete geçmek

mümkün olmuyorsa, garanti eden devletten her birisi, bu Antlaşma ile yaratılan

düzeni yeniden kurmak fnnhasır amacryla harekete geçmek hakkrnı saklı

tutarlar. Sabahattin ismail, s.29 5 -29 6.
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Ancak ingiltere adayamüdahale etmeye yanaşmaymca 20 Temmuz l974'teTirk
silahlı kuwetleri, Girne bölgesinden Kıbrısh çıkmış ve Türkiye adaya tek başına
müdahale etmiştir.It

20 Temmuz sabahı Türkiye kuwetleri Girne plajlarına çıkarken, Lef oşa

ve Gönyeli ye de havadan indirme yapılmıştır. Çıkarma ile birlikte Tiirkiye
kuwetleri ile Kıbrıs Ve Frnan kuwetleri arasında şiddetli çarpışmalar olmuştur.l2

Güvenlik konseyi, Kıbrıs harekatının daha ilk günü 20 Temmuzda aldığı
353 sayılı kararlal3 taraf arı ateşkese davet etmiştir. Ayrıca yine aynı kararla
adadaki bütün yabancı kuwetleri geri çekilmeye Ve bütün ülkeleri Krbrıs'ın
egemenlik, bağımsızlık ve bütünlüğüne saygı duymaya davet etmiştir.la

Sonuç olarak Türkiye çıkarmanın askeri gidişatı ve Amerika'nın Türkiye
ve Yunanistan üzerindeki faaliyetlerinin Sonucu olarak 22 Temmuz 1974'de

ateşkesi uygulamaya başlamıştr. ı 5

Bu gelişme izerine 23 Temmuzda Yunan hükümeti istifa etmiş ve
Kıbrısta'ta da Sampsonun yerini Glaf os Klerides almıştır. Güvenlik konseyinin
353 sayılı kararının 5. maddesi, Krbrrs'ta anayasa düzeninin yeniden kurulması
amacıyla Türkiye Yunanistan ve ingiltere hükümetlerinin derhal görüşmelere
başlamasını öngörmüştür. Bu nedenle üç devletin dışişleri bakanları Cenevre'de
toplanmışlar ve 30 Temmuz I974'te Cenevre Deklarasyonu adıyla bilinen belgeyi
imzalamışlardrr.16

Fahir Armaoğlu, a.g.e., s.803.

Fahir Armaoğlu, a.g.e, s.803.

353 sayılı karar için bknz. HamzaEroğIu, Kıbrıs uyuşmazlığı, ss.63-65.

Fahir Armaoğlu, a.g.e., s.804.

Fahir Armaoğlu, a'g.e., s.804.

Fahir Armaoğlu, a.g.e., s.804.

11

12

13

T4

15

I6
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BODR,UMLU ANI öMER LüT'Fİ EFENDİ
(ts17- ez wİsaıç ts97)

Fahri Madent.

Giriş
osmanlı Devleti'nin yüz on altıncı şeyhülislamı olan Ömer Lütfi Efendi,

1817 yılında Bodrum kazasrna bağlı Çıralos (Saravalos) nahiyesinin Sandima
köyünde2 dünyaya gelmiştir. Bodrumlu Hacı Ömer Efendi'nin torunu, Hacı
Mehmed Efendihin oğludur3. ilk eğitimini Bodrumda aldıktan Sonra istanbulh
giderekburada tahsilini sürdürmüştür. İlmiyenin önde gelenlerinden, ünlü bilgin
Akşehirli Ömer Efendi'nin derslerine devam etmiş ve ondan icazetalmıştıra.

Aldığı Görevler ve Şeyhülislamlığr
1849 tarihinde girdiği imtihanda başarılı olmuş ve iptida-i HAric

rütbesiyle Fethü'l-Gazi Medresesi'nde müderrisliğe başlamıştır. Müderrisliği
süresince pek çok talebe yetiştirmiş, aralarında Arapkirli Hüseyin Avni5
ve Eğinli Hakkı İbrahım Efendi'nin6 de bulunduğu çok sayıda kişrye icazet

1 ğ Dr., Tarih Öğretmeni. fahrimaden@mynet.com.

2 Günümüzde bu bölge Yalıkavak ismiyle anılmaktadr.

3 Dedesinin babasının ismi ise Hacı Ali el-Bodrumi'dir. Bodrumi ömer
Lütf Efendi, Minhüvdt-ı Hdşiyetıi'l-Haydli 'ald Şerhi'l-'Aka'id,istanbul 1293,

s.l .

q İlmiye Salnömesi, Matbaa-i Amire, İstanbul 1334, s.6l2; Mehmed

Süreyyö, Sicill-i osmant yahud Tezkire-i Meşdhir-i osmdniyye, c. |YlIl, haz.

orhan Hülögü-Mustafa Ekincikli-Hamdi Savaş, İstanbul |998, s.449; Ebül'ulö
Mardin, Huzfır Dersleri, c.II-III, haz. ismet Sungurbey, İstanbul 1966, s.135;

Avram Galanti Bodrumlu, Bodrum Tarihi,İ stanbul 1945, s.84; Abdülkadir
Altunsu, osmanlı Şeyhülislamları, Aııkara 1972, s.2|6'

5 Metin Yurdagür, "Arapkirli Hüseyin AVni", DjA, c.III, İstanbul 1989, s.329; Sinan

Şengezer, Arapkirli Hüseyin Avni ve Kelam ilmine Katkıları, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler
E'nStitüSü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2008, s.9.

6 Eğinli Hakkı ibrahim Efendi, Şeyhülislam Ömer Lütf Efendi'den icazet
alıp müderris olmuş, 1859 yılında btanbul payesiyle Şeyhülislam müsteşarlığına
getirilmiştir. Daha sonf,a Anadolu payesini alan İbrahim Efendi, t B94 yılında
vefat edip Beşiktaş'taki Yahya Efendi dergöh>na defnolunmuş, ilim ve fazllet
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Vermiştir. Sultan Abdi|aziz'in tahta çıkmasından sonra onun büyük oğlu veliaht

şehzaje Yusuf izzed'din Efendihin hocalığına getirilmiştir. Yine 1851 yılından
itibaren huzur derslerine muhatap olarak katılmış, 1866 plında mukarrirliğe
yukselmiştir. Bununla birlikte 1865 yılında Tophane müf ülüğüne tayin edilip
bir yıl sonra bu defa Bilad-ı Hamse Mevleviyeti'ne ulaşmıştır. Bunu I867'de

Tophane aza|ığınanakli izlemiştir. Hızlı bir şekitde terfi eden Ömer Lütfi Efendi,
1B68 yılında ise Dar-ı Şura-yı Askeri müf ülüğüne atanrhış, ayr:lca ilave görev

olarak Şer'i Hakimler Seçim Meclisi (Meclis-i intihab-ı Hükkamü'ş-Şer'i)
üyeliğine getirilmiştir. Aynı yıl içerisinde Haremeyn-i Muhteremeyn payesini
almıştır. 1869 yılına gelindiğinde ise istanbul payesini elde edip Sınav Meclisi
Kur'a (Meclis-i imtihan-ı Kurh) aza|ığına görevlendirilmiştir. Ancak ertesi yıl
bütün memuriyetlerini bırakarak üzerinde sadece Meclis-i Tedkikat-ı Şer'iyye
üyeliği kalmıştır. Ancak bu durum onun kariyerindeki ilerleyişine bir engel

teşkil etmemiştir. Zira 1873 yılında Üsktıdar Bidayet Mahkemesi başkanlığına
terfi ettirilmiştir. Öte yandan kaynaklarda yer almamakla birlikte eserlerindeki
ifadelerden onun 1874 yılında Temyiz-i Hukuk Dairesi başkanlığında bulunduğu
anlaşılmaktadır7.

Ömer Lütfi Efendihin 1849 yılında müderris olarak başlayan ilml
kariyeri 1875 yılında İstanbul kadılığına kadar yükselmişti. Hatta bu sırada
Anadolu kazaskerliği payesine yükselmiş ve krsa bir süre sonra fiilen Anadolu
kazaskeri olmuştur. Bu görevi srrasında hacc farizasını da yerine getirmiştir.
Rumeli kazaskerliği payesini alacağı dönemde lB ocak 1889'da Uryanizade Esad

Efendihin yerine şeyhülislamlığa getirilerek kariyerin son basamağına çıkmıştır8.
Şeyhülislamlığa getirildikten sonra Divitçilerüe Bab-ı Meşihat yakrnlarında
kendisine bir hane tahsis edilerek burası 39.I59 guruş masraf a halı, sandalye,

koltuk, minder ve yasdık gibi çok sayıda eşya ile donatılmıştırg.
onun şeyhülislamlıkmakamına getirilişi ani bir kararla meydana gelmiş,

ona büyük bir itimadı olan Sultan II. Abdülhamid adeta kolundan tutup getirip bu
makama oturtmuştur. Sultanın güvenini kazanan Ömer Lütfi Efendi çevrede pek

VE dürüst kon eüne erken gidip

sahibi bir zatt>r. Mehmed Süreyyö, Sicill-i osmani yahud Tezkire-i Meşdlıir-i

osmEniyye, c. II, haz. Mustafa Keskin-Ayhan Özttirk-Ramazan Tosun, istanbul

1996, s.260.

z İlmiye Salndmesi, s.6l3; Mehmed SüreyyA, a.g.€,IV/II, s.449; Mardin,

a.g.e, o.II-III, s.135; Galanti, a.g.€, s.84;Altunsll, a.g.e) s.2|6.

8 Tartk, w,|732, |7 Cemaziye|evvel 1306, s.|; İlmtye SalnEnıesi, s.6l3;

Mehmed Süreyyö, d.g'€,IV/II, s.449; Mardin, a.g.e, c.II-III, s.135; Galanti,

a.g.e, s.& ;Altunsu, a'g.€, s.216.

9 BOA, Y.PRK.HH,2OI59.
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ailesiyle vakit geçiren kendi halinde ve saf bir kişiliğe sahipti. Ancak kalabalık
ortamlarda ve maiyetiyle samimi ve patavatsızca konrrşması çekemeyenleri
tarafindan hakkında jurnaller vermeleriıre sebep olmuşturı0.

Bu jurnaller şeyhülislama karşı Sultan II. Abdülhamid'in kuşkuya
düşmesine yol açmış, neticede Ömer Lütfi Efendi 2 yıll 7 ay 16 gün kaldığı

şeyhülislamlık görevinden Sadrazam Kıbrıslı Kamil Paşa hüküııetiyle birlikte
4 Eylül 1B9l de azledilmiştir''. Azledilmesinde mektupçusu Halidefendizade
Mehmed Cemaleddin Efeırdi'nin jurnalinin tesiri olduğu kaydedilmektedirt2.
Cemaleddin Efendi bu jurnalde Sultan II. Abdülhamid'e bağlılığını ispatlamak
amacıyla yıllardır süren ve bir neticeye bağlanamayan "Maksudiye hAnının bey'i
(satışı)" davasınrn sıradan bir miras meselesi olmadığını, bu davanın Sultanın tac
ve tahtını tehlikeye sevk edecek bir saltanat davası olduğunu yazmıştı. Cemaleddin
Efendiye göre bu dava ile alakalı olanların maksadı II. Abdülhamid'i tahtan
indirerek IV' Murad'a biat etmekti. Bu iddiasını ispat için "Maksud" kelimesinin
Arapça "Mulad" manaslna geldiğini, "Maksudiye hinı'hm "Murad han'demek
olduğunu ve satmak anlamına gelen "bey"' kelimesinin ise hakikatte tabi olmak
manaslna gelen "biat" ile münasebeti bulunduğunu öne sürmüştü. İşte Sultan IL
Abdülhamid Maksudiye Hanı ile ilgili olarak sadarete verilip evkafa ve meşihata
havale edilen bir dilekçedeki bu ifadelerden hareketle sadrazamı ve diğer
vekillerle birlikte Ömer Lütfi Efendiyi azletmişti. Bu dilekçedeki ifadelerden
Sultan II. Abdülhamid şeyhülislamlıktan kendisinin hal'ine dair fetva istendiği
ve gayenin IV Murad'ı tahta çıkarmak olduğu yolunda düşüncelere kapılmıştı'3.
Sonuçta jurnal gerçek olmasa bile ince bir buluş ortaya koyduğundan Sultan II.

Abdülhamid'in dikkatini çekmiş, hem hükümetin hem de Ömer Lütfi Efeırdi'nin
az|iyle bu jurnali Veren Cemaleddin Efendi'nin şeyhülislamlığa getirilmesine
sebep olmuştur'a.

Rivayete göre Şeyhülislam Bodrumi'nin, "Ben birdenbire Şeyhülislam
kapısındaki daireden çıkamam' Kitaplarımr, hususi eşyalarımı toplayacağım"
demesipadişahı daha dabüyükvehimlere sevketmiş, "Şeyhülislam, Bab-ı Fetvada

l0 Ahmet Semih Mümtaz, Sultan II. Ab/üIhamid ve Zamanı, haz. İsmail
Dervişoğlu, İstanbul 2008, s.30.
11 Takvim-i Vakayi,nr.69,1 Safer 1309, s.1.

|2 Tahsin Özcan,"Ömer Lütfi Efendi (ls1B-1s97)",DİA,c.XXXIV istanbul
2007, s.73,
13 Altunsu, a.g.e, s.2I6-2|7; ibnilemin Mahmud Kemal ina|, osmanlı
D ev rin d e S on S a dr azamlar, istanbul 19 40, s.I27 3, 13 65 - 13 66.
74 Takvim-i Vakayi, nr. 69, 1 Safer 1309, s.1; inal'a göre Kamil Paşa
hükümetinin ve Ömer Lütfi Efendi'nin azledilmesine sebep olan jurnalin sahibi
Cemaleddin Efendi'nin, Kamil Paşanın daha sonraki sadaretlerinde onunla
samimi olmasını 'blağanüstü" kelime_i fevkaladesine bağlamaktadır. inal, a.g.e,

s.1 366.
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kalacak, herif er beni hal' edecekler, olmaz olmaz. Hemen gidin çıkarın, evine
gitsiıi' diye bağırınıştır. Btınu Şeyhülislam omer Lütfi Efendi'ye söylediklerinde
o, "Ya" diye taaccüp etııriş ve "Öyle ise baş üsttiııe'' deyip aile efradıyla birlikte

şeyhiilislamlık makaııından ayrılmıştırl 5.

Bu olaydan Sonra vekillerin çoğu istaııbul dışına sürgüne gönderilirken

Şeyhülislam Ömer Lütfi Efendi köşkünde gözetim altına alınmıştır. onun

şeyhiilislamlık görevinde bazı uygulamaları dild<at çelcmektedir. Mesela
Mecelle Cemiyeti'nin hazırladrğı nizamname doğrultusunda daha önce nizami
mahkeııelerin baktığı huzur mürafaalarr, Ömer Lütfi Efendi'nin şeyhülislamlığı
dönemiııde Mecelle Cemiyeti'nin lağvedilmesiyle yeniden ihdas edilmiş, ancak
onun azlinden sonra tekrar nizami mahkemelere intikal etmiştir16. istanbul
medreselerindeki dersiAmlara tahsis edilen maaşlar, Şeyhtilislam Ömer Lütfi
Efendi zamanrndan itibaren Meşihpt Dairesi içerisindeki Ders Veköleti tarafindan
ödenmeye başlamrştır'7. 1BB9 yılı Ramazan ayında Dahiliye Nezareti'ne
gönderdiği bir yazıdaMüslüman halkın beş vakit ııamazrn edasr I|evaazve nasihat
dinlemek için düzenli bir şekilde camilere gitmelerini; bilhassa geceleri herkesin
fiZ ve edebiyle gezerek çarşl Ve pazarda dini ve milli adaba aykırı herhangi bir
hareketin meydana gelmemesine; ayrıCa kadınların sokağa çıktıklarında tesettür
kaidelerine itina göstererek erkeklerin toplandığı mahallerden geçmemelerine
memurlar tarafindan ziyadesiyle dikkat edilmesini; bu hususlara uymayanlara
gerekli uyarlnrn yapılmasını istemiştirl8. Ayrrca okullardaki talebe ve hocaların
harcırah, maaş Ve ödenekleriyle yakından ilgilenmiş, özellikle hocaların zaruri
masraf arına karşılık gelmek izere her sene maaşlarına ilave yapılmaslna

çalışmıştırl9.
Ömer Lütfi Efendi şeyhülislamlığı sonrası ailesi ile birlikte Süleymaniye

mahallesindeki yeni konağında ikamet etmiştir2o. Bu konağın deprem sırasında
hasar görmesi üzerine tamiri gündeme gelmiştir. Özellikle bahçe duvarında
meydana gelen tahribatın zamanla tehlikelibirhale gelmesiyle birkaç defaburanın

15 Bu tarihten Sonra Sultan II. Abdülhamid'in olayın içyüzünü ve hakikatini
öğrenip yaptığına pişman olduğu, ayrlca ne Zaman bir jurnal gelse, "Bakalım
yine ne tezvirat yapıyorlar" demeden zarfı açmadığı rivayet edilmektedir. Yine
bu olaydan Sonra Sultanın jurnallere el sürmediği, jurnalleri odasında bulunan
tepsiye firlattığı ve Meşrutiyet'ten Sonra bunların oldukları gibi açılmadan ele

geçirildiği ifade edilmektedir. Mümtaz, a.g.e, s.3I.
16 Mehmed SüreyyA, a.g.e,IYlI1, s.449; Galanti, a.g.e, s'84; Altunsu, a.g.e,

s.216.
17 Esra Yakut, Şeyhülislamlık Yenileşme Döneminde Devlet ve Din, istanbul
2005, s.136.
18 BOA, DH.MKT, T62II5I.
19 BoA, Ali Fuat Türkgeldi Evrakı, I3lI9B'
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yıktırılması için kendisine belediye dairesi tarafından ihtarda bulunulmuştur.
Nitekim buranın tamiri veya tamamen yıktırılması maksadıyia mühendis tayin
edilerek sorun giderilmeye çalışılmıştır21. Ömer Lütfi Efendi şeyhülislamlıktan
alındıktan kısa bir süre sonra maaşıyla ilgili de problemler yaşamıştır. Bir süre
maaşl kesilmiş, ancak 1891 ve 1892 yılllarına ait olmak izere kendisine ilmiye
dairesi ve maliye hazinesinden toplam |59.3I2 guruş maaş ödemesi yapılmıştır22.

Şeyhülislamlıktan azlinden sonra hayatının geri kalanını hayır eserleri
yapmayahasreden Ömer Lütfi Efendi, 22 Nisan |897 (20 Z1lkade |3|4) tarihinde
istanbulda vefat etmiş, cenazesi Küçükçamlıca'da yaptırdığı camiin mezarlığına
defnedilmiştir. oğlu Mekke payeli Faik Ahmed Efendi kendisinden önce vefat
ettiğinden geride eşi Fatma Münire Hanım ile Cemile ve Ayşe Refia isimlerinde
iki kızı ve Ahmed Salahaddin Efendi isminde bir torunu kalmıştır23. Ayrıca
Said bin Mehmed Halim isminde uzun süre kendisine hizmet etmiş bir manevi
evladı2a l\e Ziyaisminde bir köIesi25 bulunduğu anlaşılmaktadır.

Kendisine Imİiyaz, Osmani ve Mecidi nişanlarr26 ile altın ve gümüş
madalyaları verilmiştir27. imtiyaz nişanı vefatından sonra Büyük Çarşıdaki
dükkanıyla birlikte satılarak elde edilen gelir varisleri olan hanımı, kızları
ve torunu arasında paylaştırılmıştır. Ancak bu duruma büyük kızı Ayşe Refia
itirazda bulunmuş, Düstür'un dördüncü cildinde yayınlanan konuyla ilgili
nizamnAmenin sekizinci maddesine göre nişanın büyük ve olgun evlada intikal
etmesi gerektiğini bildirip kendisine teslim edilmesini istemiştir. Bunun izerine
daha önceki Şeyhülislam UryanizAde Ahmet Esad Efendiden kalan imtiyaz
nişanlarının önce oğlu Halid Efendi'ye sonra onun da vefatıy|akızı Fatma Arife
Hanım'a intikal ettiği anlaşılmış ve Ömer Lütfi Efendiden kalan nişanların bürik

2l BoA, Y.MTV 1081139ı BoA, BEo, 519/3BB85.
22 BoA, Y.PRK.BŞK,27lB3; BoA, Y.MTV 66192.
23 BoA, BEo, 1|50186243; BoA, ŞD, 2688132; BoA, BEo, 1500III24BI;
BoA, BEo, l |50186243; İlmiye Salnhmesi, s.613; Mehmed SüreyyA, a.g.e, |Y/II,
s.449; Mardin, a.g.e, c.TI-TII, s.824-825; Galanti, a.g.e, s.84; Altunsu, a.g.e, s.2163
Torunu Ahmed Salahaddin Efendi'nin 1895 yılinda Çamlıca'da sünnet merasimi
yapılmış olup (BoA, Y.PRK.ZB,|5l9|),1B99 yıhnda ise Mekteb-i Sultaniye kaydı
yapılmıştır (BoA, BEo, 1 383/ 103688).
24 Said bin Mehmed Halife 1898 yılında askere alınmrş, Üçüncü ordu'nun
on yedinci nişancı taburunun dördüncü bölüğüne düşmüştür. Ömer Lütfi
Efendi'nin hanımı Fatma Münire'nin onun Dersaadet taburlarına nakliyle ilgili
bir girişimi olduysa da bu naklin mümkün olamayacağı bildirilmiştir. BoA, BEo,
1rs7 18670r.
25 BOA, Y.PRK.ZB, I5I9I.
26 BoA, İ.DH, 1159/90581; BoA, i.DH, IT16|87317; BoA, ŞD,2688132.27 Mardin, a.g.e, c.II-III, s.135; Galanti, a.g.e, s.84; Altunsu, a.g.e, s.2I7.
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evladı Ayşe Refia Haıııına verilmesi emredilmiştir28.
Bununla birlikte eşi Fatma Müırire Haırıın'ın da Ömer Lütfi Efendi'nin

mirasıyla ilgili sıkıırtılarıvuku bu1ınuştı-ır. Fatııa ]vlüırire Hanıın eşininvefatından
Sonra daha hayattayken kendisine verdiği Saksonya tabak ve bazı kıymetli
eşyaların haberi olmaksızın sabık şeyhülislamın terekesiyle birlikte satıldığını,
ayrrca eşinin kendisine bıraktığı elli adet Osmaırlı lirası ile ınihr-i muaccel ve
mihr-i ınüeccelin verilınediği şikayetiırde buluırarak bunların verilmesini
istemiştir' Ayrıca bu konuda yaptığı müracaatların karşılıksız kaldığını, bu
sebeple çaresiz ve aciz bir durumda olduğunu, mağduriyetinin giderilmesini
dilekçesine eklemiştir. Anadolu kazaskerliğine havale edilen Fatma Münire
Hanım'ın şikayetine iddiasını ispat etmesi ve usulü dairesinde müracaatta
bulunması durumunda gerekli muamelenin yapılacağı cevabı verilmiştir29.

Öte yandan Ömer Lütfi Çfendi'nin emeklilik maaşı da mirasçılarrnın
talepte bulıındukları bir konu olmuştur. Vefatının ardından eşi ve çocukları
başka bir gelirleri olmadığından zaruret hallerini öne sürerek emeldi maaşmln
kendilerine bağIanmasını talep etmişlerdir3o. Ancak merhum şeyhülislamın
ilmiye emekli sandığına 10.500 guruş borcu gözüktüğünden bu borç ödenmeden
kendilerine emekli maaşmtn tahsis edilemeyeceği bildirilmiştir. Bunun üzerine
Fatma Münire Hanım eşinin maaş olarak hazineden 200.000 guruş a|acağı
bulunduğunu, adı geçen borcun oradan tahsil edilmesini rica etmiştir3t. Krsacasr

Şeyhülislam Ömer Lütfi Efendi'nin vefatından sonra gerek miras konusunda
gerekse emekli maaşlntn tahsisi hususunda aile efradı bir hayli güçlükle
karşılaşmıştır.

Ömer Lütfi Efendi'nin kendi adıyla anılan camii, Üsktidarda
Küçükçamlrcdnın doğu yamacında yer almaktadır. Kitabesine göre Sultan II'

Abdülhamid'in ihsanı ile 1891 yılında yaptırıldığı anlaşılaır caminin bir çeşmesiyle
birlikte bir de kuyusu bulunmaktadır. Günümüzde Bodrumi Camii sokağında
yer alan ve 70 metrekarelik bir alanda, yığma taştan yapılmış caminin minberi
ahşaptır. Minaresi de ahşaptan olup 1970 yılında yıkılmıştı. Bununla birlikte
ihtiyacı karşılayamadığı için mevcut binaya ilaveten 350 metrekare alan üzerinde
yeni bir cami inşa edilerek |999'daibadete açılmıştı. Avlu kapısından girildiğinde
sol taraf a ve caminin giriş kapısının karşısında Ömer Lütfi Efendi'nin mermer
lahdi yer almaktadır.

Ömer Lütfi Efendi camisine bitişik olarak bir de 1B93 yılında "mekteb-i
iptidai" yaptırmıştır32. o dönem Üsküdar'a bağlı Bulgurlu köyünün Şeker Maslağı

28 BoA, ŞD,26BB|32.29 BOA, BEO, 1$0186243.
30 BOA, BEO, 1223191711; BOA, BEO, 1333199952; BOA, BEO,
t35Blr0r796.
31 BOA, BEO, 1100182497;BOA, BEO, 1114183503;BOA, BF,O,1223l9I7Ll.
32 Mardin, a.g.e, c.II-III, s.135.
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caddesiırcie yer alan ve 1925 yılından sonra meşruta olarak kullanılan33 bu
mektebin, öğretmen ve hizınetlilerinin maaşları için ise Ömer Lütfi Efendi'nin
eşi tarafiırdan bin adet osmanlı lirası vakfedilmiştir3a.

Eserleri
Şeylrülislaın Ömer Lütfi Efendi'nin en önemli eseri Minhüvht-ı

(Miinehhevht) Hkşiyetü'l-Hayhlİ 'ala Şerhi'l-AkE'id'dir' Matbu olan eser, Nesefi
izerine Sadeddin et-Taf azani'nin yaptığı şerhe Fatih Sultan Mehmed dönemi
osmanlr ulemasıırdan Hayali'nin kaleme aldığı haşiye ile ilgili olarak yapılmış
bir çalışmadır. Ömer Lütfi Efendi, eserin girişinde Hayalihin eserinin mevcut
nüshalarında birtakım hatalara rastladığını, Haşiyede bulunması gereken bazi
ibarelerin mevcut nüshalarda yer almadığını, birtakım ibarelerin ise metne
sonradan ilave edildiğini belirlediğini, bu sebeple tespit ettiği bu hatalarl
diizeltmek amacıyla eserini kaleme aldığını belirtmektedir3s. Bu itibarla eseç çok
kıymetli bilgiler ihtiva etmektedir.

Eser 1874 yılında telif edilmiş olup bir yıl sonra temize çekilmiş, 1876
yılında ise basımr gerçekleştirilmişti. I(ütüphanelerde matbu nüshaları mevcut
olan bu çalışma kaynaklarda Şerh-i Akaid Haşiyesi adıyla Ömer Lütfi Efendİye
nispet edilen eserdir36. Bu eserde müellif toplumumuzda hakim olan Maturidi
akaidini açıklayan Nesefi şerhine bir haşiye yazarakbu akaidi daha açık bir hale
getirmeye çalışmıştır. Ancakyazar oldukça ağdalı ve edebi bir Arapça kullanmrştır.
Ele alığı konularda Allahın birliğine ve tevhit inancına ağırlık vermiştir. Tevhit
ile vahit arasmda bir fark olduğunu, vahidin zatıy|ave sıfatıyla bir olduğunu ifade
etmiş, Allahin ne sıfatları, ne isimleri, ne de zatıbakımından çokluğu ve ortaklığı
kabul etmesinin mümkün olmadığını dile getirmiştir. Müellif Mutezilenin "vacip
zatile mümkün zatın müşterekleri mahiyet ve hallerin seçiminde eşittiri'sözüne
itiraz etmekte ve'bnun sıfatlandırılması izafetedildiği sıfat üzeredir" demektedir.
Ayrıca Allame Seyit Şerif her türlü fiilin kötülüğünden kurtulmayı'"selarıi'
olarak ifade edilmesiyle barış anlamındaki "selam'in ortak kullanılmasına dikkat
çekmekte ve şöyle söylemektedir: "Selam imandır. Çünkü cennet hazinelerinin
fiili teslimiyettir. Teslim ise selamdır. Teslim diyarında öne geçendir. Selama
izafet edilmesi, selamrn Allahın isimlerinden'biri olmasıdır. Mescitler Allahin

33 Özcan,a.g.m, s.74; Mehmet Nermi Haskan, Yüzyıllar Boyunca üsküdar,
c. I, istanbul200l, s.126-128.
34 BOA, MF.MKT 91315; BOA, MF.MKT 1036130.
35 Bodrumi Ömer Lütfi Efendi, Minhüvkt-ı Hhşiyetü'l-Hayillİ'ala Şerhi'l-
Akh'id, s.l-2.
36 Özcan, o.g.m, s'74; Minhüvht-ı HEşiyetü'l-Hayhlt'alk Şerhi'l-AkT'id adlı
eser bugün Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Kiitüphanesi (Yer nr.7329)
ile Ankira Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesl ktıttiphanesihde (Yer
nr.4312) mevcuttur.
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evidiı denmesi buna örnektir]'
Bu eserde eski akait kitaplarındaki usul devam ettirilerek mutezilenin

büyük günah işleyenler hakkındaki görüşüne temas edilerek şöyle devam
edilmiştir: "iman ettiği halde büyük günah işleyenlerin durumu eski kelam
alimleri arasrnda tartışıldı. Ehli sünnetin kadim uleması büyük günah işleyenlerin
küfrüne hükmetmedi. Mutezile ise iman ile küfür arasında bir yerde kabul edip
büyük günah işleyenleri ne cennette ne de cehennemde gördü. onların bu
sözünden 'iki menzil arasrnda bir yerde' anlamr çıkar. Selef uleması bu görüşe
karşı çıkmıştır. Zira selef uleması büyük günah işleyenlerin imanları oldukları
sürece ne kadar büyük günah işlerse de böyle bir durumun olmayacağını ifade
etmektedirlerl'37

Bu eserin dışında Ömer Lütfi Efendi'nin Risale fi Duhüli Benati'I-ibn

frl-vakf adında bir başka çalışması daha bulunmaktadır. Bu eser vakrf an kız

çocuklarının da hak sahibi olup olmayacağına dairdir. "Risalenin girişinde
verilen bilgilerden Ömer Lütfi Efendihin 1876da konuyla ilgili olarak verdiği
bir fetvanın tartrşma konusu yapıldığı, o dönemde şeyhülislam olan Akşehirli
Hasan Fehmi Efendi'nin karşı görüş beyan ettiği ve Darülfewadan buna göre

fetva çıkarıldığı, bunun üzerine risalenin kaleme alındığı anlaşılmaktadrr."38
'Fazı|ve alim bir zat olanŞeyhülislam Ömer Lütfi Efendi'nin çok geniş ve

etraf ı bir anlatımla kaleme aldığı, ancak basılmamış olan Arapça ibareli Emsile

Şerhi ad|ıbir eseri daha tespit edilmektedir3g. Ancak bu eserin mevcudiyetine dair
herhangi bir bilgiye ulaşılamamaktadır. Buniarla birlikte Ömer Lütfi Efendi'nin
zaman|na alt bazı kitaplar izerine Arapça takrizler (notlar) yazdığı rivayet
edilmektedirao. Bıraktığı eserlerden Ömer Lütfi Efendi iyi derecede Arapça ve
Farsça bildiği anlaşılmaktadır.

Ekler
Ekl. ŞeyhüIislam Ömer Lütfi Efendi'nin Halkın Dini Emirlere Riayet Etmelerini ve

Ka dınl ar ın Te s et tür Ko nu sun da İtin aIı D ay r anm al ar ı nı İ s t e di ği Yazı sıa|

37 Bodrumi Ömer Lütfi Efendi, Minhüvilt-ı Hhşiyetü'l-HayilIt'alI Şerhi'l-
Aka'id, s.3-110; Arapça yazılmış olan bu eser Kazrm Arıcı tarafindan yer yer
tercüme edilerek bu bilgilere ulaşılmıştır.
38 Özcan, a'g.m, s.74.

39 İlmiye Salnilmesi, s.613; Mardin, a.g.e, c.|I-III, s.135; Galanti, a.g.e, s.B4.

Altunsu, a.g.e, s.2I7.
40 İlmiye Salnkmesi, s.613; Galanti, a.g.e, s.85; Altunsu, a.g.e, s.2|7 '

4r BOA, DH.MKT T62115r.
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Ek3..Minhüvkt-ı Hdşiyetü'l-Hayhli'alh Şerhi'l-Ak|'id ad|ı eserin ilk sayfası

: -.-.;. 1.ü .:

,;,

!

Eka. Şeyhülislam omer Lütf Efendi'nin Maaş Miktarlarını Gösterir Çizelgea3

43 BOA, Y.MTV 66192.
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HALİ KAR}{As sos' UN TARİ Hİ VE .AI\rTİ K KENTİn+ g İıİnnspı
,ARAşTIRnna ranİrlİ

ibrahim Hakan Mertl.

Bildirimizin konusu/amacı bugün hemen hemen tamamen modern
Bodrum şehrinin altında kalmış olan antik Halikarnassos kentinin tarihçesini
ve bilimsel araştrrma tarihini kısaca ele alarak, zamanında dünyanın yedi
harikasından birisi sayılan Mausoleum'un temellerinin bulunduğu alanda
yeıriden canlandırma konusunda yapılabilecek çalışmalar ile ilgili bazı
önerilerde bulunmaktır.

l. Tarihçe

1. l. .A.ntik Kaynaklarda rıJHkarnassos'uıı Tarihçesi.

F{erodot Tarihinde Flalikarnassos

. i.Ö. 49o-424yılları arasında yaşamış olan Halikarnassos'lu tarihçi
Herodotos "Historien" adlı eserinin I., II., III. ve VIII. kitaplarının bazı
pasajlarında kentin tarihçesi hakkında bilgi verir.

' Herodotos I. Kitabının I44. Bölümünde Halikarnassos kentinin Dor
Hexapolis'i adı verilen birlikten çıkarılmasını özetle şu şekilde anlatır:
"Triopionda Apollon onuruna düzenlenen törenlerde kazananlara
eskiden bronz üçayaklar verilirdi ödül olarak; bunu kazanan alıp
tapınaktan dışarıya çıkaramaz, tanrıya adak olarak orada bırakırdı.
Halikarnassos'lu Agasikles adında birisi, bu Adeti umursamamlş,
kazandığı üçayağı evine götürmüş, duvara asmıştı. Bunun üzerine
diğer beş kent, Lindos, Ialysos, Kameiros, Kos ve Knidos, a]tıncısına
Halikarnassos'a kapılarını kapatarak onu cezalandırmrşlardr"2.

. Herodot VII. Kitabının 99. Bölümünde ise Xerxes'in Yunanistan
seferine Perslerin tarafinda katıIan Artemisia hakkında şunları
söyler: "Öbür kaptanları saymlyorum, Saymanln yarafl yok. Yalnız
Artemisiayı özellikle anmak istiyorum, onun bir kadın olduğu halde
Yunanistan seferine katılmış olmasını hayranlıkla karşılıyorum; kocası
ölmüştü; oğlu küçüktü, tyranlığı kendisi yönetiyordu; girişken ruhu,
erkekçe korkusuzluğu, onu, gereği olmadığı halde, sefere katılmaya
sürüklemiştir. Adı Artemisiaydı; Lygdamis'in kızıydı; baba tarafindan
HalikarnasSos'lLı, ana tarafindan Giritli'ydi. Halikarnassos'luların,

1- Doç. Dr' ibrahim Hakan Mert, Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Arkeoloji Bölümü, 16059 Bursa. E_mail: ihmert@uludag.edu.tr

2 Herodotos, Herodot Tarihi (Çev. M. Ökmen) |973,75.
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Kos!'luların, Nisyros'luların ve Kalydnos'luların başına geçmişti. Beş
gemi getirmişti ve bütün donanmada Sidon'lu denizcilerden sonra, en
ünlü gemiler onunkilerdi; bütün ınüttefikler içinde krala en iyi fikirleri
Veren oydu. Şunu da söyleyeyim ki, komuta ettiğini söylediğim sitelerin
hepsi de Dor ırkındandır; Halikarnassoslular Troizenden, öbürleri
Epidauros'tan gelmedirler"3.

Strabon'un Coğrafyasında Halikarnassos

i.Ö. 0a ila i.S. 23 yılJrarı arasında yaşamış olan Anrasya'lı tarihçi ve
coğrafyacı Strabon "Coğrafya" adlı eserinin Anadolu'yu tanrmladığı XII,
XIII ve XIV. Kitaplarlnln bazı bölümlerinde Halikarnassos hakkında da
bilgi vermektedir. \

XIV. Kitabın 16. ve 17. Bölümlerinde Strabon Halikarnassos haklonda
şu bilgileri vermektedir: "Knidosdan sonra denizden içerde yerleşmiş
küçük kasabalar olan Keramos ve Bargasaya gelinir. Sonra, önceleri
Zephyta olarak adlandırılan, Karia hükümdarlartnln krali ikametgöhı
olan Halikarnassosh gelinir. Yedi harikadan biri, Mausolos'un türbesi
buradadır. Artemisia tarafindan, kocasının onuruna yapılmış bir
anıttır. Salmakis adındaki ünlü çeşme de buradadır. ondan su içenlerin
tümünü kadınsı yapmasmın nedenini bilemiyorum. Öyle görülüyor ki
bir erkeğin kadınlaşması havaya Veya suya bırakılmıştır. Lakin böyle
değildiı daha ziyade zenginlik, zevk ve sefahat düşkünü yaşantı, işte
bunlar kadınlaşmanrn nedenidir"a.

Vitruvius'tln Mimarlık Üzerine 0n Kitap'ında F{alikarrıassos

i.Ö. ı. yı\zyı|ın sonlarında yaşamlş olan Romalı mimar ve mühendis
Marcus Vitruvius Pollio i.Ö. aı i|a 22yılları arasrnda kaleme aldığı
"Vitruvii de Architectura Libri Decem]'adlı eserinin 2. kitabının VIII.
Bölümünde ve 7 . kitabının giriş kısmında Halikarnassos kentinin
antik mimari kalıntıları ve özellikle de Mausoleum'un mimarisi ve
heykeltıraşlık eserleri hakkında bilgi vermektedirs.

Gaius Plinius Secundus (Yaşlı Plinius lat. Flinius rnaior)'urı Naturalis
Historia (Doğa Tarihi) adlı eserinde Elalikarnassos

a.g.e. 413 v.d.

Strabon, Coğrafya (çev. A. Pekman) 1987, 180.

Vitruvius, Zehn Bücher über Architektur (I96D 109-||7,309
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o i.s. za ila 79 yılları arasında yaşamış olan Romalı bilgin Gaius
Plinius Secundus, veya krsaca Yaşlı Plinius 37 kitaptan oluşan bir
ansiklopedi olan "Naturalis Historia" adlı eserinin 36. kitabının 30

ve 31. bölümlerinde Mausoleum'un mimarisi hakkındaverdiği kısmi
tanımlamalaı yapının rekonstruksiyonu için temel referanslardan

biri olur.

ü.2. Seyyahlara Göre Kentin Tarihçesi

1 B02- l 87 1 yılları arasında yaşamış Fransız seyyah, arkeolog ve mimarı
Charles F6lix Marie Texier Asie Mineure (Küçük Asya Coğrafyası,

Tarihi ve Arkeolojisi) adlı eserinin üçüncü cildinde Karya, Likonya
ve Isaurya'yı anlattığı do\uzuncu kitabının üçüncü bölümünde
Bodrum (Halikarnassos)'a ve dördüncü bölümde ise Mausolos'un
mezartna geniş bir yer vermiştir:

Texier öncelikle Bodrum'un Karya bölgesinin en büyük ve başlıca

şehri olduğundan ve İstanköy (Kos) adasının karşısında bulunan
geniş bir körfezin içinde yer aldığından bahsederek, kentin Troizen li
göçmen kafilesi başında gelen Anthds tarafından kurulduğunu
anlatır.

Texier',e göre şehiı önceZöphyria adını aldı; bu ad, daha sonra sahaya

katılan o civardaki küçük bir adadan alınmadır.

Bodrum, köken olarak önce Dor konfederasyonunun bir parçası

olmuştur; fakat Bodrum vatandaşlarından Agasicles; Apollon
Triop6en tanrısı onuruna yapılan genel oyunlarda ödül olarak
kazandığı sehpayı, tanrıya ibadet için sunacağı yerde kendine alınca,

Bodrum konfederasyondan çlkarılmıştır.

Texier eserinde Vitruvius'dan alıntılar yaparak, Halikarnassos'un
antik çağlarrna ait bazı eserlere ilişkin bilgi vermektedir. Anıtlar
içinde yeri belki belirlenebilecek olan Mausolos'un mezarl, kuydu

değerdir.

Texier ve Vitruviush göre Bugün kendileri korunmamış olan diğer

anıtlar ise şunlardr: l. Mars Tapınağı; 2. Venüs ve Merkür Tapınağı; 3.

Mausolos'un Sarayı.

Texier kentin tiyatrosunun bir dereceye kadar korunabilmiş
olduğundan da bahseder.

Bodrum'un korunaklı ve ticaret bakımından avantajalı konumdaki
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limanından söz eden Texieç önceden Milas (Mylasa) şehrinde oturan
Mausolos'un, hükümet merkezini buraya taşıdığını anlatır6.

Texier, eserinin dördüncü bölümünde ise hem antik kaynaklardan
faydalanarak ve hem de kendi yorumlarıyla Mausoleum'un detaylı
bir tanımını yapmaktadır7.

1818 yılında Beaufort, Karamania adlı eserinde Bodrum'un bir
planını yayınlar8.

Aynı yıllarda Karia bölgesinde birçok kenti ziyaret eden Choiseul-
Gouf ier Bodrumdan da özellikle antik kalıntıları tasvir eden bazı
gravürler yayınlam ıştır9.

Alman seyyahlardan Ludwig Ross 1844 yılı Mayıs ayında deniz
yoluyla Knidos ve Kos üzerinden gelerek Bodrum'u ziyaret eder.
İlk izlenimleri denizden bakılınca burasrnın inanılmaz güzel bir
manzarası olduğu şeklindedir. Saint }ean şovalyeleri tarafindan
inşa edilmiş surlarr ve kuleleri çok güzel bir kalenin liman girişinin
doğusunda yer aldığından da bahseden Ross antik kentin siluetini de
hayal etmeye çalışmaktadır. Ross, Halkiarnassos'un antik kalıntılarına
çok yüzeysel ve genel bir şekilde değinmektedir.

16 Nisan 1907 tarihinde ise Getrud Bell kenti ziyaret eder. Kale ve
çevresinden bazı fotoğraf ar çeker.

L.3. Özet Halinde Kentiıı Arıtik Döneııı Tarihçesi

Halkiarnassos İ.Ö. III. Binden itibaren önce Lelegler, sonra da
Karialılarca iskan edilir.

. Kentin Troizen li Anthes veya onun soyundan gelen kişilerce
kurulduğu rivayet olunur. 

/

" Dor altı şehir birliğinin (Hexapolis) üyesi olan Halikarnasos, Agosikles
isimli bir vatandaşlnln, birliğin merkezi Knidos'ta, Apollon şerefine
düzenlenen oyunların yapıldığı Triopion mabedinde kazandığı,

6 C. Texieı Küçük Asya: Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi (çev. A. Suat)
2002,3. Ci|İ,220 v.d.
7 a.g.e.223 v.d.
8 F. Beaufort, Karamania or a Brief Description of the South Coast of
Asia Minor and of the Remains of Antiquity (1S17) 84 - 100.
9 M. G. F. A. de Choiseul-Gouf ieı Voyage Pittoresque de la Grece I
(1787) rsz - 164.
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bronz üç ayağı vermemesi yüzünden birlikten çıkarılmıştır. Şehrin
bundan sonra ionlara yaklaştığı ve İ.Ö. 5. asırda bir ion kenti haline
dönüştüğü görülür.

i.Ö. o. Yüzyılın ilk yarısında Halikarnassos Lydia egemenliğinde idi.
Bu egemelik i.Ö. 546'daPersler'in Sardes'i alıp bütün Batı Anadolu'yu
ele geçirmeleri ile sona erdi.

Persleı kendilerine yakın Halikarnassos'lu Lygdamis ailesine
bölgenin yönetimini verirler.

Ailenin lozı I. Artemisia ve ismi bilinmeyen kocası Halilkarnassos'u
yönetmiş ve kocasının ölümünden sonra Herodot'un bildirdiğine
göre (VII,99), Artemisia Ainiral olarak Pers donanmasınln yanında,
İ.Ö. +so yılında, beş gemisi ile Salamis deniz harbine katılmıştır'

Artemisianın ölümünden sonra, önce oğlu Psyndalis, sonra da
Psyndalis'in oğlu II. Lygdamis tyran olur. Lygdamis'in tyranlığından
sonraki 50 yıl hakkında bilgi yoktur.

İ.Ö. aszae Karia Satraplığı Mylasa'da oturan Hekatomnosh geçer.

Hekatomnos'un çocuklarından Mausolos babasrnın ölümünden
sonra Karia satrapı olmuştur. Mausolos hem savunma kolaylığı, hem
de ticaret ve denizciliğe elverişli olması yüzünden Satraplık merkezini
Mylasadan Halikarnassosh taşımış ve Karia bölgesini 24 sene idare
etmiştir. Kent onun zamanında büyük bir gelişme göstermiştir.

i.Ö. asıde Mausolos ölünce II. Artemisia yönetimi ele almıştır.

İ.Ö. ıaaae iskender Halikarnassos'u kuşatıp aldıktan sonra yolda
kapılarını kendisine açan, onu evlat edinmek isteyen Alinda kraliçesi
Adayı bütün Karia'nın hakimi yaPar'

İ.Ö. ı. yizyıldakorsanlar yüzünden oldukça fakirleşen Halikarnasos
Augustus zamanında tekrar canlanır.

i.s. +. yuzyılda Roma eyaletleri düzenlenirken Karia ayrı bir eyalet

haline, Halikarnassos ta metropolisi Aphrodisias olan bu eyalete

bağlı bir şehir durumuna girmiştir.

Şehrin XI. yuzyılda Türklerin eline geçtiğini ve Menteşe beyliğiırin
topraklarında kaldığını biliyoruz.

2. Bilimsel Araştrrma Tarihi
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Bodrum Anadoluda ilk kazılan dolayısıyla soyulan yerlerden
birisidir. Newtonun başlattığı ilk kazı (1856-1862) Mausoleum'u
açığa çıkartmayı hedef almış ve bütün plastik eserlerinin Londra'ya
taşınmasıyla Sona ermiştirı0.

Zaman bakrmından bu kazıyı Yassıada'daki su altı kazısı izler. Georg
Bassin yönettiği bu kazı l960 yılında başlamıştır''.

l963 yılında Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Dirmil'de kazı çalışmaları
yapmıştırı2;

1963 _ 1966 yıllarında Prof. Dr. Yusuf Boysal Müskebi ve Çömlekçide
özelikle Miken dönemi mezarları kazmıştır;

1966-1977 yrlları arasında Prof. Dr. Kiristian }eppesen Mausoleum
alanında çalışmalar yapmıştır;

|974-|980 yılları arasında Prof. Dr. Ümit Serdaroğlu'nun Tiyatro
kazrsı ve restorasyon çalışmalarını gerçekleştirmiştir;

l998-2oo5 yılları arasında kentin surları ve diğer kalıntıları Prof. Dr.
Poul Pedersen başkanlığında bir ekip tarafindan araştırılmıştırı3.

2005 yılından beri Gümüşlük beldesindeki Myndos antik kentinde
Prof. Dr. Mustafa Şahin başkanlığında bilimsel kazıve araştırmaları
yürütülmektedir'4;

l0 C. T. Newton, A History of Discoveries at Halicarnassus, Cnidus and
Branchidae Vol. II Part I (1862) 72-186.
1 1 http:l l derg1ler'ankara.edg.trl dergiler126l |255l14439.pdf (erişim
2s.0s.20tr)
|2 C. Özgünel, Karia Geometrik Seramiği (|979).
13 C. Briese - M. B. Briese - P. Pedersen,,"lnvestigations in Halikarnassos
2004-2005'',28'Kazı Sonuçları Toplantısı 2. CiIt (2007) 437-457; M. B. Briese -

P. Pedersen, "Halikarnassos 2003",26.Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt (2005)
40I-415; P. Pedersen, "Halikarnassos 2002",25'Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt
(2004) 471-481 P. Pedersen, "Report of the Turkish-Danish Investigations at

Ancient Halikarnassos (Bodrum) I999'] 22.Kazı Sonuçları Toplantısı 2. Ci|t
(2001) 287-299; P, Pedersen, "Investigations and Excavations in Halikarnassos
in l99B'] 2|.Kazı Sonuçları Toplantısı 2. Cilt (2000) 305-315; P. Pedersen,
"T e City Wall of Halikarnassos'] R. Van Bremen - I.-M. Carbon (Editörler),
Hellenistic Karia, Proceedings of the First International Conference on
Hellenistic Karia- Oxfo r d, 200 6 (20 I 0) 269 - 3 17 .

|4 M. Şahin, "2006 Yılı Myndos Kazısı", 29.Kazı Sonuçları Toplantısı
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Muğla Üniversitesi, Arkeoloji Bölümünün Bodrum Yarımadası'ndaki
yizey araştırmaları ve özellikle Prof. Dr. Adnan Diler başkanlığında
yürütülen Pedesa kazıları da halen sürdürülen projelerdir's.

3. Mausoleum Ve Dünyanın Yedi Harikası

Halikarnassos'un en ilginç kalıntısı 1857 yılında Newton tarafindan
bulunup frizIeri, heykeltıraşlık eserlerinin tümü British Museum'a
taşınan ve dünyanın yedi harikasından biri olan Mausoleum'dur.

Mausolos için karısı ve kızkardeşi II. Artemisia tarafindan yaptırıIan
Ve onun da ölümünden sonra sanatçılar tarafindan tamamlanan
bu anrt, yuksek podiumlu, üst kısmı tapınaklardaki gibi sütunlarla

çevrili bir gövdeye sahiptir. Bu yapı antik dünyayl o derece de

etkilemiştir ki, bundan sonra her anıtsal mezar anıtl "Mausoleum"

olarak adlandırılmıştır.

YapıZ42metre uzunluğu ve 105 metre genişliğindeki, girişi anıtsal bir
propylon ile oluşturulan bir temenos alanrnın köşesinde yer alıyordg.
Anıtın kendisi ise üç kata bölümlenmiştir: en altta basamaklı bir
podium; onun üzerinde 36 adet sütunla çevrili tapınak benzeri bir
ana lasım ve piramit formlu ve2lbasamaklı çatı konstrüksiyonu. Bu

çatı kısmı dört atın çektigi bir araba ile taçlandırılmıştı. Plinius'un
verileri Ve arkeologların hesaplamalarına göre yaplntn toplam
yüksekliği yaklaşık 43 metreyi bulmaktadır. iç kısımda ise 8 x 9 m
boyutlarındaki mezar odasr yer alıyordu. Buraya bir koridor ve

merdivenle ulaşılmaktaydı.

Tepesinde dört atlı ataba (Quadriga) üzerinde Mausolos ile
Artemisia'nın heykellerinin bulunduğu bu mezar anıtı devrin en

ünlü sanatçılarının çalıştığı bir eserdir. Mimarlığını Pytheos'un
vantığı Mausoleum'da Skopas. Brvaxis. Timotheos ve Leochares

1, Cilt (200s) 2|-39ıM. Şahin - D. Şahin - E. Aslan - S. Gündüz,"2005Y/ıı
Myndos Kazrsı'] 28'KazıSonuçları Toplantısı 1. Cilt (2007) 559-573; M. Şahin
- S. Gündüz - E. Aslan, "Myndos Sualtı Araştırmaları2006'',25. Araştırma
Sonuçları Toplantısı 1. Cilt (200s) 1-11; M. Şahin, "Myndos 2004Yı|ıYuzey
Araştırması'] 23. Araştrrma Sonuçları Toplantısı 1. Cilt (2006) 17l - I85.
15 A. Dileı "Bodrum Yarımadası, Leleg Yerleşmeleri Pedesa, Mylasa,
Damlıboğaz (Hydai), Kereai (Sedir Adası), Kissebükü (Anastasioupolis) ve
Mobolla Kalesi Yizey Araştırmal arı 2004-2005", 24' Araştrrma Sonuçları
Toplantısı 2. Cilt (2oo7) 479-50|;A. Dileı "Bodrum Yarımadası Leleg
Yerleşimleri Pedasa, Mylasa, Damlıboğaz ve Kedreai (Sedir Adası) Yüzey
Araştırması-2003'] 22. Araştırma Sonuçları Toplantısı 2. Cilt (2005) |37-I47.
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çalışmışlardır.

İ.s. ıg. yizyı| arkeolog ve mimarlarr anrtın aslı hakkında çeşitli
şekiller çizmişlerdir. Genelde kabul olunanı P]inius'a dayanan Pu]lan
ve Newton tarafindan (1s62) yapılan projedir.

Tepesinde aynı zamanda heykeltıraş olan mimarrnın yaptığı Karia
Kral ve Kraliçesinin dört atlı bir araba üzerindeki 4 m boyundaki
mermer heykelleri vardır.

Bu anıta ait bugün Bodrum'da sadece temeller ile frizlerine ait bir
Parça kalmıştır.

Dünyanrn Yedi Harikası: Antik Çağlarda Dünyanın Yedi Harikası
listesinin en eski şekli İ.Ö. 5. Yüzyıl ortalarında tarihçi Herodot
tarafindan düzenlenmiştir. Dünyanın yedi harikasının en eski tam
listesi ise İ.Ö' 2. yizyı|da yaşamış olan Sidon lu yazar Antipatros'un
Önasya Ve Akdeniz hakkında hazırladığı seyahat rehberinde
bulunurı6. Bu listede Antipatros zamanlntn ve ait olduğu kültür
çevresinin en görkemli ve en zengin dekorasyonlu yapılarınl Ve
eserlerini adlandırmıştır:

tsabil'de senıiramis'in asına bahçeleri.

Rhodos Koloss'u.

E{alikarnassos'ta Kral Mausolos'urı mezarı.

İskenderiye önleriııde Fharos adasındaki deı"ıiz feneri.

Mısır'da Gizeh piraınitleı"i.

E;ıhesos'ta Arteınis Tapınağı.

olyıııgıia'da Fhidias'ın Zeus heykeli. '

Bu listeden de anlaşılacağı gibi antik çağlardaki dünyanın
yedi harikasından iki tanesi yaşadığımız bu topraklardan yani
Anadolu'dandır. Ancak ne yazık ki bunların her ikisinin de
kalıntılarınln en önemli kısımlarr, özellikle heykeltıraşlık eser]eri
bugün yurt dışında Londra'da British Museum'da sergilenmektedir.
Avrupa'nın birçok müzesi antik çağların Anadolusu'dan gitme
birbirinden güzel ve değerli eserlerle en önemli seksiyonlarlnl Ve
sergilerini oluşturmaktadır. Biz bu konuya duygusal veya şovenist

16 I. - C. Golvin, Metropole der Antike (2006) 77-78.
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değil, mantıklı ve bilimsel yaklaşmaya çalışacağız.

Bu eserler zamanında o Veya bu şekilde Anadoludan Avrupa
müzelerine taşınmışlardır ve hAlihazırda görünen odur ki, bugünkü
uluslar arası diploınasi ve hukuk yolları ile bunların yurdumuza
dönüşleri imkAnsız gibi görülmektedir.

Bazı anıtların ören yerlerindeki orijinal yerleriııde en azrırdan
heykeltıraşlık eserlerinin alçı kopyelerinin sergilenmesi çözümüne
gidilebilir ki bunun güzel bir örneğini Xanthos'ta Harpy anıtında
görebilmekteyiz. Bu önemli Lykia mezar anıtrnın orijinal kabartmaları
da Londradadır, ancak en azından orijinal yapı üzerinde bu rölyef erin
alçı kopyeleri sergilenerek bir canlandırma yapılabilmektedir.

2010 yılı yazında ziyaret ettiğimiz Xanthos kazı ekibindeki
Fransız meslektaşlarım|Z bize Nereidler anıtının orijinal yerinde
başka bir çözüme gideceklerini ifade etmişlerdir. Modern bilgisayar
ve dijital sistemlerle lazer görüntülemeyle burada orijinaliyine British
Museum'da olan bu anrtrn bir animasyon canlandırmasını yapılması
planlanmaktadır.

Zamanında dünyanın yedi harikasından birisi olan ve çevresi
ile özel bir konuma sahip olan Halikarnassos Mausoleum'u alanının
bugünkü görüntüsü hiç hoş bir durumda değildir. Biz burada bu
alanda daha iyi bir sergileme yapıIabilmesi ve hiç olmazsa bir miktar
antik çağlardaki görüntüsünü kazanabilmesi için müsaadeni z|e bazı
önerilerde bulunmak istiyoruz.

1. Uluslar arası bir girişimle ve kaynak sağlanarak Halikarnassos
Mausoleum'unun döneminde dillere destan olan o heykeltıraşlık
eserlerinin alçı kopyeleri yapılarak anıtın zamanrnda bulunduğu
orij inal yerinde sergilenebilir.

2. Daha kapsamlı bir proje ile yukarıda bahsedilen en kabul gören

çizime uygun şekilde Mausoleum'un birebir modeli yapılarak
anıt tamamen asıl ait olduğu yerinde tekrar eski görünümüyle ve
görkemiyle sergilenebilir.

Böyle bir girişim ve çalışma Bodrum'u geçmişe ait kültür
varlıkları ile gerçekten hak ettiği yere ulaştırmada önemli bir
adım olacaktır.
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B oD RUM, İ straruxöY VE R oD 0 s KAR ANTİıqaH,&h{nıEn'İ

Elif Charlotte NELSON*

GiRiŞ

"Karantina" kelimesinin anlamına bakılacak olursa; "bulaşıcı

hastalıklardan korunmak için insan veya hayvanların belli bir yerde gözetim
altında tutıılması"I, "Sözlükte "yolcuların gözetim altında tutulma süresi'' demek
olan ve İtalyanca "kırk" anlamına gelen quarantenadan gelir!2,"Karantina, kolera,
ııeba, sarıhumma' tif'üs, H. Racia ve çiçek gibi bulaşıcı hastalıklardan biri çıkan bir
nakil vasıtasında seyahat eden veya böyle bir memleketten gelen eşya ve yolcuların,
girmek istedikleri memleket halkı ile temas etmeden önce, bir tahaf uzhanede
veya gemilerinde geçirmeye mecbur oldukları tecrit müddetine ve yapılan sıhhi
tedbirlerin mecmuuna denir. Eskiden tecrit mijddeti en az 40 gün olduğundan
karantina kelimesi buradan alem olmuştur!'3 Farl<lı kaynaklarda bu şekilde ifade
edilmiştir.

KARANTİNANIN KISA TARiHi

Dünyada ilkkarantina uygulaması Venedik te XV. Yüzyılda gerçekleşmiştir.
Yine aynıyüzyıldaCenova'dave Milanoda gerçekleştirilmiştir.a o dönemde Doğu
Limanları ile en çok ilişkide bulunan Venedikve Ceneviz halkı olduğu için dünyada
ilk karantinanın da burada uygulanması normaldir. Avrupa'nın geri kalanında
ise resmi olarak ancak XIX. Yüzyılda karantina uygulaması görülmektedir.s Bu
uygulamaların yapılmasının nedeni bir bölgede salgın hastalık ortaya çıktığında,
o bölgede bütün hayatın durmasıdır. Özellikle ticari önem taşıyan şehi,rlerde
ortayaçıkan bu salgınlar ticaretin durmasına neden olmaktadır. Bunun doğal bir
sonucu olarak devletler maddi kayıplara uğramışlardır.

Salgın hastalıkların dünya çapında ciddi nüfus kayıplarına nedeh olması
ve dönemine göre yeni hastalık]arın ortaya çıkması sonucunda, 1851 plına
gelindiğinde, devletlerin bu salgınlara karşı ö9lem alınmasında yeni yöntemler
bulmaya çalıştıkları görülür. 1851 yılında Paris'te toplanan uluslar arası sağlık

I *Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bölümü, Yakınçağ
Tarihi ABD, Y.Lisans Öğrencisi. Bu çalışmaya yaptığı katkılarından dolayı
M.Akif Erdoğruya teşekkür ederim. Gülden Sarıyıldız, "Karaııtina Maddesi",
TDVİA C., s.463
2 A.g.e., aynr yer
3 Bedi N. Şehsuvaroğlu, "Türkiye Karantina Tarihİne Giriş I", istanbul
Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuasr, İstanbul 1957, s.1

4 Şehsuvaroğlu, a.g.e., s.8

5 Şehsuvaroğlu, a.g.e., s.9
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konferansında veba, sarıhumma ve koleraya karşı mücadele için alınması
gereken önlemler tartışılmıştır. Bu toplantıda osmanlı İmparatorluğuhu Dr.
Bartoletti Efendi temsil etmiş ve salgın hastalıkların kaynağının osmanlı
imparatorluğu olmadığrnı, imparatorluğa da bu salgınların doğudan geldiğini
Avrupalı temsilcilere açıklamıştır. Bu konferansta alınan kararlar ile karantina
süresi 15 gün olarak belirlenmiştir.6 Bu tarihten sonra birçok sağlık konferansı
düzenlenmesine rağmen bunlar arasında en önemlisi 1866 istanbul (Galatasaray)
konferansıdır. Bu konferanstan sonra salgın hastalıkların kaynağının Hindistan
olduğu ve kuluçka süresinin 8 gün olduğu belirlenmiş, bu nedenle karantina
uygulamasının 10 gün olması gerektiği kabul edilmiştir.7 Ayrıca Hindistan'daki
bataklık]arın kurutulması meselesi gündeme gelmiş ancak bu uygulanamamıştır.

OSMANLI İı,ıpeReroRLUĞU',NDA KARANTİNA

Dünya çapında yayılan bulaşıcı hastalıkların Osmanlı imparatorluğu'na
uğramaması imkansızdır. Asya ile Avrupa arasında bir ticaret köprüsü olan
osmanlı İmparatorluğu'ndaki ticaret yolları üzerinde bulunan yerleşim
yerlerinde ve özellikle ticari önemi olan limanlarda yayılan salgın hastahklar
XIX. Yüzyılda büyük nüfus kayıplarına neden olmuştur. Salgın hastalıklar
karşısında tebaanın aldığı tavır etnik kökenine göre değişmektedir. Bu tavır
farklı yüzyıllarda Türkiye yi ziy ar et eden gezginler tarafi n dan kaleme alınm ıştır. 8

osmanlı imparatorluğuhda ilk modern karantina uygulaması 1831 yılındaki
büyük kolera salgını sırasında olmuştur.g l831 yılında istanbul'da, 1835 yılında
ise Çanakkale'de geçici tahaf uzhanelerl0 kurulmuştur.tl 1831 yıhnda salgın
hastalıklara karşı alınan önlemler ile ilgili Amerikalı bir gezgin şu satırları
aktarmıştır;

"...Yaşlı bir adam mermer bir çeşmenin yanında oturuyor, elindeki kitabı ilgiyle

6 osman Şevki Uludağ, "Son Kapitülasyonlardan Biri Karantina", Bel-
leten, C.II S.7-8, Ankara 193B, s. 45I-452
7 Uludağ, a.g.e., s.453-454
8 Detaylı bilgi için bkz. Fellows, De Kay, Elliott, Suther]and gibi gezginler-
den aktaran DEMiREL, Mehmet; "ingilizce Seyahatnamelere GöreXIX. Yüzyılda
osmanlı Toplumunda Sağlık Hayatı'] Doktora Tezi, Danışman Ali Haydar BA-
YAT Ege Üni. İzmir 1999
9 Sarıyıldız, a.g.e. aynl yer.

10 Karantina uygulamasının yapıldığı yer, karantinahane kelimesinden
önce bu uygulamanın yapıldığı yeri ifade etmek için kullanılan kelime. Bkz. Red-
house sözlüğü, Türkçe-İngilizce ikinci baskı İstanbul I974 s.|078
11 Nuran Yıldırım, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Koruyucu Sağlık Uygr-
lamaları, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, İletişim yay. C.5 s.

t324
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inceliyordu ki bizi fark etti, bize dönerek elindeki kitabın (kitapçığın) halkı, kolera
hakkında bilgilendirmek için Sultan tarafından basıldığını ve imparatorluğun her

köşesine ücretsiz dağıtıIdığını söyledi' .. ."ı2 Aynı eserde yazar, dönemin karantina
uygulamaları hakkında da detaylı bilgiler vermiş, Kadıköy'de hastalanan birinin
evinin tütsülenerek (fumigation) arındırıldığından bahsetmiştir.'3 Başka bir
gezgin ise Kürıs'ta karantina uygulamasına şahit olmuş (1837-1s3s) ve bunu
Türklerin uygarlık adına attığı bir adım olarak yorumlamıştır.la Eskiden kader
inancı ile doğru orantılı olarak salgın hastalık]ardan kaçmanın Allahb karşı
gelmek olduğu inancı yaygm iken, zamanla koruyucu sağlık önlemleri halk
arasında benimsenmiştir. Karantina uygulamasl Ve daha sonra modern anlamda
karantinahanelerin açılması bu gelişmeye bir örnektir.

II. Mahmut, döneminde karantina uygulaması ile ilgili girişimlerde
bulunmuş, bu konunun hem manevi açıdan hem de maddi açıdan ele alınmasrnı
istemiştir. Manevi açıdan karantinanın caiz olduğu kabul edilmiştir.'s Bunun
hemen ardından bir karantina meclisi oluşturulduğu görülür. osmanlı
imparatorluğu'nda karantina teşkilatının oluşturulmasında Antuvan Lagohun

çabaları önemlidir. Fransız asıllı olan Antuvan Lago, karantina yöntemi ve onun
kabulü hakkında b ir |ay iha y azmıştır. B u layih ada, Avrupalıların salgın hastalık]ar
ile mücadelesi hakkında bilgi vermiş, osmanlı İmparatorluğunda da İstanbul'da
bulunan bir merkeze bağLı bir teşkilatlanmanın gerekliliğinden bahsetmiştir.l6
Yapılan çalışmalar sonucu meclis-i tahaf uz-ı ulave meclis-i tahaf uz-ı sani adı ile
iki karantina meclisi kurulmuştur.'7 Ali Akyıldızin aktardığına göre bu meclisin
memurlarının maaşları 26 Nisan 1838'den itibaren tahsis edilmektedir. Bu da
karantina meclisinin kuruluşunun bu tarihte gerçekleştiğini göstermektedir'|\ Ayrıca
1Bj8 yılında Karantina Meclisihin kurulduğu Takvim-i Vekayi'de ilan edilmiştir.Ig
Bu gazete yazısında, yapılan çalışmalar ve karantina uygulamasınln sağlık
önlemleri açısından önemi vurgulanmış, halk bilgilendirilmeye çalışılmıştır.

"Türkiyede karantina idaresi bağımsız bir kurum olup Administration

t2
s.153
13 A.9..., s.I74, s.341-342
14 C.B.Elliott, Travels in the T ree Great Eıııpires of Austria, R.ussia anf
Turkeyvol.IX, Londra 1838, s.208
15 Gülden SarıyıIdız, Karantina Maddesi, TDVIA C.,s.464, ayrrcabakrnız;
Ali Akyıldız,Tanzimat Dörıemi Osmanlı Merkez Teşkilatında R.eform (ıs36-
1856), Eren Yay. İstanbul 1993
t6 Uludağ, a.g.e., s.447
17 Akyıldız, a.g.e' s.269
18 Akyıldz, a.g.e., s.269
i9 Sarıyıldız, a.g.e?' aynl yer

]ames E, De Kay, Skeehes of Turkey in 1831 and 1832, New York 1833,
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Sanitaire de l'Empire ottoman' adırıı taşır. İçinde her yabancı devletin bir
Türkiye'nin ise iki delegesi bulunan bir Sağlık Konseyi tarğından yönetilir. ''.
SağIık Konseyi resmi ismiyle "Conseil Superieur de Sınte'', görevlileri atadığı ya
da işIerine son verebildiği gibi, sağlık nizamlarını düzenlemek, tadilat yapmak
ve salgın zamanlarında karantina kurallarını uygulattırmak yetkisine sahiptir.''20

Lamec Saad'ın anılarrndan orhan Koloğlu'nun aktarımıyla, bu satırlarda
karantina meclisinin işlevi hakkında bilgi verilmektedir. Görevler bu şekilde
belirlendikten sonra karantinaların maddi açıdan nasıl destekleneceği sorunu
ortaya çıkmıştır. Yapılan uluslararası sağlık kongrelerinde, ticari gemilerden

karantina rüsumu alınmasına karar verilmiş ayrıca geri kalan masraf arın da

devletlerin maliye nazırlıklarr tarafından karşılanması kararlaştırılmıştır. ortaya

çıkan bir diğer sorun da açılan karantinalarda görev alacak bilgili doktorlar
meselesidir. Bunun için de Avrdpadan, özellikle II. Abdülhamit döneminde,
uzman doktorlar getirtilmiştir. Doktorların yabancı kökenli olması imparatorluk
genelinde bir takım sorunlara yol açmıştır. Bazı bölgelerde yabancı kökenli
karantina doktorları tarafindan muayene edilmek istemeyen kimseler olduğu
gibi, bu doktorları şiddette maruz bırakan kimseler de olmuştur.

Karantina uygulamalarının başlaması ile birlikte limana yanaşmadan önce
gemilere geldikleri yerin sağlık durumu hakkında bilgi verme ve muayeneden
geçme zorunluluğu getirilmiştir. De Kay eserinde yapılan uygulamayı şu şekilde
aktarmıştır "...gemiye bir sandal yanaştı ve sandaldaki kişi geldiğimiz yerde salgın

hastalık belirtisi olup olmadığını sordu, gemide kaç kişinin bulunduğunu sordu,

sonra gemideki herkesin görebileceği yerde durmasını söyledi ve sayım yaptı..'"2]

Yapılan muayene-i tıbbiyeden sonra gemilere bir pratika22 verilmektedir.23

Pratika almayan gemideki kişilerin limana inmesine izin verilmemektedir.
Cenab Şahabettinin yazdığı bir raporda gelen gemilerin Yafa ve Rodos

Karantinahanelerinde 24 saat karantina ile tathirat ve tencirat ve itlaf-ı far (fare)

icrasından2a bahsetmektedir. Karantina uygulaması çok ciddiye alınmıştır.
örneğin; 1893 yılında İstanbul'a gelen Prusya Kralının kardeşi Prens Alber'i
de Yeşilköy'de karantina beklemiştir.2s Bunun yanl Stra bu uygulama sırasında
görevi kötüye kullanma veya şahsi çıkar elde etme yoluna gidenler de olmuştur.
Bu konu ile ilgili Rodos Karantina doktorunun yaşadıkları örnek gösterilebilir.

20 orhan Koloğlu, "XIX. Yiizyılda Hac Yoluyla Koleranın Yayılması ve

Hanikin Karantina Doktorunun Anılarr'' Tıp Tarihi Kongresi, İst. 1999, s. 63

2l De Kay, a.g.e., s.356
22 Geminin ve gemideki insanların sağlıklı ve taşıyıcı olmadıklarına dair
verilen belge, temiz kağıdı.
23 B.O.A., DIH.ID 7-216
24 B.O.A., DH.MUi, tt4l5
25 Uludağ, a.g.e., s.450
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BODRUM KARANTİNAHANESI

Daniel Panzac osmanlı İmparatorluğu'nda Veba adlı eserinde,
imparatorluk genelinde 1838 yılında kurulan karantinaların gösterildiği bir
harita oluşturmuştur. Bu haritada Bodrum'da böyle bir sağlık kuruluşu olduğu
görülmektedir. C.B. Elliott,yazdığıseyahatnamede; l837 deBodrum'davebasalgını
olduğu için şehrin içine girmeden etrafinı dolaştıklarından bahsetmektedir.26
Bodrumda bulunan karantinaya dair en eski belge 1841 yılına aittir. Bu belgede
Menteşe Karantinasının Bodrumh ilhakından bahsedilmektedir.27 Bir diğer
belgede ise Tersane-i Amire'ye ait bir binanın karantina binası olarak verilmesi
hakkrnda 1847 yılına ait bir tezkire ve bunun verildiğine dair not (derkenar)
bulunmaktadrr'28 23 Şubat 1859 ve 6 Mart 1859 Tarihli belgelerde Bodrum'da
limanabitişikbirkarantinabinasının inşasına dairmasraf ardanbahsedilir.29 Hicri
1307 yılındaki karantina memurunun FIacı Ali Efendi olduğu da bilinmektedir.3o
Bu bilgilerin yanı sıra, belgelerde 1900 yılında Bodrum karantinahanesinin
müceddeden inşası için 8200 kuruşun |azım olduğundan bahsedilmekte3l, ayrrca
burada bulunan karantinahaneye parlatoryo parmaklıklarl Ve rıhtım inşası
için 7583 kuruşun lazım geldiğinden söz edilmektedir.3z Bu bilgilerden yola

çıkarak Bodrumdaki karantina ile ilgili şu tespitlerde bulunabiliriz: öncelikle
bu karantina Rodos karantinası kadar önemli değil, ancak koruyucu sağlık
önlemleri alınmasını gerektirecekkadar önemlidir. Salgın hastalıkların limandan
iç kesimlere yayılmasını önlemek amacıyla kurulmuştur. Bugün Bodrumda bir
"Karantina Caddesi"nin olması da bu binanın bugünkü yerini tespit etmemize
yardımcı olur.

Karantina Caddesi üzerinde bulunan, Muğla KTVKKhun 10.06.2003
gün ve 2434 sayılıkararı ile anıt eser olarak tescillenmiş33, bugün Sağlık Bakanlığı
tarafindan, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bodrum Sahil Sağlık
Denetleme Merkezi Tabipliği olarak kullanılan bu bina eski karantina binasıdır.
Yeni rıhtım yapılmadan önce eski rıhtımın bu binaya çok yakın olduğu ve bu
binanın ba!ıçe kaprsrnın eskiden denize açıldığı bilinmektedir. Bu özellikleri

26 Elliot, a.g.e., s.164

27 B.O.A., C..SH..23/rr33
28 B.O.A., A.)MKT. t2/88

29 B.O.A.,MVL583/44,i..vıvı-. 414/|8073

30 1307 y>l>Ayd>n Vilayeti Salnamesi, Menteşe Sancağ>, Bodruın Kazas>

31 B.o.A., ŞD.2112/ 56

32 B.O.A.,A.MKT.MHM, 5]513
33 Muğla Kültür Envanteri I Bodrum Kentsel Sit Halikarnassos, Muğla
Valiliği Tarafindan 2007'de basılmıştır, s. 376
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nedeniyle karantina binası olmaya uygundur. Mehmet imbat\n hafizasından
aktardığı bilgiye göre bu bina 1930'lu yılların başından beri karantina binası
olarak bilinmektedir.34

İsraNı<öy KARANTİNAHANESİ

Panzac'ın adı geçen eserindeki haritada istanköyde de bir karantina
olduğu gösterilmektedir. Bu karantina ile ilgili 1B40 tarihli bir belgede karantina
usulünün uygulanması haklrnda karantina memurlarına yardım edilmesini
emreden bir yazı bulunmaktadrr.3s 1845 ve 1847 yı||arında buraya karantina
memurlarrnın atandığı 9örülür'36 Ayrıca, belgelerde buradaki karantinahaneye
1903 yılında oda kaprsı, bahçe duvarı, parlatoryo parmaklık altına duvarı,
parlatoryo holünün kaldırım döşemesi, parlatoryo parmaklıklartnln yediden
inşası ve karantinahane damının tamiri için 624 kuruşun |azlm geldiğinden
bahsedilrnektedir.37 1907 yılında yine Karantiriahanenin tamiri söz konusudur.38
'1908 yılına gelindiğinde ise buraya bir memur odası inşa edilmesi için bütçe
ayrılmıştır.39 Doğu Akdenizden istanbul'a giden gemilerin durak yeri olmasr
açısından'stratejik öneme sahip olan istanköy Adasr'nda bir karantina kurulması
gerekmiştir. Avrupaya giden gemilerin uğradığı bir liman olmasl nedeniyle de

koruyucu sağlık önlemlerinin uygulanması gereken bir yerdir. Sahip olduğu
doğal limandan ötürü burası karantina uygulaması ve karantinahane açılmasr
için uygundur. Yaptığım araştırmada bugünkü yerini tespit edememekle birlikte
internei üzerinden İitanköy Adasindaki mahalle isimleri arasında karantina,
sarandayad a|azaretoisimliyerlerbulamadım. Buisimlerbölgedebirkarantinanın
varlığını kanıtlayan isimlerdir. internetin bu konuda yeterli olmadığını ve adaya
gitmeden bu binanın bugünkü yerinin tespit edilemeyeceğini düşünüyorum.
Ancak istanköy Adasr'nda bulunan limanın hemen dışında olabileceğini tahmin
ediyorum.

RoDoS KARANTİNAHANESI

Bu karantina imparatorluk genelinde kurulan öncelikli karantinalardan
biridir. Bunun en açık nedeni çok işlek bir limana sahip olmasıdır. Batılı
Devletleı Doğu Akdenizden gelen salgınların buradan geçerek Avrupa'ya

34 Sayın ibrahim Arkula'ya bu çalışmaya bulunduğu katkılarından dolayı
teşekkürümü sunmak isterim. Fotoğraf koleksiyonunu benimle paylaştığı için
ayrrcateşekkür ederim.
35 B.O.A., C..SH.. 201979
36 B.O.A.,HR.MKT. 8/69, C..SH.. t6l778,A.}DVN. 24186
37 B.O.A., A.MKT.MHM,5681 23

38 B.O.A., A.MKT,MHM,557I 25
39 B.O.A., BEo'34161256|60, ŞD.ML 436194
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geldiğini tespit etmişler ve bu konuda alınması gereken önlemler konusunda
osmanlı Hükümetine baskı yapmışlardır. 1866 İstanbul Konferansrhdan sonra
alınan kararlar ile stratejik açıdan önemli mevkilerde bulunan karantinaları
yeni teknoloji ile destekleme yoluna gidilmiştir. Ancak maddi imkansızlıklardan
dolayı ve yeni teknolojiyi kullanmayı bilen elemanlara sahip olunmamasrndan
dolayı bu ertelenmiştir. Buna rağmen burada bir tebhirhanenin olması bu
karantinanın önemini vurgulamaktadır.

Rodos Karantinasında XIX. Yizyı| sonu Ve XX. Yüzyıl başında yaşanan
gelişmelere bakacak olursak; lB40 yılında Rodos'ta karantina uygulamasının
mevcut olduğuna dair bir belge bulunmaktadır.n0 Buradaki karantina 1840
yılında kurulmuş olmalıdır. Karantina Meclisihin işe başlaması ile birlikte
karantinahane oluşturma çalışmaları da başlamıştır. Karantinahanelerin en erken
kuruluş yılı l840'tır' 1892 yılında Rodos Karantinahanesinin yeniden inşası için
17.980 kuruşa ihtiyaç duyulduğu görülür.a' Bu da bize bu karantinanın daha önce
inşa edildiğini kanıtlamaktadır. 1902 yılında ise inşa edilen Karantinanın tamir
edilmesi gerekmiştir.42 |904 yılında buraya bir tebhirhane yapılmasrna karar
verilir.a3 Yine aynı yıl karantinahane ile tebhirhaneyi birbirinden ayırmak için bir
parmaklık yapılmasına ve bu karantinahaneye bir rıhtım ve iskele yapılmasına
karar verilir.aa Görülüyor ki tebhirhane ancak 1904 yılında kurulabilmiştir.
Tebhirhane hastahğın ortaya çıktığı yerleri arındırma konusunda önemlidir.
Sadece önemli karantina merkezlerine tebhirhane kurulmuştur çünkü
yurtdışından temin edilen etüv makineleri oldukça pahalıdır. Bu tebhirhaneler
bulaşıkve temiz olmak izere orladan bir duvar ile iki bölüme ayrılır. Hastalanan
kişilerin eşyaları bulaşık taraf an etüv makinesinin içine sokulmakta ve duvarın
diğer tarafindaki temiz odadan çıkartılmaktadır. Tebhirhanelerde kullanılan etüv
makinesi II. Abdülhamit tarafindan Fransa'dan getirtilmiş ve önemli hastalık
merkezlerine gönderilmiştir. Ayrıca bu makineleri kullanmayı öğretmesi için
uzmanlar getirtilmiştir.as Son olarak ise 1908 yilında buraya bir parlotoryo

40 8.O.A.,C..Srl,261t294
4I B,O.A., A.MKT.MHM,55213
42 B.O.A., A.MKT.MHM 56812
43 B.o.A., A.MKT.MHM,569l11, BEO 32521243853,ŞD.2769l3|
44 B.o.A., ŞD.275517
45 Tebhirhaneler konusunda en çok Nuran Yrldırım çalışmıştır. Bu konu
hakkında detaylı bilgi için bkz. Nuran Yıldırım, "Disinfecting Stations in Otto-
man Empire", Science in Islamic Civilisation. Proceedings of the international
symposia "Science Institutions in Islamic Civilisation' & "Science and Technology
in the Turkish and Islamic World'l Organisation of the Islamic Conferance (OIC),
Research Center for Islamic History, Art and Culture (IRCICA), Ed. Ekmeled-
din ihsanoğlu-Feza Günergtın, istanbul 2ooo, 267-277,NLLranYıldırrm, 'Teb-
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inşasına karar verilir.a6 Bu tür misafir hanelerin ya da bekleme odalarının
kurulması bize limanın işlek olduğunu gösterir. Bu parlatoryolar yapılmadan
önce kişiler gemilerde bekletilmektedir.

Yapılan 1866 istanbul Konferansr'nda kolera hastalığının kuluçka süresi 8

gün olarak kabul edilmiş ve karantina süresinin l0 gün olması kararlaştırılmıştır.
Bu süre şüpheli olmayan gemiler için geçerli değildir. Uygulanan muayene-i
tıbbiye sonucunda hastalık bulunmayan gemilere bir pratika verilmektedir. Bu
durumda bir ticaret gemisi İstanbul'a ya da Avrupa'ya gitmeden önce birçok
limanda karantina süresini tamamlaması gerektiği için, bu durum tüccar kesime

çok pahalıya mal olmaktadır. Dolayısıyla Karantina uygulamast Veya temiz
kağıdı alımı konusunda suiistimallerin, rüşvetin ve yolsuzluğun ortaya çıkması
doğaldır.

Nitekim elimizdeki belgelerde bu duruma örnek oluşturabilecek bir
olay göze çarpmaktadır. izmirden yola çıkıp güneş battıktan iki saat Sonra

Rodos Adasına Varan Rus bandıralı Grandon Aleksandır adlı gemiye pratika
verilmesi için, Cezair-i Bahr-i Sefid Vilayeti }andarma Alay Kumandanı Binbaşı
Naşid Bey içinde ailesine mensup kişilerin bulundtığunu iddia ederek Rodos
Karantina doktorunu geceleyin pratika Vermeye zorlamıştır.a7 Doktorun verdiği
ifadeye göre Cezair-i Bahr-i Sefid vilayeti jandarma a|ay komutanr Binbaşı
Naşid Bey, Karantina tabibini pratika vermesi için zorlamış, doktorun geceleyin
pratika verilemeyeceğini açıklaması üzerine doktoru tehdit etmiş en sonunda
ise zor]a geminin sandalına bindirip gemiye götürmüştür. Doktor pratikayı
vermek zorunda kalmıştır. Doktorun maruz kaldığı muamele için yasal yollara
başvurmasr sonucu soruşturma açılmıştır. Soruşturma sürecinde ortaya atılan
iddialarda doktorun işini düzgün yapmadığı için komutanı suçladığı da vardır.
Bu olay hakkrnda Cenab Şahabettin in Sıhhiye Nazırr Namına Dahiliye nezaretine
gönderilmek üzere yazdığı yazı da bulunmaktadrr.a8 }andarma kumandanının
jandarmalıktan alınarak asıl görevi olan zabrtanlığa gönderilmesi önerilmiş ise

de sonuca dair bir belge bulunmamaktadır.

SoNUÇ

Karantina Tanzimat'ın getirdiği yeniliklerden biridir. Tanzimat'ın
getirdiği diğer yenilikler gibi Karantina da, topluma hizmet ve batılılaşma
yolunda bir adım olsa da, devlete ait bir gelir kaynağı olarak da düşünülmüştür.

hirhaneler", Dünden Bugüne istanbul Ansikloped isi, 7 (I99 4), 23 I -232.
46 B.O.A.,BEO 3352125t327
47 B.O.A., DH.ID 7 -216

48 B.o.A., DH.İD 7-2l6, Cenab Şahabettin Rodos'ta Karantina doktorluğu
yapmış daha sonra da sıhhiye müfettişliği yapmıştır.
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I(arantinaya tabi tutulan herkesten Ve her gemiden karantina rüsumu
alınmaktadır. Hanikin Karantina doktoru olan Lamez Saadin eserinden Orhan
Koloğlu'nun aktardığına göre, hacıların para ödememek için karantinaya
girmek istemedikleri ve Müslümanlığı bahane ederek bu uygulamadan kaçmaya

çalıştıkları görülür. Bundan başka, rüşvet gibi suiistimallerde görülmektedir.
Bütün bu olumsuzluklara rağmen karantinalar sayesinde birçok bölgede salgın
hastalıklara karşı ciddi öıılemler alınmıştrr. Bu karantinalar konum itibariyle
denize kıyısı olan bölgelerde.halk ile temastan uzak sahil kesiminde bulunurken,
karasal yerlerde şehrin hemen dışında bulunmaktadır. Rodos ve İstanköy gibi
yerlerde salgın hastalıkların İstanbulh ya da Avrupa'ya varmadan önlenmesi
amacl ile kurulmuştur. Bodrum'da ise salgın hastalıkların iç kesimlere ulaşmaması
için kurulmuştur. Daha önce de belirttiğinıiz gIbi Bodrumdaki karantina binası
bugün de Sağlık Bakanhğı tarafindan kullanılmaktadır. Karantina bulundukları
bölgelere isim vermişlerdir. Bu da bugün varhğını sürdürmeyen karantinaların
yerlerini belirlemem izde bize yardımcı olur.

Bunun yanı Slra karantinalar kuruldukları bölgede belediye kurumunun
ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Koruyucu sağlık i)nlemleriııin arasında temizlik
bulunmaktadır ve sokak]arın temizlenmesi; salgından ölen kişilerin gömülmesi
gibi durumlardan sorumlu olması gereken bir kurum olarak ortaya çıkan belediye
bu görevleri yerine getirmelidir. Bir bölgede beledivelerin kurulması yeni bir
vergi demek olduğu için halk buna pek taraf ar olmamıştır.

Resim l: Bodrum sahili (İ.ARKULA arşivi)
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Resim 2: Gravürlerle Türkiye (Yay.Haz. Mustafa SEVIM) Kültür Bakanlığı
Yayınları 2.Baskı Ankara 2002, s.|53

Resim 3: Bodrum sahilden genel görüntim ( i.aRı<ULA Arşivi)
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4: italyan İşgali Sırasında çekilmiş bir fotoğraf. ( İ. ARKULA arşivi) sağda
karantina binası

Resim 5: I(arantina Binası (İ. ARKULA arşivi)
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Resim 6: Karantina binaşının bugünkü hali ( fotoğraf: E.C.NELSON)
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Resim 7: Rodos Adasr'nın planı, yukarıda LazareIto isimli bir yer
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bulunmaktadır. italyanlar lazaretto kelimesini karantina anlamında da
kullanmışlardır. Bu bilgiden yola çıkarak bugün karantina binasının bu bölgede
olduğu sonucuna varılabilir.

Resim B: Ege Denizi'nde karantina uygulamasının yapıldığı yerler. Daniel
PANZAC, Osmanlı İmparatorluğuhda Veba(l700-1850), Tarih Vakfi Yurt
Yayınları, İstanbul 1997, s.267
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sözıü ranİrı gaĞrenaINIDA BoDRUM'na cöç
rıİxAypıpnİ

Mehmet Naci öNAtr'

ı. cİnİş

Göç dini, iktisadi, siyasal ve sosyal nedenlerle insanların bir yerden
başka bir yere gitmesi demektir. Bodrum yarrmadasında yaşanan göçlerde hem
gidişlerin hem de gelişlerin öyküleri anlatılmaktadır.

l911 Trablusgarp Savaşı'ndan yararlanan italyanlar Ege adalarına
yerleşirler. 18 Ekim l9l'Z'de osmanlı ve İtalya arasında yapılan "ouchy
Andlaşmasl" ile, osmanlı hükümeti Bingazi ve Trablusgarptan askeri ve sivil
memurlarını, italya da işgal etmiş olduğu Ege Denizi adalarından çekilme kararı
alınır. Bu andlaşmaya İtalyanlar uymazlar ve adalardan çekilmezler. 1923'İa
imzalananLozan Andlaşması ile Ege Adaları italyanlara bırakılır. Bu adalar II.
Dünya savaşı sonrasrnda |947 Paris Antlaşması sonucu İtalya'dan Yunanistan'a
devredilir (Erinç ve Yücel 1988: 65).

Adaların osmanlı'dan kopuşunun ardından göçler yaşanmaya başlanır.
7912 ve 1922 yılları arasında Ege adalarında yaşayan Türklerin toplam sayıları
12000 kişiden fazla olduğu halde, göçlerden sonra bu rakam |966'da3500-4000'e
kadar düşecektir. Yunanistanın Türklere ait istatistikler yayımlamamasr, kesin
rakamların bilinmemesine neden olmaktadır (Erinç ve Yücel 1988: 68-71).

30 ocak 1923 tarihinde "fürk ve Rum Nüfus Mübadelesi'ne Dair
Sözleşme ve Protokol" imza edilir. Buna göre, 1 Mayıs 1923 tarlhinden itibaren
Türk topraklarındaki Rumlarla Yunanistandaki Türkler zorunlu olarak
mübadele edilecekleı İstanbul ve Batı Trakya'daki meskün olanlar yerlerinde
kalacaklardır. Her iki ülke mülkiyet haklarına saygılı olacak, taşınabilir mallarını
götürme hakları olacak, taşrnamaz malları için göçmenler ayrıldığı ülkedeki mal
varlıklarının karşılığı olarak gittiği ülkede mal sahibi olacaklardır.

fürk ve Rum Nüfus Mübadelesi'ne Dair Sözleşme Ve Protokol'ün l1.
maddesinde, mübadele sırasrnda nakilve iskin işlemlerinin düzenli yapılabilmesi
için komisyonların kurulması kararlaştırılmıştı. Bu amaçla i5 ocak l924'le
Menteşe (Muğla) vilayetinde vekaza|arında imar ve iskön komisyonları kuruldu.
Muğla, Fethiye, Milas, Marmaris, Bodrum, Köyceğiz ilçelerinde oluşturulan imar
ve iskAn komisyonları vali ve kaymakamlarrn başkanlığında oluşturulmuştu.

1 Doç.Dr., Muğla Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü öğretim üyesi, onaci@mu.edu.tr
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Muğla-Bodruın ilçeleri I,II ve III noltı iskAn def erlerinde Rodos,

İstanlöy, Girit adalarından ve Balkan ülkelerinden gelen göçmenlere verilen mal
ve bunların bulundukları yerler belirtilmiştir. Bu kayıtlara göre Bodrum merkez
ve köylerine mübadiller yerleştirilmişlerdir.

Ig24-L929 yılları arasında Ege Adaları ve Eski Yugoslavya'dan Bodrum
ilçesine 29B aile ve bunlardan oluşan 1265 kişi yerleştirilir. Mübadillere
Bodrumdan Yunanistanh giden ailelerin malları dağıtılır (Akça 2008|7-3I).

Göçler mübadeleden sonra da sürecek, Bodrum'a göçle gelenlerin

çeşitli sebepleri olacaktır. italyanlaı Ege adalarında büyük toprak sahibi olan

Türklerin 300 dönümden faz|a olan topraklarını kamulaştırıı idari işlerde

zorluldar çıkarırlar, cami ve medreseleri müze haline getiriı Türkleri kasıtlı
olarak eğitimsiz bırakırlar. Adala'r Yunan hAkimiyetine geçtiğinde, adalardaki
Türk kahvelerinde Atatürkün posterinin yanlna, zorla Yunan idarecilerinin
fotoğraf arının astırılması, aclalaida yaşayan Türklerin psikolojisi hakkında bilgi
vermektedir (Erinç ve Yücel 198B: 68-71).

Bu çalışmada, mübadele öncesi, mübadele dönemi ve mübadele sonrası
göç edenlerin öyküleri birinci ve ikinci ağızdan derlenmiştir. Mübadillerin
"Atatürkün gemileri" olarak adlandırdıkları gemiler, İmar ve iskAn veköletince
ihale edilen Seyr_i Seföin adlı şirkete ait vapurlardır. Bu vapurlar, Yunanistan'ın
Egedeki Girit ve Kandiye limanlarından Fethiye, Marmaris, Gökova, Bodrum,
vıilas-Gtıllük limanlarına göçmenleri taşımışlardı (Akça 2008: 22).

Yöreden gidişlerin öyküleri Milas ve Bodrumdan, gelişIerinin öyküleri
Girit ve İstanböy(Kos) üzerinden yaşanmıştır. Kaynak kişilerden üçü İstanköy;
üçü Bodrum, ikisi Güllük, biri Milas doğumludur. Yaş ortalamaları |927 i|e

1941 arasında değişmektediu biri sadece okar-yazar, biri lise diğerleri ilkokul
mezunudurlar. Anlatıcıların beşi kadın, dördü erkektir. Erkek]er arasında esnaf

ve balıkçı vardır; kadınlardan biri emekli, diğerleri ise ev hanımrdır.

Göçmen ailelelerin hiköyeleri kuşaklar arası anlatılagelmiştir. Girit'ten
ve diğer adalardan gelen komşusunun göç öykülerini dinlememiş birileri
yok gibidir. Göç hikAyeleri, göçleri yaşayan insanların başlarından geçenleri

unutmaması yanında bu anlatılaı bir dönemin yazıya geçmemiş sözlü tarihini
oluşturmaktadır.

II. BODRIJM YARIMADASINDAN GİDİşLER

Bodrum yarımadasından göç üzerine üç hatıra anlatılmıştır. Üç kaynak
kişi, aile büyüklerinden dinledikleri göç öykülerini paylaşmışlardır.
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ilk öykü, anlatıcının anne tarafindan büyüklerinin yaşadıkları olaylardan
ibarettir. Öykünün teması çete savaşlarl sonucu göç ve Zor Zamanlarda halk
arasındaki yardıınlaşmadır.

iklncı öykü efelikle ilgilidir. Çakıcı Mehmet Efehin Rum zenginleri
Soymasl konu edilir. Can Ve mal güvenliği olmayan zengin Rumların
göçleri anlatılır. İmparatorluk coğrafyasındaki sosyal şartlar, Ege Bölgesinde
ayaklanmalara zemin oluşturmuştu. Tarımın aşırı ticaretleşmesi, bölgede toprak
dağılımının eşitsizliği ve insanların geçimlerini zora sokmuştu. Çetecilik doğal
olarak potansiyel insan gücü olmuş, insanlar kendi maküs tarihlerini yenmek
için yerel yöneticilere ve devlete dolayısıyla onların uzantıları olarak gördükleri
ağa, eşraf ve varlıklı insanlara isyan etmişlerdi (Yetkin 1996:5).

Üçüncü öyküde birlikte yaşama birikiminin getirdiği güven ele alınır.
Zor zamanda tekrar Bodrum'daki eski mahallelerine dönen Rumlarrn öyküleri
anlatılır.

1. Göç Öyküsünün Özeti

Kaynak kişinin annesinin tarafı,Milas'ta yaşarlarken buradaki Rumlarla
iyi komşuluk ilişkileri içinde bulunmuşlar, ardından tayinleri çıkrnca Güllük'e
taşınmışlar. Bir torunları olmuş, ama bu torun konuşamıyormuş. Milas'ta dilinin
altını keserek konuşmasını sağlayacak bir halk hekimi bulunuyormuş. Milash
vardıklarında Fatma Hanım, torununu alıp eski komşularına gitmiş. Rum
komşuları gece kendilerinde yatıyakalmaları konusunda lsrarcr olunca onlar da
geceyi Rum komşularında geçirmişler.

Mahalledeki konu komşuda bir telaş görülmüş. Milas Ören'de Türklere
gece baskın yapılacakmış. Misafirler telaşlanınca, misafir olunan Rum aile Türk
komşularının güvende olduklarını, kendilerini saklayacağını ve koruyacaklarını
söyleyip onları rafuatlaşmış. o gece misafirin gözüne uyku girmemiş.

Gecenin bir saatinde deve çanlarrnın seşleriyle birlikte birtakrm gürültüler
işitilmiş. Daha sonra Çakıcı Mehmet Efehin Rumlara baskın yaptığı anlaşılmış.
Rumlar baskın yapayım derken baslana uğramışlar.

Bir zaman sonra Rumları Milas'tan Güllük üzerinden denize dökmek
istemişler. Rum çeteciler bir iki gün sonra teslim olmuşlar. Bu çeteciler ve
isteyenler gemilere bindirip yollamaya karara vermişler.

Fatma Hanım'ın Milas'taki komşusu da göç etmek isteyenler arasında imiş.
Milas'tan gelip Güllük üzeri gemilere binip gideceklermiş. Fatma Hanım eski
Rum komşularını evinde ağırlamış, yemişler içmişle5 ayrılırken ağlaşmışlar. Rum
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komşuları varlıklı insanlarmış, gemiye binerken koyunlarını da beraberlerinde
götürüyorlarmlş. Altınlarını gizlice gemiye bindirmek için, yardım ettik]eri Türk
komşularının çocukları aracılıkyapmış. Diğer Rumlarla beraber eski komşularını
böylece uğurlamışlar.

1'1' TematikYapı

ortam çetecilik yapmaya müsaittir ve merkezi otoritenin kaybolduğu
yıllardır. Rum çetelerle, Türk çeteler arasındaki çatışmalar sonucu, Rumların
bir krsmının göç etmiş olduğu anlaşılmaktadır. Mübadele anlaşmasından ve

Rumların Anadolu'yu işgallerinden önceki göçlerden söz edilir. Milas, Ören ve

Güllük olayların geçiş olduğu mekönlardır.

Çakıcı veya Çakırcalı Meh/net Efe IB72-l911 yılları arasında yaşamıştır.
olay ölümünden önceki bir tarihte gerçekleşmiş olmalıdır (Yetkin 1996:84).

Çakıcı Mehmet Efe ve karşı baskın meselesi çetelerin karşılıklı baskınlar
yapıldığını göstermektedir.

Rumların zengin oldukları, altınlarının ve koyunlarının olduğu, bunları
da beraberlerinde götürdükleri anlatılır. Bu durum mübadele antlaşmasına da

uygun düşmektedir.

fürkler ve Rumlar asındaki komşuluk ilişkilerinin halk arasında iyi
olduğu görülür. Birbirleriyle yardımlaştıkları, dayanışma içinde olduklarr, zor
zamanlar da birbirlerini gözettikleri ve kolladıkları görülür.

Geleneksel halk hekimliği, dilaltının kesilmesi sonucu tedavi uygulaması
görülür. Deve çanları dönemin geleneksel izlerini taşır.

2'GöçÖyküsünün Özeti

Bir zaman|ar Yanni adlı bir Rum Milas'tan Bodrum'a kadar pek çok yerin
sahibi imiş. Bir de kahvesi varmlş. Çakrcı Mehmet Efe Yanni'nin kahvesini basmış

ve kahveciden kendisini Yanni'nin evine götürmesini istemiş. Yolda giderken
kahveciye Rumca konuşmamasını tembih etmiş.

Eve vardıklarında, evin ikinci katında Yanni kardeşleriyle içer halde

imiş, bu sırada kahveci Rumca seslenip Yanni'nin kaçmasını ikaz etmiş. Çakıcı
Mehmet Efe kahveciyi alnının ortasından, Yanni'nin kardeşlerini de ayaklarından
Vurmuş, Yanni'yi alıp götürmüş. Anlatıcının dedesi Yanni'nin sonu hakkında
bir şey bilmiyormuş. Söylentilere göre Yanni iskelede görülmüş, o da göç edip

gidenlerden biriymiş.
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2.1. Tematik Yapr

Zaman,mübadele öncesi bir zaman dilimidir. Çetelerin hüküm sürdüğü
osmanlının son dönemleridir. Milas ve Bodrum olayların geçtiği mekAnlardır.
Ayrıca kahvehane ve ev diğer mekAnlar olarak görülür.

Çakıcı Mehmet Efe, Yanni, Rum kahveci, Yanni'nin kardeşleri olay
örgüsünün kahramanlarıdır.

Çakıcı Mehmet Efe, varlıklı Rum Yanni'yi Soyar. Çetecilik söz konusudur.
Yasak, ihbar önlemi olan Rumca konuşma yasağıdır. Yasak çiğnenince
cezalandırma gerçekleşir.

Bir yönüyle efelerin öyküsü anlatılırken, diğer yanıyla göç etme nedenleri
verilir. Rum zenginlerine yapılan baskılar söz konusudur. Çetelerin Rumları
rahatsrz etmeleri, onları soymaları ve göç etmeye zorlama|arr söz konusudur.

Türk ve Rum ilişkilerinde merkezi otoritenin boşluğu sonucu ortaya

çıkan soygun, öldürme gibi bir ortamı oluşturmuştur.

3. Göç Öyküsünün Özeti

Mübadele sonrasl Bodrumdan Girit adasına yerleşen Rumlaı II. Dünya
Savasr'nda tekrar Bodrum'a sığınmışlardı. Giritli Mahallesine sığınanlann yanl
sıra teknelerde yatanlar da olmuş, zor şartlarda yaşamışlardı. Rumlar buradan
alınıp Kıbrısh götürüldü. Bir başka sözlü kaynakta benzer bilgiler yer alır. Bu
kaynağa göre, II. Dünya Savaşı'nda Turgut Reis karşısındaki ada|ar Almanlar
tarafindan bombalanınca Rumlar Bodrum'a sığınırlar ve Neyzen Tevfik Caddesi,
Hacı Kilim'in Yağ hanesinde barınırlar. Türk-İngiliz-Yunan işbirliği sonucu
Türk tekneleriyle gelenler Kıbrısh götürülür. Yunan bayraklı tekneleri Almanlar
bombaladığı için, Rumlar Türk bayraklı teknelerle götürülür (Keser 2005: |4|,
2s0).

3.1. TematikYapı

II. Dünya Savaşr esnasrnda Girit Almanların işgalinde iken Rum]ar
Bodrum'a sığınırlar. Giritli mahallesine yerleşirler. Eski komşularına güvenmiş
olmalarının yanı slra, eski memleketlerine de geri dönme firsatr bulmuş olurlar.
Zor şart|arda yaşamaya katlandıkları, kendilerini daha güvenli bir ortamda
hissettikIeri söyienebilir.

Türk ve Rum halkları arasrnda, eski komşuluk ilişkisine dayalı olarak
birlikte yaşama deneyimleri vardır. Bu birikim ve güven Bodrumdan ayrıldıktan
sonra da sürmüş olmalıdır ki, yeni bir sığınma gerektiğinde tekrar Bodrum'a
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dönebilmişlerdir. Dönemin savaş ortamı ve gerekçeleri ortadan kakrnca halkın
birlikte yaşama sorunları olmadığı görülmüştür.

II. B 0DRUM YAR.In{ADASINA GELİşIER.

Bodrum yarımadasına gelişlerde ilk anlatınln ana konusu çocuklarım
Rumların kötülüklerinden korunmasr üzerinedir. İkinci öykü canlarrnr
kurtarmak için kaçışları, üçüncü öykü, üç ayrı yaşanmış olaydan oluşur. Bu üç
öyküde Rumların zulmü, şanslı bir tesadüfü ve evlilik durumu anlatılır. Dördüncü
öyküde üç kardeşin kaderi ve onların Ttirkiydye nasıl geldiklerini ve başlarından
geçen maceraları konu edinir' Beşinci öyküde yine bir kaçışın öyküyü yer alır'
Altıncı öyküde, çocukları ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir ailenin dönüşü
anlatılır.

1. Göç Öyküsünün Özeti

Kaynak kişinin hem annesinin hem de kocasının tarafi Giritten göç
edip gelmişler; kimi Bodrum Güllük'e, kimi de Milash yerleşmişler. Geliş
hiköyeleri sadece sandalla kaçmaktan ibaret değildir. Girit'te yaşanmış olaylar,
Rumlar hakkında olumlu anıları içermemektedir. "Kırmızı kurdele" anlatrnın
sembolü gibidir. Kırmızı kurdele ile çocuklar korkutulur, böylece Rumlardan
uzak tutulurmuş. Eğer çocuklar Rumların yanlarına giderlerse, Rumlar onların
boyunlarını kesip belli olmasın diye kırmızr kurdele bağlarlarmış. Dedelerinin
anlattığına göre, Rumlar medreseleri de işgal etmişIer.

1.1. TematikYapı

Zaman muhtemelen 1912 yılı sonrası, mübadele öncesi bir dönemdir.
Girit'ten Milas ve Güllük'e yerleşmeler konu edilir. Göç öykülerini anlatanlar
ikinci kuşaktan kişilerdir.

Sandalla kaçıp gelmek, belirli bir rahatsızlık ve tedirginlik sonucu olmuş
olmalıdır. Anlatıların temasr, Rumlar hakkında olumlu olmayan hatıralardır.
Aileler özellikle çocukları korumak için, onları korkuttukları anlaşılır. Bir önlem
olarak çocuklarr Rumlardan uzak tutma gayreti görülür. Rumların medreseleri
işgal etmeleri, Türklerin aleyhinde gelişmiş bir ortamr tamamlayan bilgidir.

2.GöçÖyküsünün Özeti

Kaynak kişi İstanköyde doğumlu olup göç ettiklerinde üç buçuk
yaşındaymış. istanköyden önce Marmaris'e gitmişler. Marmaris'te de bu dönemde
Italyan işgalinde imiş. istanköyde çok eziyet çekmiş, mal varlığı olarak neleri
varsa bırakmış, kaçarak canlarrnı kurtarmışlar. Aile daha sonra Güllük'e gelip
yerleşmiş. Güllükte o dönemde Yahudiler de yaşarmış, bir süre sonra Yahudiler
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göç edip gitmişler.

Kaynak kişinin annesi çarşaf giyiyormuş, babası hamallık yaparak
çocuklarını büyütmüş.

2.1 TematikYapı

1930 doğumlu kaynak kişi üç buçuk yaşında iken göç gerçeklemişse, 1927
yıllarına denk gelmektedir. "Cavırların içinden Atatürk bizi çıkardi' ifadesi ile
mübadele kastedilir. Hatırladığı tarih i le mübadele tarihi birbirini tutmamaktadır'
Geliş tarihleri 1924 olmalıdır.

İstanköy, Marmaris, Bodrum, Milas ve Güllükailenin göçyolu haritasıdır.
Göç dalgaları arasında Yahudiler de yer alır.

Anlatılanlar arasında eziyet görüldüğü söylenmişse de ayrıntılara yer
verilmemiştir. Mal varlıklarını bırakrp canlarını kurtarmak, güvenli bir yaşam
sürmek için göç edildiği anlaşılmaktadır.

Giyim-kuşam için annenin çarşaf ı olması dönemi giyimi üzerinde,
babasının hamallık yapması, meslekler hakkında bilgi vermektedir.

3. Göç Öyküsünün Özeti

Babası istanköy'den annesi 'Giritten olan kaynak kişinin babası
Arabistan'da savaşmlş ve gelip annesiyle evlenmiş. Atatürkün gönderdiği
gemilerle mübadil olarak Bodrumh gelmişlerdir.

a. istanköy'de toprak azmış bu yüzden sorunlar yaşanmış. Rumların iyi
olanları da kötü olanları da varmış. Anlatıcının dedesinin biri berbeı diğeri posta
görevlisi imiş. Posta görevlisi olan dedesi, İstanköy'e yelkenli ile posta götürürken
acıkmış ve bir ekmek istemiş. Ekmeği kesince içinin altın dolu olduğu görmüş ve
altınları kardeşine götürmüş. Yaşanan bu olayın ardından savaş başlamış.

b. Yunanlılar gemileriyle Asın'a gelmişler. Burada dedesi ve ailesi kilere
saklanmışlar. Yunanlılar ambara girmişler ve tesadüfen aileyi saklandığı yerde
bulmuşlar. Dedesini gemiye götürüp öldüresiye dövmüşler. Üç fesli asker dağdan
ateş açınca Rumlar bırakıp kaçmışlar. Dedesi bu dayak sonrasr ölmüş, onu Asın
Dağına gömmüşler. Dağda eşkıya olduğu için kaçıp Bodrumh gelmişler. Hasan
Bey diye bir adam göçle gelen annelerine çok sahip çıkmış, kol kanat germiş.

c. Bir Arnavut teyzeleriyle evlenmek istemiş. Teyzesini Arnavuth vermek
istememişler' Dayıları Asan dağındaki hasadı almak için karşıya geçiyorlarmış.
Geçerken Arnavut "bunlar kardeşlerini bana vermedi, bunları vurayım" demiş.
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Nişaır alıp tam ateş etmek üzereyken yelkenli bir rüzgAr almış, silah dönmüş
patladığında Arnavut'un kulağını yaralamış. Durumdan habersiz dayılar
adamı kurtarıp eve getirmişler. Teyzeleri vurulan adamın kendini isteyen adam

olduğunu görmtiş. Arnavut iyileşmiş ve teyze|eriyle evlenmiş.

d. Ninesinin erkek kardeşi bir gün kahvede otururken bir papaz kahveye

germiş Ve masanln üzerine bok sürmüş. Sonra siz Türkler böyle bok kokarsınız
demiş. Kahvedeki Türk şen PaPaZ olamazsın demiş ve adamın sakalını kesmiş.

Sonra karnrnr baştan başa yarıp Bodrumh kaçmış.

3.1. Tematik Yapı

Kaynak kişi birden faz|a olay anlatmıştır. Öncelikle babasından söz

etmiştir. Baba Arabistanda savaş sonrasr evine dönmüş, farklı adalardan olsalar
bile, evlilikler Müslümanlar arasında gerçekleşmiştir. Kaynak kişinin babası

istanköy den annesi Girit'tendir.

Geliş zamanları'Atatürkün gemileri ile" olur. Bunun anlamı mübadele

ile dönmüş olmaktır. Kaynak kişinin kendi kanaati iyi ve kötü Rum olduğu
yönündedir.

iki dedenin ay:ıayrLmaceraları anlatılır. Sonra da teyzesininve ninesinin
erkek kardeşini başından geçenler anlatılır. ilk oykti mübadele öncesi bir şanslı
tesadüfü, ikinci öykü Rumlarlm mezalimini, üçüncü öykü bir evlilik öyküsünü,

son öykü ise bir Rum papazın yaptıklarını üzerinedir. Anlatım srrasına göre:

a' Anlatıcının dedelerinden biri yelkenlide, İstanköy'Ie Bodrum arasmdaki
seferde, ekmeğin arasında altın bulur. Altınların taşınması gizli bir şekilde
yapılmıştır ve tesadüfen ortaya çıkmıştır. Zaman savaşln başlamasından
hemen önceki bir zaman dilimidir.

b. Asın Dağıha Rumlar gemilerle gelip ambarlarda ne Varsa götürmek
isterler. Savaş öncesi erzaktemini sırasrnda aile bulunur. Evin erkeğinin
askerlerce ölesiye dövülmesi, yetişkin insan gücünün yok edilmesine
yöneliktir. osmanlı (Fesli) askerleri yetişse de evin babası bir süre sonra

ölür. Rum ve Türk askerlerinde söz ediliyor. Adanın 1911 italyan işgali
öncesindeki Türk askerlerinden söz ediliyor olmasr mümkün değildir.
olaylar unutulmuş değiştirilerek veya dönüştürerek anlatılmış olmalıdır.
Anlatıcının dedesinin başından geçmiş olanlar askerin mi, çetelerin
mi ortamını anlattığı karıştırıImış olunsa gerektir. Sonuçta anlatılmak
istenen şey, Türldere kasıtlı bir zarur vermenin söz konusu edilmesidir.

c. Kızr vermeyen kardeşlerini öldürmek izere iken geçirdiği bir kaza

-450-



sonrasrnda yaralanan Arnavut'un istediği kızın bilmeden yaralarını
tedavi etmesi ve sonunda evlenmeleri konu edilir. Birlikte yaşamln Ve

evliliklerin öyküleri, kaderin cilvesi ele alınır.

d. Ninesinin kardeşi olan dedesinin kahvede otururken bir Papazln ona
hakaret etmesi ve masaslna pislik sürmesi sonrasrnda paPaa öldürüp
Bodrumh kaçması söz konusu edilir. Haksızlığa dayanamayan, hakarete
karşı duran ve bir din adamına yakışmayan hareketlerin öyküsü verilir.

4. Göç Öyküsünün Özeti

|933 doğumlu kaynak kişi büyüklerinden dinlediği o dönemim
yaşam zorluk]arınr, verilmiş lakapları, balıkçılık, süngercilik gibi meslekleri
anlatmıştır. Lakapların bir kısmı Rumcadır. Göç eden Türklerin bazıJiarı Türkçe
bilmediklerinden yerleşik olanlaı onlara "yaflm gavur'' derlermiş.

Anlatıcının babası Girit'tenmiş. Yunanlılar Üç kardeşi askere almak
istemişler. onlar bu teklifi kabul etmemiş, kayıkla fürk sınırlarrna gelmek
istemişler. Gelirken bir kardeş denize düşüp ölmüş, diğer ikisi gelebilmiş. iki
kardeş Çanakkale'ye askere gitmiş, üç yrl sonra geri gelmişler.

Dedesine "Gofoz Ali" derlermiş, Gofoz Rumca sağır demekmiş.

Çanakkale'de sağır olsa gerekmiş.

Kaynak kişinin annesi istanköydenmiş. Atatürk'ün gemileriyle gelmişler.

Bodrumdaki Rum evlerinden vermişler. okulda döve döve Türkçeyi öğretmişler.

Dedesi, hamallık yaparak gemilerden yük indirir, süngere gidermiş.
Annesiyle birlikte |zmir'e ve Çine'ye pamuk toplamaya, Gökovaya sünger

çıkarmaya gitmiş.

Dedesi, kokoreçi çok seven bağırsak anlamına gelen 'Aderrillos" lakaplı
Mğmet adlı babasının arkadaşını, İstanbulda bulmuş ve onunla balıkçılıkyapmış.

4.1. TematikYapı

Kayr1ak kişinin büyüklerinin göç güzergAhı Hanya, Yunanistan, Girit,
Bodrum'dur. Bodrumda Halikarnasos diskosunun yeri, eski bir mezarlıkmış, bir
kilise varmış ve evleri buranın yakınındaymış.

ZamanBalkan harbi yılları ile mübadele yılları arasıdır. Kişiler lakaplarıyla
öne çıkmaktadırlar. Baba ve amcalarının lakapları: Miski (Sümüklü) Hasan ve

Aderrillos (bağırsak) Memet, Gofoz (sağır) Alidir.
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Baba ve amcalarrnı Rumlar askere almak isterlerse de, buna tazı o|maz
ve Osmanlıya gelirler. Türkçe bilmezleı geldiklerde onlara "yarı gavur" denir. Üç
yıl Çanakkalede savaşır döner. Kulağı ağır işitir. Rumca Gofoz (sağır) AIi denir.

Kaynak kişinin annesi mübadelede Atatürkün gemiler.i ile gelmişlerdir ve
Türkçe'yi sonradan öğrenmişlerdir.

Balıkçılık, süngercilik işleri yapmışlar. Sakızlı pa(n)tisvanya pasta türü
yaplp çarşıda satılarak geçimlerini sağlamışlardır.

Türkçeyi unutmuş olsalar bile, Rumlarrn askere götürme teklif erini
reddedip osmanlıyı tercih etmeleri, Çanakkalede savaşlp dönmeleri, Sonradan
Türkçe öğrenmeleri mensubiyet duygusunun yaşamı biçimlendirdiğini
göstermektedir. /

5. Göç Öykustinün Özeti

Anlatıcı babasının adadan çocukken ayrıldığını, büyüklerinin neleri
varsa satıp geldiklerini belirtmiştir.

5.1.Tematik Yapı

İstanköyden göç etmiş olanlaı 'Azrail'in kapıyı çalmasl" ifadesiyle
adadan ayrılmaları gerektiği belirtilmiştir. Bodrum'a gelip yerleşmişlerdir. orada
da burada da fakir olduklarını söylemiştir. Güvenliğin olmaması göç etmenin
temel nedenidir.

6. Göç Öyküsünün Özeti

Kaynak kişinin kendi başından geçen olay şöyledir. İstanköy (Kos)
adasında çocukken kuş yakalarken kendisini kandırlp orman içlerine götüren
bir genç adam Varmrş. Çocuk ormanrn derinliklerinde iken tesadüfen amcasl
görmüş Ve onu alıp getirmiş. Bu arada Rum genci bıçağını bilemekteymiş.
Babası kızınr bir güzel dövmüş. Anne elinden alamamış ve babasına taş firlatarak
durdurmaya çalışmış. Doktorluk olan kaynak kişi kendine gelince zor|a ayağı
kalkmış. Kötülük yapacak adam İstanköyden değilmiş.

Bir zaman sonra iyileşmiş, komşunun bahçesinde karadut toplamak için
herkesle birlikte gitmiş. Orada kendisine kötüIük yapmak isteyen adamı görmüş.
Adam krza tekrar yaklaşmış Ve onu öldürmek istemiş. Kız babasına haber vermiş,
bütün köy halkı Rum gencini yakalamışlar ve dövmüşler. Adam yine: "Ben bir
Türk çocuğu kesecem" dermiş. Bu olaydan sonra Menderes döneminde gelip
Anadolu'ya yerleşmişler.
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6.1. Tematik Yapı

Kaynak kişinin babası Giritli, annesinin babası istanköylü imiş. istanköy
doğumlu olan kaynak kişi çocukluğunda başından geçen olumsuz bir olayı
anlatmıştır. Kaynak kişi 1942 doğumludur. olay 1950 civarında bir zaman
diliminde geçmiş olmalıdır. Olanlar mübadele sonrast gerçekleşir. Adanın
dışından gelen çerçi sıfatıyla Ttirk çocuklarlna musallat olan bir adam vardır.
Bunun nedeni bilinçli olarak kötülük yaparak Türkleri adadan uzaklaştırmaktır.

Adada geniş bir aileden söz edilebilir. Çocuklara herkesin göz kulak
olduğu ve böylece kötülüklerden korunduğu anlaşılmaktadır. Çerçi Rum'dur.
Boncuk ve bilezik]erle laz çocuğunu kandırıp orman içine götürmüştür ve
amca, çocuğu tesadüfen kurtarmıştrr. Amcanın sonra da babanın çocuğu evden
uzaklaştığı için dövmesi, Annenin çocuğu babanın elinden alamaması babaerkil
aile yapısının ip uçlarıdır.

Anlatılan kuş avlama tekniği oldukça ilginçtir. "Yellim ğoruğu, şekeri
ğaynadır, içice koruk atılır. koruk şerbetin içine batırır karıIır, ağaç dalına
yapıştırılınca kuş gelir konar ve kaçamaz böylece kuş kaçamaz."

on dokuz yaşında bir çerçi ve çerçilik bir meslek olarak karşımıza çıkar.
Çerçi, sepeti elinde, bilezikler, yüzükleı iğneler, iplikler, makaralar satar. Çerçi
aynlZamanda bir Rum çetesinin üyesi olmalıdır.

Adada güvenli bir yaşamın olmadığı görülür. Çocukları korkutarak
meskünları yerinden etmenin öyküsü anlatılır. Ayrıca krz kaçırmalar görülür,
Rumların evleneceğiz diye fürk kızlarınr kaçırdıkları anlatılmıştır.

Kasnak yapma en kötü iş suç işleme anlamında kullanılan bir deyim
olarak karşımız çıkar.

Anlatıcı her Rum'un kötü olmadığını, onların da iyilerinin olduğunu
kendisine\ötüIükyapmakisteyen çerçinin dışarıdan gelmiş oljuğunubelirtııiiştir.

Yapılan işler arasında, bahçe işleri yer alır. Kullanılan eşyalar arasında
"hamal arabasl" görülür. İki önden iki arkadan tutularak taşrnan el arabasrdır.

Türkiye özlemi de bu arada verilir. Kaynak kişinin annesi dut ağacının
tepesine çıkar, geçen bir Türk gemisi gördüğünde bağırır, sevinçten ağlarmış.

Türkiyeye gelme nedenleri kız kaçırma ve çocuklannln güvenliği içindir.
Bu yıllarda Anadolu derlermiş, Türkiye değil.

III. so}'IUÇ
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Sözlü tarih bağlamında göç hikiyeleri mübadele öncesinde başlar.

Çetelerin savaşlarının olduğunu bir ortamı, bu arada Rum çetelerinin de

olduğunu görülür. Türk çetelerinin zorlamasl sonucu birtakım göçler yaşanır.

Geliş hiköyelerinin temasını, genellikle korunma ve güvenli yaşam

sürdürme oluştuimaktadır. Krrmızı kurdele, çocukları korkutmak onları

Rumlardan uzaktutmak için uydurulmuş bir öykü olmalıdır'

Göç öykülerinje, halk hekimliğinin yanı sıra yapılan meslekler de anlatılır.

Bunlar arasında kahvecilik, berberlik, postacılık, hamallık, balıkçılık, süngercilik

sayılabilir. Lakaplar günlük yaşamm gerçek izlerini taşımaktadır.

Göçmenler hem kendi aralarında hem de zamanzamankarşı göçmenlerle

dayanışma içinde olmuşlardır.

Türkçe bilmeyen Türklerin Rum ordusunu değil, Türk ordusunu tercih

etmeleri ve Türkiyede Tiirkçeyi öğrenmeleri bir başka trajik durumudur'

II. Dünya Savaşı sonrasl Rumların tekrar Bodrum'a sığınmaları, bir

anlamda zor şartlarda gelmeleri, iki halk arasında yaşanmış bir güvenin izlerini

taşımaktadır.

Mübadele sonrasında bir tarihte yerlerinden edilen fürklerin göç

öyküleri sözlü tarihe ışık tutmaktadır. Farklı kültürlerin mensuplarlnm yan

yu.ru yuşu- ayı yizyı||ardır başarmışlarken bunların ayrılmaları tamamen siyasi

ve ideoiojik'gerekçelere dayanır. Birlikte yaşama)n yüzyıllardır başarabilmiş

toplumlar, birbirlerini tanımış ve birbirlerine güvenmeyi öğrenmiş olmalıdırlar.

Bii arada yaşamanın deneyimi, yüzyılların birikimi içinde kuşaklar boyu

izlendiğinde, insanların onurlu var oluşlarının barışıkve güvenli beraberlik]erini

nasıl gerçekleştirilmiş oldukları da anlaşılır.

Önümüzdeki temel soru, geçmişten geleceğe taşınması gerekenlerin

neler olması gerektiğidir. Düşmanlrkların geleceğe taşrnmasr, husumetlerin ve

savaşların y.rid.., tetiklenmesi anlamına gelir. Yaşanmış olanlardan çıkarılması
g.r"k", en önemli sonuç, farklılıklara rağmen, birlikte--barışık ve dostça nasıl

laşanılabileceğinin öğrenilmesi olmalıdır. Bir kaynak kişi "Yunanın iyisi de kötüsü
'de'varl'ifadesiyle 

aslinda insana ve insanlığa ait genel bir tespitte bulunmuştur.

Farklıklar arasında insanlarrn kendileri olarak var olabilmeleri, kendi kültürel

değerleriyle yaşamlarını sürdürebilmeleri, yüksek bir medeniyetin izlerini

taşimakta; küreselleşen dünyamızda bu medeniyetin ruhuna her zamankinden

daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.
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l. BODRUM YARIMADASINDAN GİDIŞLER

l.l. Makbule Tün Anlatması

"Eskiden, Muğla'nın Milas ilçesinde iki aile yaşarmış; Yunanlılarla Türkler
komşümuş. Birisi polismiş, Güllükb tayini çıkıyo, bu benim dedem, annemin
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dedesi. orda yaşarken, bi torunu oluyö, konuşamıyö. Diyolar ki; Milas' ta falanca
kişi vardır, bunun dilinin altını keser, bu çocukkonuşur diyo. o zamanları vesaitler,

arabalar yokmuş, annemin dedesi hanımına; b! araba tutuyö at arabası, iki
jandarma ğoyuyö yanına, bunları takır takır Milash gönderiyo'

Milas'ta da Yunanlılarnan bitişik evleri varmış, bunu ğomşuları görüyö;
"oooo, hoş geldiniz, hoş geldiniz Fatma HAnım, ne oldu hayır olsun" diye

karşılamışlar. Böle böle, çocuk hastalandı demiş nenemiz. "İlle sizi bugün misafir
edelim, sen napıcaksın kuru evinde, bize misafir kal" demiş Yunan komşuları'
Hemen alıyöIar bitişik komşu. Bu nenetniz, benim annem yedi sekiz yaşlarındamış,
öteki torunu daha küçiikmüş; orda kalıyölar'

Bunlar d a, ko m ş ul ar ın d a b |,t el a ş gö r üy öl ar. D iy ö s or uy ö n en emi z. " Kar d e ş im

diyö, bu telaşınız nedir sizin, siz de b! telaş var," diyö' "Mori Fatma Hanımcım,
sorma diyö, Ören diye bi yer yar, oranın Türklerini bizim ğavurlar sürüp gelcek,

kesicek bugiın, baskın var]' diyE. 'AaAa diyö nenemiz, biz napcaz," diyE; "seni biz
saklarız diyö" komşusu. Hemen evin ğızı varmış on yedi on sekiz yaşında' "Fatma

Teyze, Fatma Teyze, diyö, biz bugün Türkler'in boyunlarına kırmızı kurdalye
bağIıycaz" diyö. Benim annemde altı yedi yaşlarındamış o zaman, o hemen cevap

veriyö Yunan kızına: "Siz diyö Türkler'in boynuna kırmızı kurdalye bağIarken biz
durcak mıyız, diyE, biz de sizin boynunuza bağlarız kırmızı kurdalye" diyö. Hemen
annesi: "Mori Fatma Hanım diyö, AIla aşkına anıImasın diyö, bak yapdıklarına şu

çocukların diyE, biz sizi tavan arasına saklarız, ortalık düzelince biz sizi çıkarırız,
siz hiç üzülmeyin diy ö'''

Nenemiz uyur mu artık, sabaha ğarşına kadan uyumuyö artık nenemiz
olcak ğadın, annemin nenesi. Sabaha karşı dangur dungur afedersin develer,

deve çanları böle b şeyler, bi cavur sesleri, bi adam sesleri, bağarışlar, ağlayışlar...
Ne oldu, ne oldu, ne oldu? ğdından Çakırcalı MEmed Efe Örenb baskın yaptı,
bi sürGefenernen' oranın cavurlarını sürüp Milash getirdi, Milas'tan da Güllüğb
denize dakt;cekmiş. Bunlar ağlıyö falan sızlıyö, haber alıyö dedemiz. Geliy\Iaı
annannemiz, dedemiz alıy ölar ordan.

Bu cavurlar iki gün sonra teslim oluyölar; biz diyElar gönüllü gemilerle
Yunanistanh gidicez diyöIar' Artıkbunların paraları, altınları çokmuş, bize Güllüğb
geliyllar nenemizin evine, onlar yemekliyö onları, büyük mikdarda altınları,
paraları varmış. Mori diyö, Fatma Hanım diyö; şindi bizi konturol etcekler gemiye

binerken diyö, bu paraları sizin oğlana veriversek de biz binince sandala yavaşca
bize acaba iletir mi onu diyö. onları da kontural edicek, yoklücak kadın komşu

Kara Fatma varmış ona da söylüyöIar, tamam diyo, ben hallederim.

Bunları yidiriyölar, içiriyölar, vedalaşıyolar, ağlıyölar çünkü; Yunanlılarla
cavurda olsalar çok güzel geçinirlermiş, bişEleri yokmuş. Bincekler gemiye iskelede,
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o kadın onları konturol ediyö, koyunlarını felan konturol ederken, yavaşca bizim
dayımız olcak on beş on altı yaşındaki delikanlı' yavaşca ordan onlara iletiveriyö
sandalın içine' Altınlarını alıyölar ve onları uğurluyölar'

Yunanlılar ne kadar da gavur deseler de Türklerle çok iyi geçinenler de
olmuştur."(R-1)

l.2. İsa tIlker Anlatması

"Çakıcı Efe Beşbarmak Dağı'nda eğleniyömuş, ğızannannan berabar'
Tutuyö borda Yannihin Ğavesi vamış, bu Yanni Milas'dan bütiin boraya ğadan
insanları çalışdırırır emeğini sömürI|müş. Çakıcı Efe bunları duymuş Beşbarmak
Dağ'nda' Buraya çıkıyö geliyo Varvil Ğavesi vardı ilerde, yol üzerinde' Varvil
Ğavesini de Yonanlı çalışdırıyomuş. Geliyö oraya, dedelerimizin sağlığnda oluyo
bu; varıyö Çakıcı; ğaveci kim diyo, benim diyö ğaveci. Sen diyö Türk müsün Yonan
mısın diyE, Yonanım diyö, Yörü diyö Yonanh; bana Yanni'nin evini gösterceksin
diyö. Altın, sarı lira, sandık vamış, sandıknanmış, evini biliyöm ben. Bak diyo

ğaveciye, önüne ğatıyo; Yonanca ğonuşduğun anda alnının ğabağından vı'ırurum
diyE. Çakıcı olduğunu bilmiyö tabi, ben diyö Yanni'yi görmek isdiyöm diyo. Yalnız
Yonanc a ğonu şm ay a c aksın.

Tam geliyö; Yanni de ğardeşlennen berabar yokarda içiy1larmış, ikinci
ğatta. Şindi Rumca ğonuşuyT ğaveci; ğaç diyö. Alnının ğabağından vuruyo ğaveciyi,
ğardeşinin ayağandan vuruyö, gece Pençereden atlıyen derken ayağandan vuruyö.

Tabi Çakıcı altını olıyo ğızannannan berabar Yanni'yi de alıyE. onu
nhbdığını, ölüdürüp öldürmediğni bilmiyödu dedem. Çakıcı zenginlEden alıyö,

fakirlere veriy6, öle bi adammış.

Yanni'yi zonra görenlö olmuş iskelede. Atatürk gemi yanaşdırdıydı ya o
Zaman. Sözde, Çakıcıbunubırakmış, bu dagemilernenYonanisdanh gidmiş."(İ<-&)

tr"3. Yaşar {.Içaıı,A,nlatması /

"Yonanlılari Atatürk geminernen Yonanisdanh gönderdi. o zaman bunlar
Rados Adası'na gidmişler. İkinci Dünya Harbi'nde Almanlar adaları alınca Rumlar
geri ğaçtı Türkiye'ye' Bodrumh Giritli Mahallesihe geldiler, kimi sahilde teknelerde
yattı' Bakraçnan kasapdan kan alır götürürl\, onu yerlerdi. Bizim dinimizde
haram.

NEse Kıbrıs savay oldudu o zamanla' Büyük tekneler vardı, bi insan başı
b! İngiliz altını verdi Rumlarh devlet Kıbrısh götürdüler onları. Biz çocukduk o
z am anlar, gör dük b unlar ı.'' ( K- 4)
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2. BODRUM YARIMADASINA GELIŞLER

2.l. Kübra Çoşkun Anlatması

'Ananemnen dedem Girit'de ğalmış, annemnen dayım gelmiş, çok önce,

Milash göçmüşlE' Beyimin annesi, babası, halası onla Girıdden gelmiş, sandalnan

ğaçmışla, gelmişIö. Geltken, halaları oğlan ğardeşini omzunda geçirmiş denizden,

doğru Bodrumh çıkmışla, sonra Güuijğb gelmişlE. Devled onlara yer vEmiş, ev

vEmiş. Yarısı Milasa göç edmiş, kimisi burda ğalmış.

Cavurla basınca nEre gidcen; bize de geldiklEnde, Yunanlıla geldiklande

Milash, annemden duyadım ben; boyunlarına kırmızı kordalya dakıcaz derlam\'
Kırmızı kordalya nömiş biliyön mu; kesicekla kan akmıcek mi, omuş kırmızı
kordelya' Türklerb kırmızı kordelya dakıcaz boyunlarına derllmiş, annem ramedli
söylerdi; YıınanlıIhn bize yapmadığı ğalmadı, medreslerimize yerleşdilö derdi.

ötekiıe gelince tabi iyileri, medreselere yerleşmişIE, bu sefer öbürleri Yunanla biz
Türkler' i kescez demey e başIamışla'

Çocukluğumuzda; sakın gidmeyin cavurlan yanına, ğırmızı kordelya

dakarla boyunlanıza diye bizi korkudurladı, biz de gidmezdik yanlana!'(K-5)

Z.2.Sabahat Satı Anlatıııası

"İstanköy' doğdum. Üç buçuk yaşında Marmarash gelmişiz. Cavırla vafmış
borda, cavırla giddikden sonra Bodurumh vermişlE bizi. Bodurumh giddikden
sonra Milas' a vermişle, ordan Güuüğb gelmişiz. Biz bura gelince Yafudil7 vadı
burda. Sona Yafudile giddile. Toprak ev oturuyöduk.

Cavırların içinden çıkalım diye Atatürk çıkardı bizi. Gemi yanaşdırdı,
malım mülküm demiyen çıkdı, ğalan ğaldı. MaIım demedi milled, canını

ğurtarmaya bakdı. Ama gine Marmarasda vedilğr; zeytinlik vedil\r; bırakmadıla
gene Allah üçün.

Cavırla orda pek eziyed edmemişlE ama Türkiye|ye çıkalım garİ demiş

babam. Bi ğoca geminen malım mülküm dememişl\, gelmişlE' Ğalmak isdiyenl7

orda ğalmış. BişE getirmemişla, bi canlanı alık gelmişIE.

Annem de o zaman çarfış vildı, Türkiye'ye gelince de çarşafını çıkarmadı.
Babam orda hambalık yapadı, gelince de hamballık yapdı."(K-Z)

2.3. Zafer Gökmen Anlatması

"BAbAm isderenköylü annem Giritli. onların annadığına göre bu esas harp
olduğu zaman' babam ordan asker olmuş, Arabisdan çölüne gidmiş, Meeke|de
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Medinelde savaş yaPmış ordan bura gelmiş, annem Giritlidir annemi almış.

onnarın esas göçü Atatürkün gemi gönderdiğinden başlıyö' Savaş
biddikden sonra Atatürk onnara gemi gönderdi' o zaman Girildiler, İsdanköylüIer
canı isdeyenlerin hepsi geldi. Yerleşdilğ bura, başIadıla geçinmeye.

Burda daha mutlulurdı. orda her isdedikleri yokdu bi drf', toprak az, b!
darafda gavurld, bi daraf da onla iyi geçinemiyöladı. ordaki Rumlar'ın bazıları
çok iyi, bazıIarı çok kötüymüş. Dedem berberlik yaparmış orda, babamın babası.
Öteki dedem postacİmış. Dedem postacılık yapaken burda bifırıncı vamış Yonan,

ğardeşi vdmış İsdanköy'de. o zaman yelkenlienen İsdanköyb posda götürcek'
Gemide acıkıyöla dedem diy6; çocuklA ekmek getirin. Ekmeği bi yarıyöla içi altın
dolu. Dedem alıyö altını olduğu gibi oraya ğardeşine götürmüş' Ğardeşi ne dedlse

fırıncaya ğaçak yoldan ekmek gönderiyEmuş. ondan sona harp başIamış.

Bu Yunanlılar ta Akbük|den, Akbük, Ğazıklı bt;tın donanmalarını toplaya
toplaya Asınh geliyölar. Asın|da dedemin anbarlarını alıyöla, alırken dedemgil
mahzene saklanıyö. orda cavırın biri ceviz buluyo sandıkdan, çıkarıyö, yerken
cevizin içi yere düşüy6, eğiliken bakıyö aşada annemgili görüyE, dedemi görüyö.
Hebsini çıkarıyöla dışarıya, annemgile dokunmuyölayalnız dedemi alıyEla, gemiye
götürüyöld. Gemide epey bi dayak yiyiyE yalnız, baya sopa yiyiyö' ondan sona
üç dane Türk askeri o Asın'ın dağlandan görünüyö, kırmızı fesleri. Tabi onla ateş
edince Yunanlıla ğaçıyö. Ama dedemi ölür vaziyedde bırakıyöIa, getiriyöla ğıyıya
çıkarıyöla ama dedem ölür vaziyedde' Dedem ölüyö ordamezarı Asın'ın dağındadır.
Dağda eşkıya var diye annem, deyzeleii'm, nenem hepsi gaçık geliyö buraya.

Hasan Bey diye bi adam vamış bulrda o onlara ğol ğanad geriyö. Sona
dedemin ambarlandaki buğdayları almaya gidiyö annemgil, bi arnavud deyzemi
görüyö isdiyö. Vermiyö nenem. İki dayım burdan varıyold Asınh buğdayları alık
gelcekle. Ğale de Arnavut önleni kesiyö yelkenli va onda da. Yelkenli volta yapar
rüzgara doğru, Arnavud ben bunları burdan ğurşun adsam vururum diyö, tam ateş
edcek yelken bi dönüyö, Arnavud'un ayağa kayıyE bi düşüyö silah cavlıyE, adamın
ğulagını alık gidiyö. Tabi dayımgil de bilmiyö kim olduğunu Allah diye adamı alık
getiriylla eve. Nenem onu tedavi ediyE, Arnavud iyileşiyo, deyzemnen evleniyola.

N enemin o ğlan ğardeşi v amı ş Girid'de' Bi gün p ap az geli7 0 ğav ey e' mas anın
kenarına bok sürüyö. Sona işde Türkler böIe bok kokar diyö papaz. Dayım
sinirleniyö, yapşıyE papazın yakasına; sen diyE papaz olamazsın. Tutuyö bıçaknan
paPazın sakalını bi kesiyo sona bi yarıyö PaPazxn ğarnını burdan bura. Sona biniyö
eski bi sandala bura gaçık geliyo'"(K-3)
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2.4. Mustafa Balkaş .A'nlatmasl

" B e n B o dur um d a do ğdum' B u H alikar n as di sko nun or a s ı m e zarlıkdı, i çin de

kilise vfudı, manasdırdı, Rum manasdırı. Evimiz hemen onun arka tarafındaydı.

Babamgil Girit'ten geliyo Bodurumh, Hanya|dan. Balkan Harbi başlıyo o

zuman, babamgil üç ğardeş' Yunan bunnarı askere almak isdaö' Bunnar biniyölar
sandala ğaçcaklar Türkiye'ye. Biri gelirkene yolda denize düşüb ölüyo, iki oğlan

ğardeş varıyölar Bodurumh. Babam ordan askere gidiyö Çanakkale|ye' Üç yıl
askerlik yapık geliyö' Babama Gofu" Ali derledi. Ğulakları az duyardı, Gof'"
Giritlice sağar demek.

Babam burda annemnen evleniyo' Annem İsdanköy'denmiş. Devled
bunnara ev veriyö, Yunan|dan ğalma. Babam açık denize balığa giderdi, altı ay da

bir gelirdi' Annennen ben çok çalışdık. Biz çok fakirlik çekdik' Çocukken annem
pandisvanyaynan sakızlı yapardı onu satardım. Annemnen İzmirb, Söke'ye tütüne
gidEdik, pamuğa gidEdik. YerlilE bize iş vermedi, yarım cavur dedila bize. Bilmezdik
ki annemde bilmezdi. Giritlice bilirdi o kadan.

okula b a şla dık Türkç e ö ğr e n dik. Ö r et me nlE döv e döv e ö r etti Türkçey i. S o n E

Bodurum|daki evi saddık, Güuüğb geldik. Tek katlı Rumdan ğalma ev. Bi göz ev.

Balığa giddik, çalışdık, balıknan olduk giddik. Çocuklhmızı evlendirdik.

Ben bu iskelede de hamballık da yapdım. Askerden geliverdiğim zamanla
. MaI gelirdi iki yüz beş yüz ton. İndirirdik, yüklerdik gemilere. Askerden önce

süngercilik de yapdım. Miksi Hasannan. Miksi Rumca sümüklü demek. Ben

güçlü guvvedliydim, Gökova|ya süngere giderdik. Yedi Adalada çok güzel sünger

yakaladım' Gece gündüz çalışdık, ğayığın her tarafını süngernen doldurduk.
Sabalen Yedi Adalar'ın arkasına giddik, kenara yanaşdık, süngerleri ayaknan

çiğniyöz, sütü çıkıyö. Sütü çıkdıktan son| süngeri denize atıyoz, o zaman sünger

bayazlaşıyE. Teknele bizi bi gördü, delirdilE delirdila, bu kadan süngeri nerden

buldunuz diye. Çıkdık biz de bi daha onnara da sünger aradık ama o süngerleri b!

daha bulamadık'

B! ara isdanbulh gidim. Babamın Girit'ten samimi bi arkadaşı vardı, onu

buldum. ismi Aderrillos MEmet. Aderrillos bilrsak demek, kokoreçi çok sevEmiş

adı öle ğalmış. Mübadele'de babamgil Bodrumh gelince, onlar da Gebze-Darıca|ya
gelmişle. Gittim yanına iş isdiyEm dedim. Senkimlerdensin, dedi' Ben Giritli Ali'nin
oğluyum deyinceboynuma sarıldı, yanaklamdan öpdü' Benboşdayım dedim, gel o

zaman benim ğayıkda çalış dedi. Ben orda gördüğüm parayı hiç bi yerde görmedim.

Çok güze balık avladık."(K-6)
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2.5 Türkan Türkoğlu Anlatması

"Biz İsdanköyti'imüşüz yilvrım. Ben iki yaşındaken Bodurum' a gel^işir'
Babam orda hhmalmış. Burda da hdmmaldı.

İsdknköyde )|aramazmışım çok' Denize ğaçmışım bi gün, ordTbeni ckvırın
biri görmfiş, denizin içinde çırpınırkene. CEvır beni önce tavuk sanıyö; dutuy| beni

çıkarıyö sudan. Annem annatırdı bunu. Deniz kenarında oynarken düşmüşüm
denize. Beni denizden çıkardıklarında Ennem; AlIEhbubenim çocum diyö. Sarılıyö
bana artık.

Babam; Azırilil ben kEpımı çaldı, sen çok yilşayeceksin derdi. o zaman
artık İsdknköy'ü terk edmişiz, Bodurumh göşmüşüz. orda evimiz vardı. Daha
khrdeşilerim giddiler saddılar, geldiler buraya. Toprağamız yokdu orada. Senin
anlhyeceğin orda da fEkirdik, burda da yilvrım. " (K-7)

2.6 Saliha Vardar Anlatmasr.

"Bablmın babası Girildimiş, annemin babası Koslumuş. Biz Kos'da doğduk,
s onra Türkiy e'y e geldik.

Gelme sebebimize gelince; ben sekiz dokuz yaşIandaken biz bahçıvandık,
bahçe çalışdırıyoduk melekette. Annemin yengesi pancar isdemiş, annem; Vasviye
yengen pancar isdedi, Salihanan Musdafa söksün getirevEsinle dedi, dedi' Ben de

çocuklukdan beri ğuş meragı var bizim orda yellim ğoruğu olur, şekeri ğaynadır,
atadık ğoruğu şerbedin içine batırı çıkarıdık, ağac dalına yapışdırıdık mı ğuş gelir
ğonar, ğaçamaz ordan yakaladık ğuşları çocukken.

Sonra biz pancarları vEdik, biz dönEken, evimize geltken köprününbaşında
on dokuz yaşlarında bi ğavur oğIu. Çerççi, sepeti var elinde; bilezikler, yüsükler,
iğneler, ipnikler, makaralar satıyö. Siz dedi ğuş mu dutceniz dedi, biz de ğuş dutcez
dedik. Bizim de,amcamnan bizim bahçenin Sınffını çidnembik ağaşları ayırıyodu,
çidnembik ağaşlarının ortasından da bi dene dere geçiyödu' Ğardeşim ğidmbdi
babam döverekden diye, girdi eve, ben gidim' cavuroğlunun arkasından, Rum
oğIunun arkasından. Cavur beni derenin en derin yerine götürdü. ondan sonö;
sen burda bekle, ben gidöm ğuşları dutEm gelem dedi. Giddi bu ğuş dutmeye diye,
o anda da amcam öküzleri sulamaya gelmiş, çitnembiklerin göIgesine. Bi bıçak
ğıyıltısı gibi bişe duymuş derenin içinde; sakın demiş bi cavur bizim çocuklAdan
birini ğandırık da derenin içine getirmesin kescen diye. Aralamış ağaşIarı bakmış,
sahiden o RumoğIu bıçak biliy1muş. ordan takip ede ede, ağaşIarı aça aça _o

Zaman da gart benim elimde ğımızı daşlı yeşil daşIı bilezikler va, yüsükler va-
benim olduğum yere geliyE. Ne işin vd senin burda demesinnen amcam, bi fırladım
havaya ordan benim elimdeki bilezikle yüsüklE düşdü' ordan amcam bi adladı
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aşaya, döv bakalım beni, döv bakalım beni. Amcamdan yidiğim dayak yeddi.

ondan sonra beni bahçeye götürdü. Benim amcamdan yidiğim dayak
yeddi' Annemnen annannem salatalıklara şerbet veriyödu, bi mayıs ayıydı.
Babama; Nazmi bugün bu kasnak napmış biliyon mu dedi, bizim orda kasnak
en kötü söz demekdi. Gardeşim de; ben sene gidme, babam döver demedim mi
dedi. Senin ğüçüğünün aklı erdi de senin aklın ermedi mi diye babam bene b!

dayak b! dayak... Ğan kusdurana ğadan dövdü babam beni. Ordan hemen annem
doldurmuş bi etek daş atıy6 babama. Babamı zabdetmek çok zordu. Babam da
o Zaman ğarabinyardı, polislere o zaman ğarabinyar derlerdi. ordan aldıla beni
annannemin evine yatırdıla, ben üç ay hiç ğendime gelemedim. Çay ğaygınnan
yemek, su döküyorladı ağzıma'

NEse ordan doktor geldi; ie oldu Nazmi bu çocuğa dedi. Babam; bunla

çocuk değil ki şeytan, çıkmışla dut ağacının en depesine ordan düşmüşlE dedi.
Doktor dedi; Nazmi ben doktorum, düşeni de bilirim, dayak yiyeni de bilirim ses

edmiyöm çünkü Fadma'nın çok böyük hatrı var dedi.

Her Yunanlı katü değildi' çok iyi ğomşulamız vardı' Evlerine gidEdik,

çocuklarınnan oynardık. İyileri de vardı, kötüIeri de vardı. Bu zaten, beni
kesmeye götüren isdanköylü değilmiş, ğaşmışla gelmişlE bi yerlerden ondan sonra
y akal an dıIa, sür gün e gi d dilE.

NEse ben üç ay çökdüm, babam; şehire gidiyom ğzım, nelE getireverEm
sene derdi, bin isdemezdim. Üç ay sond ğendime geldim. Babama; o beni dereye
götüre'n cavır oğlu keşke beni keseydi dedim, bu ğadan dayak yidim, o hiç değike
cavurdu ama sen benim babamdın dedim. Bu ğadan dayağı hak edim mi dedim.
Ben çocuğum aklım ermedi, kalkdım, gidim dedim.

Nese üç ay sona ben şöyle deyneklernen ğalktım' Bizim bahçemizde her

şeyimiz var, bir tek ğara dutumuz yok. Ğomşulan oraya ablamgil ğaradut yimeye
giddilE, ben de ora giddim; hani atarlasa bi dene ben de yicem garİ benim ğolumu
ğaldırcek takatim yok. Ekin ekili tarlada gart, biçme zamanı gelmiş. Ğuru ekin,

bu halimnen ben otursam içine asla görünmem, çok bereketlidi oranın toprakları'
Ekinin içinde çatır çatır b! şE oluyö, ben de su ğanellerinin içine oturdum. Şöle
arkamı döndüdüm aynı ğavur, yemin edmiş bi dene Türk çocü kescem diye. BunIE
İsdanköy ün yerlisi digıt, çetemiş bunla. Bağbıçağı va etinde, hemen benim boynumu
kesivEcek. Hemen yerimden ğalktım, babam da limonlan dibini belletturdü, fısdık
ekicekdi. B! dene daş aldım addım babamın üsdüne; ne oldu ğızım, dedi. Baba
dedim, beni dereye kesmeye götüren cavur oğIu, Hacı anamın tarlasında, ekinlenin
içinde elinde bağbıçağı va, görmesem boğazımı kesiv\cekdi dedim.

Babam bi adladı duvardan, bütün Türk ğomşuları geldi; b| dayak, bi dayak,
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o ekin tarlası ğana bulandı. o zaman da arabala yok doğru dürüs, hambal arabaları
olurdu tahtadan, onun üsdüne yatırdıIa; halan daha ağzından burnundan ğan
geliyö, yemin eddim, kesicem diye bağırıyö.

Bu sebeb oldu bizim Türkiye|ye gelmemize, saddık bahçemizi, diğer
mallamızı orda bırakdık, geldik, Annem de çıkardı dut ağacının en tepesine; Türk
gemileri geçikgigE, Türkbayrağı gördümben diye ağlardı. Bi de iki dene Türk ğızını
ğaçırdı Yunanlı, evlenmek maksadınnan. Ama evlenimi o Zaman Türknen Yunanlı.
İşde bunla bizim gelmemize sebeb oldu, bahçemizi saddık, diğer mallamızı bıraktık,
kakhk geldik Bodurumh.

ordan geldik Güuüğb. Biz gezmek için geldik dedik ama dönmedik. on
altı sene bizi ikamet senedinnen oturddula. on altı sene toprak Parası ödedik. o
zaman Adnan Menderes hükümeti vddı, annemin amcasının oğlu da dannşdayda

çalışıyödu. onun sayesinde aldık tapulamızı. Aslında biz İsdanbolah gidmek
niyetindeydik. Dayım çokısdeledi; gideli Anadolh, gidelim Anadolh derdi, Türkiye
diye bilmezdik Anadol derdik. Dayım giddi İsdanbolh; orda ev bark dutEm, sizi
alcEm dedi. Bi daha dönmedi, o günden beri buradayız, burda büyüdük, burda
ğo cağar ı olduk, hale burday ız.'' (K-9) (Vargil 20 1 0, 44- 54).
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tsODR{J&,ğ ORTAKEI{T (MÜ$GEBİ) EVn ER.İ HAKKII{DA
NOTN,A.R,

Prof. Dr. Hak}<l önı<aı - Zeynep,{tılgan

Bildirinin ana temasına geçmeden önce, birçok kültürde olduğu gibi
Türk kültüründe de önemli bir yeri olan ev kavramr ile İslam'ın meskene bakışı
meselesine krsaca temas etmek yararlı olacaktır. Bir ailenin oturması için inşa
edilmiş bina anlamındaki ev ile ilgili terminoloji geniş bir ye|paze oluşturur.
Kurulup taşınabilen ev mahiyetindeki çadır, onun bir nev'i kabul edilen oba ile
büyük süslü çadır anlamındaki otağ, Türk kültürünün meskenle ilgili en eski
ve en yaygın terimleri olarak kolayca hatırlanabilir. Küçük bir ailenin oturduğu
evler dışında, büyük, geniş ve süslü evler için fark]ı terminoloji oluşmuş,
bahçe içindekilere köşk, su kenarındakilere yalı, korunak]ı olanlara kasır,
gösterişli olanlara konak, büyük köşklere malikAne denilmiştir. Hükümdarların
oturduğu bü}4ik ve gösterişli evlere ise saray denildiği malumdur. Bu gruptan
diğer iki terim, aslı itibariyle camlı oda anlamı taşıyan ve mükellef evler için
kullanılan köşane ile yerleşilip oturulan yer anlamındaki ikametgAhtır. Aynı
inancın oluşturduğu kültür çevresinin diğer unsurlarının dillerinden, Arapça
ve Farsçadan dilimize girmiş kavramların ev terminolojimiz arasında canlı bir
yerinin olmasr dikkat çekicidir. Farsça'dan dilimize geçmiş ve yaygın bir kullanımı
olan hane bunlardandır. Din dilimizde Hz.Peygamberin yaşadığı küçük ve sade
ev için'hane-i saadet' tamlamasının kullanılması, evin mahrem ve kutsal oluşu
ile ilgili telakkrlere ve terimin dilimize yerleşmesine amil olmuş olabilir. Yine
ev anlamındaki Arapça beyt kelimesi, daha çok Allahin evi anlamında KAbe
ve mescidler için kullanılan ve 'beytullah şekliyle yaygınlaşan bir mef umdur.
Arapça kökenli ev anlamındaki dar ile çadır anlamındaki hayme kelimeleri de ev
terminolojisi içinde hatırlanmalıdır. Hareketin sona erdiği durum manasındaki
mesken ise ev anlamı kadar durulan yer anlamını da ihtiva eder.

Modern zamanlarda ev ile ilgili kullandığımız terminolojinin bir lasmı
Batı dillerinden dilimize girmiş bir kısmı ise Türkçemizde yeni kelime olarak
türetilmiştir. Apartman, şale, villa ve özellikle son yıllarda sıkça kullanılan
rezidans ile konut ve daire bunlardandır. Dolaylı olarak ev ile ilişkilendirdiğimiz
kavramlardan bazıları ise yuva, yazlık, ocak, göz, dam, oda ve hücre olarak
hatırlanabilir. Meskenle ilgili terminolojinin, elbette, bunlardan ibaret olduğu,
ileri sürülemez' Bunlara lokal kullanımlar da eklenince, yukarrda işaret ettiğimiz
zenginlik (somut) kabul edilebilir bir mahiyet kazanacaktır.

İslamın konut ile ilgili hususa bakışına gelince, Kurhn-ı Kerim, evleri,
içlerinde huzurla oturulan mekönlar olarak tanımlamakla beraber, evlerdeıı ve
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onların mimari kimliklerinden doğrudan doğruya bahsetmez.1 Muhtelifayetlerde,
insanların bahçe içlerinde, su kenarlarında, ovalarda ve kayalarda yaptıkları, geniş,
gösterişli ve sağlam evler, birer nimet o]arak zikredilmekte, ancak, insanların,
çevredeki yeşili, ormanları ve ağaçları koruyamadıkları için sel felaketin e mafuz
kaldıkları ve başlarına gelen felaketler lıatırlatılarak ibret alınması tavslye
edilmektedir. Müslüman konutlarının belirgin özelliklerinin şekillenmesinje,
bazı hadislerin, sahabinin tutumunun, islamı kabul eden değişik toplumların
kültürlerinin, ihtiyacın, zenginliğin, iklimin, coğrafyanın ve mevcut malzemenin
başlıca amiller olduğu kolayca kabul edilebilir. Hz.Peygamber'in, dünyada insanı
mutlu eden üç şeyden birinin, geniş ev olduğunu belirtmesl, müsiümanların
imkön bulduklarında geniş ve büyük eV yapma arzu|arını desteklemiş ve üç
odalı evler ideal ev tipi olarak benimsenmiştir. Buna karşılık Hz.omea üç
odadan fazla odası olan ve yüksek yapllacak evlere ruhsat r,".iı-"-"sini tavsıye
etmiştir. Sünnete uygun evi Hz.Ömer, 'israfa yakiaştırmayacak ve itidalden
uzaklaştırmayacak tar zda yapılan ev şekl in de tavsif etmiştir.2

Dine dayalı hayat tarzı, müslüman evinin şekillenmesinde de amil olmuş,
buluğa eren erkek vekız çoculdarın yatak odalarının ayrılması, yüksek drvarii
dışarıya kapalı içe dönük avlulu evplanlarının tercihi, komşunun mahremiyetine
halel getirecek ve onu çeşitli yönlerden rahatsız edecek tutumlarda, kaçrrrrl-urı
ve nihayet israf ve gösterişten uzak durulması gibi başlıca ilkeler imkön öiçüsünde
ye1ine getirilmeğe çalışılmıştır'Zamanla, büyük evlerde ve saraylardaki harem ve
selamlık uygulamasının, Peygamberin evinde ve hulefa-i raşidin d-öneminde söz
konusu olmadığı, buna mesned gösterilen ayetin ise (33:54) izinsizeve girmenin
uygunsuzluğunu belirten bir ayet olduğu ileri sürülür. Esasen Seyü Kutub,
islamın erken döneminde harem ve selamlığın olmadığını belirtir.3 Hz.Peygamber
döneminde uygulanmamakla birlikte, diha sonraki pizyıllu'du -iiiıümantoplumlarca benimsenenbazı ilkeler ile yaygın uygulamaları, islam'ın tenz1h
metoduyla izah etmek ve harem selamlık uygulamasının bu metod çerçevesinde
müslüman toplumlarca benimsenmiş olduğunu ileri sürmek mümkündür.

Şimdi ana koıumuza geçebiliriz. Bilindiği izere ortakent (Müsgebi),
Bodrumh bağlı bir belde olup bu merkeze 9 km. mesafededır. (Resiıi ıj.
Yapılan araştırmalaı-bölgede yerleşimin ızı.ö. :ooo,lere kadar uzadığını ortaya
koymuştur. 1960'lı yıllarda Yusuf Boys altarafından yapılan kazılardaĞeç Miken
Çağına ait buluntula_r ele geçmiştir. Bölge Türkler'in hökimiyetine XIII. yt1zyılın
sonlarında girmiş, XIV yuzyılrn sonlarında ise Yılclırım Bayezid',bölgeyi ör-ur1ı,
topraklarına katmıştır. 1522 senesinde Kanuni'nin Rodos fetrıi ııitınasebetiyle

I

2

3

Nebi Bozkurt, "EV" Makalesi , TDV iA,C.ı 1 istanbul 1995 s. 505
A. Mad., s.504
Se1yid I(utub, islam Kapitalizm Uyuşmazlığı, İstanbul, |g7 2,s. 1 1 5_ 1 1 7
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bölgeye geldiği bilinir.

Resim l-Ortakent (Müsgebi)den Genel Görünüş

XX. yüzyılın başlarında Bodrum, Menteşe sancağına bağlı bir ilçe merkezi
olmuş, 1999 yılında yapılan düzenlemede ise ortakent Bodrumh bağlı bir belde
hüviyetini kazanmıştır.

Bildirimizde, geleneksel Türk evi plan tipolojisi dikkate alınarak, Müsgebia
evleri, sofasız, dış sofalı ve kule evler şeklinde gruplandırılmıştır. Müsgebi'deki
tarihi evleı bir bölümü doğu-batı istikametinde, diğer bir bölümü ise güney-
kuzey istikametinde uzanan meyilli atazi|er üzerine kurulmuştur. (Resim 2).

4 Zeynep Atılgan, Bodrum ortakent (Müsgebi) Beldesi Evleri,
Basılmamrş Yüksek Lisans Tezi,Lzmir 2009' s'228 I

II,l,ii1lil
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Resim 2-Müsgebi Evlerinden Görünüşler

Evler, yukarıda işaret ettilğimiz islami. ilkeler çerçevesinde, birbirinin
manzaraslnı engellemeyecek tarzda yapılmış, ayrrca sokak dokusunda yer alan
çeşmeler ve tepelerde sıralanan değirmenler topoğrafyaya zenginlik katmıştır.
(Resim 3).

Resim 3-ortakent (Müsgebi) de
Sarnıç ve Değirmenler
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Bu yapılar sergiledikieri mimari özellikler (musandıra, alt ev vb.)
bakımından geleneksel Türk eylerinden daha ziyade Ege Denizi ve Akdeniz'e
kıyısı bulunan kentlerin konut mimarilerinin niteliklerini taşır. Araştırmalar
sofalı ve sofasız plan tiplerinin kullanıldığını, kule evlerin belirgin olarak kendi
içinde bir gurup meydana getirdiğini ortaya koyar.5

Yöre konutlarında inşa malzemesi taştır. (llesim 4).Bazıörneklerde duvar
Slvaslnln içine tuğla krrıkları katılmıştır. I(amil Ağa Evi, Ahmet Akpınar Evi,
ismail Ağa Evi'nde bu uygulamayı görmek mümkündür. Mustafa Paşa Kulesihde
pencere ve kapı söveleri, atkr taşları kesme taştandır. Ahşap, hemen her evde
tavan ve taban döşemesi, bölme duvarı, yuklük, raf, musandıra, kapı - pencere
malzemesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Resim 4-Yöre Konutlarından Taş Malzemeli Bir Örnek.

Yöredeki evler dıştan iki katlı göriinümü vermekte ise de içte ahşap
dilmelerin/kirişlerin ayırdığı bodium katı, zemin kattaki alt ev, (mutfak) birinci
kattaki oda ve musandıra ile neredeyse dört kat uygulamasına gidilmiştir. (Şekil
1).

5 Zeynep Atılgan. a.g'tez, s.227
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Şekil 1-Çamıldar I(ule Evi, I(esit

Bununla birlikte yatak odası / yatak-yorgan koyma yeri şeklinde
değerlendirilen musandıralar asma kat halinde yapılmıştır. (Resim 5).

Resim 5_Musandıra

incelememizde bodrum katları ile zemin kat (alt ev) araslnda kot fari<ının
fazla o|madığı örnekleri bir kat, üstteki oda ve musandırayı ikinci kat olarak
değerlendirme doğrultusunda bir yol takip edilmiştir. Bu bağlamda üç katlı
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Kamil Ağa Evi Çamıklar Kule Evi ve Mustafa Paşa Kule Evi dışındaki evler iki kat
halinde inşa edilmiştir. Müştemilat krsımları avlu içinde dağılmış vaziyettedir.
Kule evlerde tuvalet mekönı Savunma amacl bina içine alınmıştır

Resim 6-Müsgebi Evlerinde Düz Dam

Konutların izeritamamrnda düz dam ile örtülüdür. (Resim 6). Evlerin tavanları
ahşap olup üzeri toprak ve erişte ile örülmüştür. Cephelerin sona erdiği köşelerde
üçgen şekilli mazga|lar süsleme amacıylayer almaktadır. (Resim 7). Mustafa Paşa

Kule Evi'nde aynl zamanda Savunmaya yönelik mazgallıar asli şeklini yitirmiştir.
Mustafa Toros ve Ali Öger Evi'nde mazgal kullanımına rastlanmamıştır.

Resim 7-Üçgen
şeldlli Mazga|
Süsleme
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Müsgebideki evlerde cepheler alt seviyelerde mazgal açıkiıklara ve girişlere
sahiptir; üst katta pencereler dikdörtgen şekillidir. Genellikle batı cephesi
ana cephe olarak düzenlenmiştir. Evleriıı giriş kapıları çoğunlukla ahşaptan
yapılmıştır

Yaptığımız araştırmalardan inceleyebildiğimiz konut örnek]erinden
ortakent evlerinin, "sofasız-tek odalı'' (Mustafa Deniz Evi, Kamil Ağa Evi, Ali
Öger Evi, Ali Atılgan Evi, Hüseyin Gökmen Evi),"sofasız-iki odalı" (vedat Semiz
Evi, Ahmet Akpınar Evi, Mustafa Toros Evi), "sofasız-üç odalı", (Ali özgfuay
EvI), "dış sofalı-tek odalı'' (ismail Ağa Evi), "dış sofalı-iki odalı" (osman inan
Evi) plan tipinde Veya savunma amacıyla diğerlerine göre yüksek tutulan kule
evler şeklinde inşa edildiğini anlamaktayız. Mustafa Paşa Kule Evi ve Çamıklar
Kule Evi, kule evler grubunun en önemli örneklerindendir. Sofasız plan tipleri
yoğunlukla karşrmıza çıkan uygulamalardandır. Evlerde alt evler genellikle
dağılım mekAnı görevini üstlenmiştir.

Şekil2- Hüseyin Gökmen Evi,ZeminKat Planı

odalar genellikle ailelerin ihtiyacına yönelik unsurlarr bünyesinde
barındırmaktadır. Alt ev, aile yaşamının yoğunlukla geçtiği alandr. ocak, niş,
yunmalık (banyo) bu katta bulunur. (Şekil z). Ust katlaı evin misafirlerinin
ağırlandığı odalardır. Yüklük ocak gibi unsurlar burada da yer alır ancak alt
evden daha özenle ele alınmışlardır; pencerelerin saylsl artmrş bazı örneklerde
daha yoğun süsleme kullanılmıştır. (Şekil3).
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Şekil3-Hüseyin Gökmen Evi, 1. Kat
Planı

ğ r 1 2 t {6

Mustafa Paşa Kule Evi, yörenin en görkemli eseridir; (Resim B). güney
yönünde eyvan şeklinde düzenlenen odası baş oda şeldinde kullanılmıştır.
(Resim 9). Musandıra katına Vedat Semiz Evi ile Mustafa Toros Evi'nde
rastlanılmamaktadır.

Resim B-Mustafa Paşa Kule
Evi, Kuzey Cephesinden
Genel Görünüş
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Resim 9-Mustafa Paşa I(ule Evi,2
I(atı Güneyindeki Eyvan Şekilli
odanın Görünümü

Yöre evlerinde genellikle katlar ahşap bölme duvarları ile ayrılmış ve
musandıraya çıkrş merdiveninin bulunduğu kısımlara kapı açılmış, odaiara
ulaşan merdivenlere de kapak konulmuştur. Pencereler veya nişIer genellikle
ahşaptan çif kapaklı şekilde düzenlenmiştir.

Resiın l0-Ahmet Alçınar Evi, Batı Ceplıesi Mazgal\arı
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Resim l1-Ali Atılgan Evi, Basık Kemerli Pencere Alınlığı

Resim |z-A|iAtılgan Evi,

Sekizgen Gövdeli Baca
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Müsgebi evleri genellikle sade kuruluşa sahiptir. Süslemeler dışta üçgen
dişli mazgallarda (Resim l0), (Mustafa Deniz Evi, Ali Atılgan Evi, Hüse}in
Gökmen Evi, Ahmet Akpınar Evi, Çamıklar Kule Evi), 

"kemerli p"r....
alınlıklarında, (Resim 11) (Ali Atılgan Evi - basık kemerli pencere alınlıkları
mevcut), bacalarda, (Resim 12). (Vedat Semiz Evi'nde sekizgen gövdeli), içte
duvarlarda pencere aralarıveya alınlıklarda, (Kamil Ağa Evihde duvarlarda sivri
kemerli süslemeler vardır) nişlerde (Ahmet Akpınar Evi'nde oymalarla bezeli
nişler mevcuttur), duvar köşelerinde, (Ahmet Akpınar Evihde odanın kuzeybatı-
güneybatı köşesinde pahlı yüzeylerde oymalı ahşap süsleme yer alır), sergenlerde
(osman inan Evi, Ahmet Akpınar Evi ve Hüseyin Gökmen Evi'nde seğenlerin
kenarları diş motif şeklinde süslenmiştir). ocaklarda (Hüseyin Ğoı.-.n
Evi'nde traseli kemerli ocak, İsmail Ağa Evinde basık kemerli ocak dikkati
çeker) toplanmıştı r. Mustafa Paşa Kule Evihde birinci katın ahşap uygulamaları
kalem işi teknikli geometrik ve bitkisel süslemelerle zenginleştirilmiştir. (Resim
13). Alçı malzeme üzerine baskı tekniği duvarlarda ve ocağın yan tarafindaki
bordrürlerde karşımıza çıkar. (Resim 14) Bu alanlar yoğun olarak gülbezek ve
kemer dizilerinin içlerinin bitkisel motif erle doldurulması ile bezenmiştir.

Resim l3-Mustafa Paşa
Kule Evi Ahşap
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Resiml4-Mustafa Paşa Kule
Evi ocak ve Duvarlarındaki
Alçı Süslemeler

Yöre konutlarrnın çoğunda kitabe yoktur. Mustafa Paşa Kule Evi'nin
birinci katında, muhtemelen baş oda olarak kullanılan kısmın penceresinde
kayda geçirilen ancak günümüzde bulunamayan kitabesinde hicri 1010/ miladi
160|- 1602 tarihi okunmuştur.

Evlerin tarihlendirilmeleri bölge evlerinin mimari ve süsleme
özelliklerinin dikkate alrnmasr ve yöre sakinlerinin verdiği bilgiler doğrultusunda
yaklaşık olarak yapılabılmiştir. Buna göre Müsgebi evlerinin çoğunluğu XVIII.-
XIX. yüzyıllara tarihlenmektedir.

Çamıklar Kulesi'nin ihtiyatla XVI. yüzyılda yapıldığı kanaatindeyiz.
Hüseyin Gökmen, Vedat Semiz, Ahmet Akpınar, İsmail Ağa ve osman inan
'a ait evler XX. yuzyılın ilk çeyreğine kadar uzanabilecek tarih dilimi içinde
değerlendirilebilir.6

6 Konu hakkrnda daha geniş bilgi için bkz: Zeynep Atılgan a.g. tez
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tsoDR.UM KADI KAIğSİ xİraggıpRİ
Ahmet Özgirayl

Gazi Hasan Paşa Çeşmesi

Bu çeşıne I(adıkalesi camisinin kuzeybatısında, gümüşliik yolunun sağ
tarafinda yer almaktadır. Çeşmeniır üst tarafinda yer alan kitabe şu satırlardan
oluşmaktadır:

Be hamdullahi fer-bahş oldu

bu ser çeşme-yi kli gelir nev deva

itmeğimizdelci ... olmaz zevkten hEIt,

milyesser olsa yardan muvafık böyle menzilde

hemişe izz-i izzetle geçer gül mahla ile salih bu çeşmeyi ihya etti

devletlü Gazi Hasan Paşa şeref bula illahi izz-i ikbali,

yapılış tarihi Hic. 1199, Mil. |7B2

Süleyman Paşa Çeşmesi

Bu çeşme Kadıkalesi-Gümüşlük karayolunun 15 metre kadar aşağısında
ve denizin tam karşısındadır. Çeşme yaplsmln sağ tarafinda bir aslanın
ağzından bir de denize bakan diğer cephesinde bulunan aslanın ağzından su
akmaktaymış. Şimdi yazvekış aylarında bu çeşmeden su akmıyor. Çeşmenin
deni7e bakan üst tarafinda bir kitabenin üzerinde şu satırlar vardır:,

Ola ya Rabb beher miyan alemde kli

'ih ebed ecr-i cezil ola bu ayn sebil

Rah-ı hakda bezl-i ab eyleye hemişe rkygan

Su için malın sebil etti kilm-rhn

İki asihan agzı çeşme eyledi bünyhd kim

Pilyedkr etsin iki Elemde Rabb-ül mütekl

1 Prof. Dr., Ege Üniversitesi
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Bu mahalde cümle tahsin eyledi bünykdım

ol kadar muhtaç idi suya acaib bu liman

Ben de sunİ dua edip dedi tarihini

oldu bu ser çeşme el hakk Süleyman Kaptan

Yapılışı 1748

Bir NXezar Kitabesi

Merhum _ Mağfur

Cezayeri Süleyman ibn Abdullah ,

ruhunafatiha

ölüm tarihi 1763

Bu rahmetli muhtemelen adalardan donanmaya katılmıştır. Bir neden
ile vefat edince buraya defn edilmiştir.

Bodrum tarihi içerisinde Kadıkalesi'nin önemli yeri vardır. Burasınrn
bir liman kenti olmasının dışında uzun yıllar bugünkü tsodrum'un işlevini
görmüştür. Takriben 1263 y/ıında Bizanslılardan menteşe beyliğine geçen bu
yer, tekrar 17 Kasım l522'de osmanlıların eline geçti' Burada yargılamayapan
kadı oturduğu için Kadıkalesi Bodrum yarımadasının merkeziydi. Merkezliğini
1860 pllarına doğru yeni merkez olarak ortaya çıkan Bodrumh tevdi etmiştir.
osmanlıyönetimi altrna girmesinden Sonra Bodrum yarımadası osmanlr
donanmasınln su ikmalini yaptığı yerlerden birisi Kadıkalesi, ikincisi de
Sandıma (Yalıkavak) idi.

Kitabelerden de anlaşıldığı gibi Bodrum yarımadası kafi yağış
alamamaktadır.Zira, İstanköy (Kos) üzerinden gelen bulutlar buraları aşarak
Milas yöresi civarrnda soğuk cepheye çarparak suyunu bırakmaktadır. Ezelden
beri halk, su ihtiyacını ya kuyulardanya da sarnıçlardan sağlıyordu.

-478-



XxX. YüZYILIN İNİNcİ yanısıND,& EoDRUM,DA
süıççEn avcırıĞı

cİgalş özcüıv,"

Hiçbir çile sünger avcılarınkinden daha korkunç,

hiçbir çaba onlarınkinden daha zor değildir.

oppianus, r.s. rz, Yüzyıl

(Cevat Şakir: 2003;9)

Kaynaklar sünger avlnln osmanlı imparatorluğu sınırları içinde başta
Batı Anadolu kıyıları, Akdeniz kryıları, Kıbrıs, Girit, isporat adaları, Sömbeki,
Sakız, Midilli, Sisam, Kalimnoz, Suriye, Mısır, Trablusgarp ve Bingazi kıyılarında
yapılabildiğini göstermektedir. Ancak süngerin bu topraklardaki asıl vatanı
Girit, Rodos ve bu iki adaya yakın diğer adalar ile Anadoluhun batı layılarını
çevreleyen sığ sulardır. (Çoruh: 2009,79). osmanlı devletinde deniz ürünleri
ve avcılığı üzerine araştırmalar yapmlş olan Karekin Deveciyanhın Balık ve
Balıkçılık [Dersaadet, 1331] adlı eserinde süngeri "çarşı.ı pazarlarda satılan ve
umur-u beytiyye ve cerrahiyede istimal olunan sünger hayvanat-ı şea'iyyenin
kesiretü'l- recliye fırkasından ve esfenciye fasılasından bir nev'i hayvan olub pek
derin denizlerin kasrında kaya ve taşlara merbut bulunmakta, kah adi dalgıçIar
tarafından ve kah "eskafender" tesmiye olunan talgıç makinesiyle sayd ve ihraç
olunm akt adır" şeklinde tarif etmektedir ( Çoruh: 2009, 7 9) .

XIX. yüzyıl osmanlısında kullanrmı açısrndan en çok tercih edilen üç
sünger çeşidi tespit edilmektedir. Bunlar banyo, tuvalet ve simüşa denilen sert ve
ince süngerlerdir. Simüşa türü süngerler tuvalet süngerleri kadar güzel görünümlü
değil{erdi. Tuvalet süngerleri daha çok Trablusgarb, Psathouria, Mandroha, Girit,
Rodos, Stampalya, Sporad Adaları ve Yunanistap civarrnda bulunuyordu. Banyo
türü süngerler ise daha çok Kıbrıs, Suriye, Bingazi ve Anadolu kryılarından
avlanıyordu (Accounts and Papers, [Rhodes] Yol' 97, 1900)

Bununla birlikte filkulağı, melat, ince- kalın kaba süngeı kabadika
vb. isimlerle anılan süngerler de sünger avcıları tarafindan avlanan türlerden
diğerleriydi. Bu tür süngerler doğal sünger çeşitleri arasında değerlendirilmektedir.
Deli sünger çeşidi ise sünger avcrlarrnrn denizlerde avlamak için tercih ettikleri
bir tür değildir. (Cevat Şakir: 2003, 9|,109 vd.). Dünya denizlerinde yaklaşık

'Dr., Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü- Yalınçağ Tarihi
Ana Bilim Dalı,

I
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5000 tür süngerin yaşamakta olduğu tespit edilmekteyse de bunlardan 12 türü
"sponjin" denilen esnek lif iskelete sahip olmalarıyia diğerlerinden ayrılarak
"ticari sünger" olarak adlandırılırlar. Ticari süngerler veya yayg|n söyieyiş ile
krsaca süngerler su tutma kapasitesin\n fazlalığı, yumuşaklıklarr, esneklikleri,
dayanıkiılıklarlVe doğal orijinli bir malzeııe olmalarr gibi özellikleri sebebi ile

çok eski zamanlardan beri insanlar tarafindan avlanmakta ve çeşitli amaçlarla
kullanılmaktadır (Yılmaz- Buhan: |99B,628). Eski Yunanistaıida anneler ağlayan

çoculdarın eline emzik yerine bala batırılmış bir sünger parçasl verirlermiş.
Plinus, o devirde süngerlerin boya firçası ve tahta bezi olarak kullanıldığını,
Romalı askerlerin yanlarında su kabı yerine bir parça sünger taşıdığını
bildirmiştir. Literatürde XIII. Yüzyılda bazı hastalıldarın tedavisinde süngerden
hazır|anan ilaçların kullanıldığı doğrultusunda kayıtlar vardır. Süngerin aynı
zamanda cilt bakımı, ev ve hastanelerin temizlik işleri, cerrahi- tıbbi alanlarda da
kullanıldığııra ilişkiır çok sayıda örırek vardır (Yılmaz_ Buhan: 199B, 628).

ortaçağ Batı Dünyasında Haçlı Savaşlarını takiben kurulan müstakil
hastane binalarından biri olan ve devrin XIII. yüzyılın en mükemmel hastanesi
olarak belirtilen Paris'teki Mote] Dieu'da, hemşireler ve hasta bqlcıcılar, iğrenç
haşerelerin kaynaştığı, mülevessit flcir ve pis] durumda bulunan hasta koğuşIarına
ancak ağızlarında sirkeli sünger ile girmeye cesaret edebilmekteydiler (Has:2006).
Benzer bir sünger kullanımı sünger avcılarr için de söz konusudur. Teknik
olanaklardan yoksun geleneksel sünger avı sürdüren avcılar, büyükçe bir taşı
alara]i sarılırlar ve denize tepe takla atlayarak hızla denizin dibine inerlerdi' Sünger
avclsl bu dalıştan önce ağını zeytiııyağıyla doldurur, iki kulağına zeytinyağına
bastırılmış süngeri koyarak bir bez şeritle sararak denizin diplerinde sünger
avlardı. Dipteyken ağzındaki zeı1tinyağını püskürtür, zeytinyağı denizin dibini
berrakiaştırır ve rahatça süngeri görerek alırdı (Cevat Şakir: 2003,2|9).

Beden temizliğinde de önemli bir kullanım alanı bulunan sünger özellikle
Avrupa toplumunda bu bakımdan değişik örııelderin izlenmesini mümkün
kılmaktadır. 1548de Ausburgda kadınlarııı yılda en fazlabir ya daiki kez baştan
ayağa yıkandıkları, bedenlerinden yayılan pis kokuları misk, lavanta vb. keskin
kokulu esanslarla gidermeye çalıştıkları ve bunun içinde o sıralarda çoğu bayanın
bir sevgili adayını kaçırmamak için koltuk altlarına ve bacak aralarrna parfümlü
süngerler koydukları döneme ilişkin kaynaklardan aktarılan bilgiler arasındadır
(Duer: 1999,298).

XVIIL yuzyılda Ege adalarında seyahatte bulunan Tournefort bir Rum
kilisesindeki gözlemlerinde papaz tarafından çocukların vaf iz edildikten ve

vaf iz pekiştirme duası okunduktan yedi gün sonra tekrar kiliseye getirildiğini,
paPaz|n ayin usulü kitabında belirtilen duaları okurken yalnızca çocuğun
gömleğini yıkamakla kalmadığını aynı zamanda temiz bir süngerle bu küçük
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bedeni temizlediğini belirtir (}oseph de Tournefort: 2005; 110- 111).

Tıp dünyasında da yaygın bir kullanımı bulunan sünger, Şanizade Mehmet
Ataullah Efendihin Miyarü'l- Etibba adlı kaynak eserinde şu şekilde konu
edilmiştir: "[Yenidoğan] zorlu, yavaş ve doğal olmayan doğumlarda çoğunlukla
olduğugibi, eğer çocuklarkudretsiziseler açıkçayaşambelirtileri olmaksızıntakatsiz
yatıyorlarsa (''.) iık durumda hemen göbeği gerektiği şekilde bağlayıp kessinler.
Sonra çocuğu yarı yarıya şarap ve Suyun karışımından oluşmuş ıIık hauuza koyup,
onunla yıkasınlar. Bir sünger ile ve bez ile onun bütın başını, yüzünü, göğsünü,
karnını, sırt kemiğini ve bütün vücudunu ovuştursunlar"(Acıduman:2009;45).

Cerrah Mesud'un Hülasa-i Tıbb adlı eserinde ise süngerin kullanımına
ilişkin şu bilgiler aktarılmaktadır. "Başa taş ya da ağaç ya da çomak ya da başka
türlü darbe dokunursa ve kafa çökerse sebebi ya savaştan ya da düşmekten olur'
(''.) Önce yaralıya su ile birlikte şeker şerbeti (ya da elma şarab) içirsinler, ondan
sonra orayı haç gibi yarsınlar' (..') ondan sonra kemiği kazısınlar çıkan kanı
sünger ile alsınlar" (Acıduman_ Er: 2008;29).

Dünyada süngerciliğin beşiği olarak Akdeniz, fürkiye'de ise Bodrum ve
çevresi gösterilmektedir. Ege Denizi'ndeki Yunan ve fürk Adaları ile Anadolu
kryılarındaki süngercilik alanlarının antik çağlardan beri önemli olduğunu; bu
bölgenin yetiştirdiği cesur Ve çalışkan sünger avcrlarrnrn sefer bölgelerinitedricen
tüm AkdenizbyaydıHarl ve 1905de Meksika Körfezi ve Karayip Denizi'ne kadar
genişlettikleri kaynaklardan aktarılır. Elde edilen verilerden de, XIX. yüzyılın
ortalarından beri Bodrum ve çevresinde sünger avcılığının dikkat çeken bir
gelişme sürecine girdiği, 1810- 1910 arasrnda Sömbeki Adasıhın önernli bir
sünger ticaret merkezi olduğu ve o dönemde bu adada binden fazla sünger
dalgıcının faaliyet gösterdiği ifade edilmektedir (Yılmaz- Buhan: |gg8, 6ig).
Cumhuriyet döneminde ise özellikle l930'lardan itibaren Bodrum ve çevresinde
Karaada, İstanköy Adası, Tekir Burnu, Gereme ve bununla birlikte Silif e- Fethiye
arasrnda Karaman Kıyıları, Kaş açıklarr, Bozburun mevkii, Datça ve Gökova
körfezi sünger avcılığının yoğun olarak yapıldığı yer|er olarak ön plana çıktığı
anlaşılmaktadır (Cevat Şakir: 2003;90- gl,g5,9B, l00, l0B- 1|3,177,254).

osmanlı karasularında yapılan sünger ticareti osmanlı vatandaşı
gayrimüslimler, Müslümanlar (Türk ve Arap) ve Avrupalı avcılar tarafindan
sürdürülmekteydi. 1894 tarihli bir rapora göre 1866 yılında sünger ticaretiyle
uğraşan Suriye sahillerindeki müteşebbislerin 800 den fazla,Cezayir_i Bahr-i Sefid
Vilayetihe bağlı sadece bir Kalimnoz adası müteşebbislerine att 370 ve Herkit
adası müteşebbislerinin ise 50den fazla sünger kayığı olduğu anlaşılmaktadır.
Bu gemilerden ya|nızca 150 tanesinin osmanlı tebasına ait olduğu tespit
edilmektedir. Ancak Zaman içinde teknolojideki ilerleme ve sünger çıkarma

-4Bl-



tekniklerinde ve aletlerinde meydana gelen gelişmeleı sünger çıkaran kayıkların
da doğal olarak azalmasrna sebep olmuştur. Mesela 1860'lı yıllara kadar 370

kayığı olan Kalimnoz adası sakinlerinin bu tarihten sonra 36 kayığın, 800 kayığı

olan Suriye Vilayeti'nin ise sadece 40 kayığının kalması, bu sektörün uğramış

olduğu çöküntüyu ortaya koymaktadır (Çoruh: 2009; B0 Ye ayrrca Collas: 2005;

225,234- 236ve 238).

Döneme ilişkin kaynaldardan elde edilen bilgilere göre XIX. yijzyıl
osmanlı karasularında sünger avcılığı dört farklı şekilde yapılmaktaydı. Birincisi,
dalgıçların Mayıs ayından Ekim ayına kadar enfaz|a 30 kulaç derinliğe inip 5- 10

suriy. içinde yaptıklari çıplak dalış (Salname-i Vilayet-i Cezayir'i Bahri Sefid,

T370: 234- 235), ikincisi dalma aygftl sekafender [elbiseli dalgıç, (frenez) yani

maskeli dalgıç (Galanti: |g45, 6|)] ile dalış, üçüncüsü silahlı (zıpkınla) dalış,

dördüncüsü ise balık ağına benzeyen "tarali' adı verilen ağlıarlia [alkarna] denizin

dibini tarayarak yapılan avlanmadır (Accounts and Papers, [Rhodes] Yol' 97,

1e00).

Akdeniz sularında sünger avcılığınd'a çeşitli dalış yöntem ve teknikleri de

uygulanmıştır. Ege kıyılarında "Gangava/ Kangava" adı verilen ve alt kenarında
kalın bir demir çubuk yada zincir bulunan ağ bir kepçeyi teknenin ardı sıra

dipte sürterek çekip, kopan süngerlerin kepçenin içinde toplanmasını sağlayarak

urrıur-u türü çok yaygındı. (Canyiğit: 1962; |0) Yelkenli kayıklarla eski usulde

yapılan kankava ile sünger avcılığının Cumhuriyet SonraslTürkiye'sinde motorlu
kayıklarla yapılmaya başlandığına ilişkin örnekler vardır. Bodrumda Giritli
Mevlüt kaptan oğiu Ali Karayel diğer adıyla Gavur Ali, mahareti ve bilgisi
sayesinde motorlu kayıklarla kankava yani taramayı da motorla çekmek ve

motora bağlı vinç ile çıkarmak suretiyle bu işte büyuk başarılar elde etmiş ve

diğer kayıkçı esnaf arına daörnek olmuştu. Bu başarının elde edilmesinde ortağı
Hasan oğlu Salih Us]u'nun da büyük yardımları söz konusuydu. (Galanti: |945,
61). Sığ sularda dalışı kolaylaştıran bir yönteın- de bir kişinin sandalın küreklerini

çekerken diğer avcınln ayna ile denizin dibine bakmasıydı. Bu yönteme"aynacı
sandal" denilmekteydi. (Galanti: 1945, 61; ve ayrrca Cevat Şakir: 2003; T02)

Genişçe metalbir boru olan ve alt ucuna kalın bir cam takılan aynadan dipte ne

Var ne yoksa kolayca görünür, sünger görününce eline keskin bir bıçak alan dalgıç
kendi soluk gücü ile dalıp onları birer birer dipten koparıp toplardı. Kullanılan bir
başka yöntem de derinlere dalmak için nargile yönteminin kullanılmasıydı. Bu
teknikte da\gıç, sırtındaki hava dolu deri tuluma bağlı kısa bir borudan soluk alıı
koliuğun altına sıkıştırdığı ağır bir taş blolda hızla dibe inip bir süre gezebilirdi
(Türe: 2006;I32- |37).

Çoğu zamanaç karınla sabahın erken saatlerinde başlayan dalışta, sünger

avcrları giinde ortalama üç dalış gerçekleştirirlerdi. Sünger avcrlarrnrn bulunduğu
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kayıklarda bulunan kaptan sayesinde avcılar arasında ve dalış sırasında uyum
sağlanırdı. Dalış sırasında verimli alanları kaybetmemek için su kabaği ile
sünger alanları markalanır ve yerleri tespit edilen yerlerde dalışlar sıklaşırdı. Fark
etmeden uzun süre suda kalınması sünger avcrlarrnrn "Vurguli'yemesine neden
olur ve bu durum çoğa zaman felç veya ölümle sonuçlanirdı (Akkayan: 2009;
2s3).

Bu bilinen tehlikeye karşı korunmanln tek yolu su yüzeyine çıkarken
dalınan derinlikve dipte geçirilen zamanabağlı olarakkademekademeyüi<selmek
ve her kademede belirli bir süre beklemektir. Vücut tarafindan emilen havanın
gaz kabar cıklarına dönüşmeden kana karışmasını amaçlayan bu dekamprosyon
işlemine Bodrumlu süngerciler'Aksona" derdi.

Derinlerde dolaşıp sünger avlayan dalgıcın tekne ile tek haberleşme
aracı beline bağlanan ince bir ipti. Avlanılan suların dip yapısını ve akıntılarını
çok iyi bilen teknedeki kılavuz bu ipi sinyal oluşturan uzunlu krsalı darbelerle
çekip bırakarak dalgıca talimat verir yada aynı yolla ondan bilgi alırdı. Bulduğu
süngerleri toplapp elindeki apoşlye (file torba) koyan dalgıç, dolaşan apoşiyl
tekneden sarkrtılan ipin ucundaki çengele takıp yukarı yollaidı (Türe: 2006; B)-
r37).

Su yüzüne çıkarılan canlı sünger teknede güneşe konur, akşamüstüne
kadar ölmesi beklenirdi. Daha sonra iyakla eziliı içındeki kendine has kokulu
sütü (sıvı) dışarı çıkarılır ve temizlenen süngerler güneşte iyice kurutulurdu. Bu
kurutma işleminden Sonra her dalgıcın kendi işaretini taşıyan çuvallara konup
teknede depolanırdı. Her dalgıcın çıkardığı ve teknede işlenip hazırlanmış
kurutulmuş süngerler tartılıı kaptan toplu olarak bir balyada hepsini birleştirir
ve tüccara gönderirdi. Tüccar bunları kendi içinde sünger cinsinin değerine,
büyüklüğüne, şekline, parçalanmış olup olmadığına göre pazara sunardı
(Akkayan: 2009;25 ).

XIX. yüzyılın ikinci yarrsından itibaren osmanlı karasularında sünger
avcrlarrnrn zıpkın veya el ile geleneksel yöntemlere dayanan sünger avcıl-ığı
yöntemini terk etmeye başladı. Avrupadan transfer edilen teknolojinin getirdiği
kolaylıklardan faydalanan Müslim ve gayrimüslim sünger avcrlarr "sekafendei'
başta olmak üzere bir takım makineler kullanmaya başladı. XIX. yüzyılın ikinci
yarısından itibaren - balık ağına benzeyen- tarak, - yakaya sabitlenmiş metal
başlıklı bele kadar inen bir ceket olan, basınç altında havayı ytizeydeki güç
pompasından alan ve ileride modern sert başlıklı dalma takımı olan sekafendera
da temel o|an- denayroLlse, -solunum cihazı olan- Supiray gibi cihazlar da sünger
avında kullanılan diğer makinalardı (Çoruh: 2009; 80).

Sekafender kapalı, su geçirmez ve göz|iğü olan bir kasktan oluşan,
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teknede bulunan bir hava pomPası ile irtibatını sağlayan kauçuk borulardan
oluşan ve tüm vücudu kaplayan bir dalma giysisiydi. Dalgıç bu layafeti giyer

ve teknenin kenarrna asılmış küçük bir merdivene otururdu. Giysinin üstüne

denizin dibinde hareketine izin veren ve içerdiği havanın etkisini gideren bazı
kurşun parçaları takılırdı. Böylece kaskı ayarlanrr Ve dalgıç bir ipe [hayat ipine]

bağlanarak suya inerdi. Dalgıcın bütün kıyafeti, ek ağırlıklar da dahil yetmiş

kilo civarındaydı. Dalma aygıtı üreticilerinin verdiği bilgiler ışığında, bu aleti

[sekafender makinesini] kullananlar 35 metre yani 22 kulaçtan daha derine

inmemeliydiler ancak dahafaz|akazançsağlamak amacryla dalgıçlar bu tehlikeyi
göze alarak bazen 40 veya 42 ka|aca kadar inerek, çoğu zaman bu ihtiyatsızca
davranışlarlnln Sonucunda hayatlarını kaybetmekteydiler. Hatta yeniden su

yüzüne çıkmamak için bağlı olduğu hayat ipini çözen ve dayanabildiği kadar
dipte sünger toplayanlar bile vardL Bu dalgıçlar yukarı çıkmak istedikleri Zaman

hava çıkışına yarayan boruyu kapatır ve bu havayla balon gibi şişip su yüzüne

çıkarlardı' [sekafender kullanan] dalgıçların başına çok çeşitli başka kaza|ar da

yaşayabiliyordu. Örneğin çoğu zaman boruların kopması, hava pompaslnln
boz.ulması vb. bu kazaların nedenlari arasında başta geliyordu (Deveciyan: 20l1;
304).

Sekafender makinesinin osmanlı arşiv kayıtlarına yanslyan bir adının
olmadığı ve belgelerde çoğu Zamansünger avında kullanılan diğer makinalar gibi
"(...) sünger saydında istimal olunan ve adına makine denilen tenef üs aletleri (.. ')"
şeklinde ifade edildiği anlaşılmakta ise de (Başbakanlık osmanlı Arşivi, bundan
sonra B.O.A; A. MKT. MHM. 3831 89 [1367] veayncaiB.O.A., MY.3lS7 [1884])
sünger avcılığında kullanılan sekafender makinesinin osmanlı kara sularında
ilk kez 1850'li yılların başında kullanılmaya başladığını ortaya koyan veriler
de söz konusudur. 1865 tarihinde ingiltere'nin Kıbrıs Komiseri Lord Daner'in
Sekafender kullanımrnın yasaklanmasrna karşı çıkmak için Bab-ı Aliye yazmlş
olduğu bir mektupta Sekafender makinesinin Cezayir-i Bahri Sefid adalarında
15 seneden beri kullanılan bir cihaz olduğunu Savunması, bu makinenin hangi
tarihten itibaren kullanıldığına ilişkin önemli bir ipucu sunmaktadır. 1865'lerde
makine terimiyle karşılanan Sekafender, ilk önceleri devlet tarafindan sadece bir
dalgıç zırhı olduğu ve bu makinenin değil süngerleri yok etmek, tersine süngerin
her nerede ise bulunup toplanmasını kolaylaştırmasr ve hazineye sağlayacağı
büyiik faydalar açısından değerlendirildiği anlaşılmaktadır (Çoruh: 2009; 81).

Sekafender'in sünger avcıhğında kullanılmasıyla osmanlı devletinin hazine
gelirlerinde ve bu makinaya sahip olan büyük sermaye sahiplerine büyuk karlar
sağlamaya başladı. Makinanın kullanılmasıyla birlikte geleneksel sünger avrnda

bulunan ve herhangi bir makine kullanmadan avcılrk yapan dalgıçlar büyük
zarar görmeye başladı. Geleneksel olarak makine kullanmadan sünger a.rryapan
dalgıçlar makinelerin sünger tohumlarını mahvettiğine dair pek çok şikAyetlerde
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bulunmuşlardır (Tansel: |973,427).Busorun ege adalarında yer yer karışıklıklar
ve hatta isyanlara Varan bir dizi olayların da nedenini oluşturdu. Sekafender
makinesinin kullanılmasıyla sünger avındaki artışlar clevletin ve yerel idarecilerin
bu sorunu Zaman Zaman görmezlikten gelmelerine neden oldu. Arşiv kayıtları
bu türden pek çok örnek]er sunmaktadır. onlardan biri Kalimnos ile civarındaki
ada|arda yasak olmasına rağmen sekafender ile sünger avcılığı yapıldığına dair
ihbarların Ka]imnos kaymakamı tarafindan ciddiye alrnmaması ve herhangi bir
işlem yapılmayarak bu duruma göz yumulmasıdır. Ha]k iki sekafender kayığının
Sisamdan hareket ettiğini Kalimnos I(aymakamına şikAyet etmişlerse de gerekli
işlem yapılmaytnca Kalimnos ahalisi adına Heyet-i ihtıyar Sisam'dan Cezayir-i
Bahr-i Sefid Vilayetihe telgraf çekerek şikAyetlerinde rsrarcr davranmışlardır
(B.O.A. DH. MKT. e}4t 28 [1e07]).

Sekafender makinesi kullanılsın yada kullanılmasın sünger elle
toplanırdı. Toplanan süngerler bir ağ torbaya konulurdu. Sekafender makinesinin
kullanılmasının sünger avcrlarrnın su altında daha uzun süre kalmalarından
başka bir avantajı da vardı. Dalglçlar küçük süngerler topladlklar| Zaman
gözlüklerinin Isekafender dalma aygıtında formaya vidalarla sabitlenmiş madeni
başlıktaki lombozların (Türe: 2006; l32- 137)] kendilerini aldattığını iddia
etmekteydiler (Deveciyan: 20T1; 305). Sekafender makinesinin kullanrmrna
karşı oluşan ilk tepkiler arasrnda bu ayrıntı önemli bir yere sahiptir. Bu durum
küçük süngerlerin yeteri büyüklüğe erişmeden koparıldığı ve sünger tarlalarında
bürik tahribatlar meydana getirdiği gerekçesiyle, makinenin kullanılmaslnln
verdiği zararlar arasında hükümete en çok bildirilen şikAyetler arasında yerini
aldı. Sünger avında makine kullanımına ilişkin ortaya çıkan sorunlar karşısında
ilgisiz bir tavır sergileyen Şura-yı devlet "kemal-i vukuf ve dirayeti ile makineleri
kendi kendine denizin dibine inerek süngeri kökünden kazıdığnı zannetmekteydi"
(Tansel: 1973; 422).

Makine ile sünger avlna karşı oluşan tepkilerin bir başka nedeni ise büyük
Sermaye sahiplerinin bu iş kolu tizerinde denetimlerinin artmasıydı. Bu duruma
karşı'oluşan tepki sonucunda yabancı tacirlerin mağaza|anna sıkça saldırr ve
yağma olayları tespit edilmektedir (Tansel: I9\9; a93).

Sekafender makinesiyle sünger avcılığına karşı oluşan bu tepkiler osmanlı
devletinin denizin metrelerce altında osmanlı hazinesine büyük gelir sağlayan bir
doğal kaynağını yeniden keşfetmesini de sağladı. Yurt dışından uzmanla getirtildi,
canlı bir deniz hayvanı olduğu şaşırtıcı bir şekilde tekrar öğrenildi. Hiikümet bu
durum üzerine 1897 yılında alınan bir kararla sünger mahsulünün muhafazası
için her sene Mart'tan Mayıs ayrnrn Sonuna kadar sünger avrnı yasakladı.
Yasağa ilişkin iradede şu ifadeler yer almaktadır: "Balıkların yumurta bırakmak
zamanında sayd olunması nizamname mucibince memnu olduğu halde süngerler
için bu babda sarahat olmadığına ve bu da nizamnamenin tanziminde süngerlerin
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mahsulilt-ı bahriyeyi saire gibi yumurta bıraktığnın keşfedilememesinden, hklbuki
süngerlerin dahi her sene Mart'tan Mayıs nihayetine kadar yumurta bırakmakta
oldukları keşfiyatı fenniye ile sabit olduğuna ve mahsulEt-ı bahriyenin yumurta
zamanında men-i saydı muhğaza ve teksir-i nevi ve cinsi maksadına müstenid
bulunduğuna mebni süngerler hakkında dahi mezktır nizamname mucibince neşr
ve ilanı ifude kılınmıştır. Sünger mahsulüniın muhafazası içün her sene Mart'tan
Mayıs nihayetine değin üç mah zarfında sünger saydının menniyle hilaf-ı harekette
bulunanlar hakkında zabıta-yı saydiye nizamnamesinin üçüncü maddesine
tevfikan muamele olunması lüzumu münasip olacağı dermiyan kılındı" (B.o.A.,
i.DH., r334t r3t3lz-29 [tB9s]).

Alınan bu karaı sünger kaynaklarının korunmaslna amaç edinmiş ise de,
Bodrum'da geçimlerini süngercilik yaparak kazananlar tarafindan bilgisizlikten
kaynaklanan birbüyüktepkiyle kar$ılanmıştır. Kazançve k ar|arınınazalacağından
endişe eden Bodrum ahalisi Maliye Nezareti'ne "Bodrum kazasında sünger
saydının Duyun_u Umumiye idaresi tarafından üç mah müddetle men olunması
mağduriyetlerine sebep olacağından bu cihetle mümanaatı istidasına havi kaza-yı
mezkurden Marko ve sair imzalarıylakeşide olunan telgrafname" göndermişlerdir
(B.o.A., BEo. 1099/ 82372 [ıs97]).

Sonuç olarak sünger, Osmanlı toplum hayatında cilt bakımı, temizlik işleri,
tıp başta olmak izere pek çok alanda kullanılan ve büyük gelir getiren bir doğal
kaynak olarak XIX . y 'izyılıın ikinci yarısında önemi tekrar keşfedilen deniz ürünü
olmuştur. Ekonomik anlamda büyük ve karlı bir getirisinin anlaşılması üzerine
karşılaşılan sorunlar karşısında geç de olsa hukuki önlemlerin alınması yolunda
büyük çabalar harcanmıştır. Özellik]e Bodrum ve çevresinde sünger avcılığı
üzerinde yaşanan rekabet ya da sünger avcılığı srrasında yaşanan zorluklaı dalgıç
elbiselerinin kullanımmln yer yer yasaklanmast, rıhtım vergilerinin ağırlığı ve
benzeri nedenler Bodrum ve çevresinde bu büyük ekonomik kaynaktan yeterli
ölçüde yararlanılmasını engellemiştir.
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V. J" pAR.RY', NİN EN CYLaP EDIA ü F I S L,^M' D AKİ,ts ODR.UM'
M,a'DDEsİ üznnİruB

Ali Efdal ÖZı<uL,

Ünlü araştırmacı,osmanlı Harp Tarihi uzmanr Vernon }ohn Parry'in Türk
Tarihi ile ilgili birçok çalışması bulunmaktadır.'Bunlardan biri de Encylopedia of
Islamdaki'Bodrum' maddesidirz. Parry bu çalışmasında kısa özlü bir bodrum
tarihi vermektedir.

Party, ilgili yazıda ilk önce Bodrum'un konumunu açıklamaktadır.
Bodrum'un konumunu sadece coğrafi konum olarak değil aynı zamanda
tarihi kullanarak da vermektedir. Küçük Asyahın(Anadolu'nun) batı kıyısında
İstanköy adasının ise tam karşınında bir yerleşim yeri olduğunu belirtir. Tarihi
olarak ise Caria (Karya) bölgesinde bu]unan eski yerleşim yeri Halikarnassos'un
yakınlarında olduğunu söyler. Baykara ise Türkiye Diyanet Vakfi islam
Ansiklopedisi'nde yazdığı Bodrum maddesinde ParryUen biraz daha farklı
olarak işe Bodrum kelimesi ile bilgi vererek başlar3.

Parry, makalesinde Bodrum'un fürklerle tanlşmasrnı ise şöyle
anlatmaktadır. 1300'lü, yıllarda Türklerin Batı Anadolu'ya gelmesıyle biillkte
Bodrum'un da içerisinde bulunduğu bu bölgenin Menteşe Beyliğinin
egemenliğine girdiğinden bahseder. 1390 yılında osmanlı Devleti Menteşe
Beyliğini almasıyla birlikte yarımadaya(bölgeye) da hakim olur. Ancak bu
hakimiyet |402yı|ına kadar devam edecektir. osman]ı Devleti Sultanı Yıldırım
Beyazıt Timurlenk'e karşı 1402 yılındaki Ankara savaşlnl kaybedince bölgenin
hakimiyetini de kaybeder. osmanlı Devleti'nin tekrar bölgede Menteşe Beyliği
üzerinde tam bir hakimiyet kurması I425-26yılını bulacaktır' ilgili yılda osmanlı
Devleti'nin bölgeyi tam Ve kesin bir şekilde ele geçirmesi söz konusu olmadığı
anlaşılmaktadır. Bu arada antik Halikarnassos şehri Rodos adasında hakim olan
St John Şövalyelerinin elinde idi. St }ohn Şövalyelerinin büyuk üstadı Philibert
de Naillac (1396-1421) bu eski şehri işgal etmiş ve antik kentin hemen yanıbaşına
"Castellum Sancti Petri" adlı kaleyi inşa ettirmişti. Baykara, söz konusu kalenin
yapılmasına Menteşe Beyliğinin karşı çıkmasrna karşın Mehmet Çelebi'nin izniyle
1415 yılından itibaren başlanmıştır. Şövalyeler antik kentin yıkıntıları üzerine
harabelerin ve Mausoleum'un taşlarını kullanılarak ileride Haçlı ileri karakolu

1 -Doç. 
Dr. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih

Öğretmenliği Bölümü, aeozkul@gmail.com
2 Yernon l. Parry, "Bodrum", Encylopedia of Islam (EI2),Lelben 1986, s.

1250-r25t.
3 Tuncer Baykara, "Bodrum'] Türkiye Diyanet Vakfi islam Ansiklopedisi,
Cilt 6, istanbul 1992, s.247.
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vazifesini görecek olaır kaleyi inşa etmişlerdir.aGenito ise,l494 yılında kalenin
takviye edilirken harabelerin ve Mausoleum'ul1kırık taşlarının kullanıldığından
bahsetmektedir.5

Parry, Bodrum adınrn (Türkçe yeraltı tonozu, kiler) antik Halikarnassos

şehriırin mahzenlerinden, tonozlarlndaır esiıilenildiğini veya yeni yapılan
kalenin Latince adı olan "SanctLım Petrum'' geldiğini savunmaktadırlar. Baykara

ise, Bodrum kelimesinin Anadolu'da hipodroın gibi büyük yapı kalıntıları olan
antik şehir harabelerine Türkler tarafindaır verilen genel bir ad olduğundan ve

muhtemelen hipodromun kısaltılmış şekii olduğunu belirtir. Antik HalikarnasSos
üzerine kurulu olan bugünkü Bodrum şehrinin ise Bodrum ismini günümüze
kadar koruyaıı tek yer olma özelliğinde olduğunu söylemektedir. Ayrıca Baykara
Parry gibi bazı araştırmacrların Bodrum adının XV. yüzyıl başlarında burada
bir kale yaptıran haçlılar tarafindan AzizPeter'e \zafet|e verildiğine ve zamanla
Peteronium-Peteriumve Bodrum şekline dönüştüğübilgilerinekatılmamaktadır.6

Venedikli Amiral Pietro Mocenigo' Doğu Akdenizdeki Deniz seferleri
sırasrnda (l47|-I474) osmanlı'ya bağlı olan Bodrum bölgesinin hinterlandını
perişan etmiştir.Bu arada 1480 yılında osmanlı kuwetleri başarısız Rodos

seferinden dönerlerken boş dönmemek için St. Peter kalesini almayı denemişler
ancak alamamışlardır. Bodrum'un osma nlı egemenliğine gqişi I52Z plındadır.
ilgili yılda Kanuni Sultan Süleyman tarafindan Rodos zahmetli ve yorucu bir
kuşatmadan Sonra St. }ohn şövalyelerinin elinden alınmış ve şövalyelerin elindeki
diğer yerlerle birlikte St Peter kalesi de elde edilmiş oluyordu. Evliya Çelebi'nin
aktardığına göre 1645-1669 tarihleri arasında meydana gelen Osmanlı-Venedik
savaş1sırasında bodrum limanındabir denizsavaşlmeydana gelmiştir.1768-|774
tarihleri arasrnda meydana gelen osmanlı-Rus savaşında Rus donanması Doğu
Akdeniz'e açılmış ve bazı osmanlı limanlarını bombalamıştır. Rus filosunun
bombaladığı yerlerden biri de Bodrumdur. Bodrum I. Dünya savaşı 1914-1918

devresinde de tekrar bir bombardımana uğramıştır. Bu bombardıman sırasrnda
kale ciddi bir şekilde hasar görmüştür. İtalya bölgeyi işgal ettiği I9l9'|920
devresinde Dünya Savaşında hasar gören Bodrum kalesini tamir ettirmiştir.

osmanlı Devleti'nin idari yapılanmasrnda Bodrum şehri, Anadolu
eyaletinin Menteşe sancağına bağlanmıştı. |864yılında ise sancağa bağl.ıkaza|ığa

çevrilerek Aydın vilayetine bağlanmıştır.Günümüzde ise Bodrum şehri Muğla
iline bağlı ve 1950'lerdeki nüfusu 4,800 civarındadır. 2008 yılında yapılan adrese

bağlı nüfus saylmlna göre ise Bodrum yarlm adasrnrn nüfusu T3l.707 kişi olarak
verilmektedir. 2010 yılıırdaki sayımda ise nüfus 124.820 kişidir.

Baykara, agm, s. 248.
Bruno Genito, "Halicarn a ssıts'', En cy clop ae di a Ir ani c a, 2003
Baykara, agm, s.247.
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Sonuç olarak Bodrum maddesini üç farklı yerde yazan araştırmacılar
arasında en detaylı bilgi veren Tlıncer Baykaradır. Bruno Genito'nun makalesi
ise Parry ile büyuk benzerlik taşrmasına karşın Parry'nin değinmediği bazı ilk
çağ tarihi ile ilgili bilgilere de değindiği anlaşılmaktadır. Anlaşıldığı kadarıyla
Parry'in amacl ise Bodrum konusunda faz|a detayagirmeden özlü bilgi vermektir.
Her üç makalenin ortak yanr.ise ilkçağlardan başlayıp yazıldıkları döneme kadar
konunun açıklanmasıdır. Kullanılan kaynaklarda benzerlikler de ııevcut olmakla
birlikte ortak kaynaklar arasrnda Evliya Çelebi, Peçevive Piri Reis'in eserlerinin
olduğu görülmektedir. Baykara makalesine Bodrumda bulunaıı osııanlı dönemi
mimari eserleri hakkında da bilgi vermektedir.7 Genito ise zaten Halicarnassus'u
anlattığından antik şehrin detaylarınl da anlatmaktadır.8 Parry ise şehirdeki
mimari eserlerden kalesi dışında bahsetmemektedir. Baykara Bodrum'un
osmanlı idaresindeki nüfus yapısl hakkında da bilgi vermektedir.9

KAYNAKÇA

Baykara Tuncer, Bodrum, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedlsl, Cilt 6,
İstanbul 1992.

Genito, Bruno, "Halicarna ssus", En cy clop aedia Ir ani ca, 2003.

Parry, V. }, Bodru m, Eııcylopedia of Islam (El2),Lelben 1986.

Baykara, agm, s.249
Genito, agm, s.4.
Baykara, agm, s.249
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SEYYAHLARIN çözürqpgN EoDR.UM

Hakan Özoğlut

Ne ilginçtir ki, tarihin babası sayılan Herodot'un doğduğu yer olarak
kabuledilen Halikarnas (Bodrum) hakkında detaylı tarih çalışmalarıyokdenecek
kadar az. Genellilde antik çağa ait bilgiler yabancı arkeo1oglar tarafindan araştırılıp
yazılmış. Bu antik yerleşim yerini osmanlı döneıninde tasvir eden çalışmalar
genellikle seyahatname niteliğinde eserler ki bunların çoğu da yabancılar
tarafindan yazılmıştır. Bu yabancı kitaplar aslında böIgedeki antik döneme ait
eserleri kayıt altına almak isteyen yabancıların yazdıklarından oluşuyor. Benim
ulaşabildiğim eseı'lerin çoğunda ise özellilde |9.yizyıIda Bodrum yöresi ve halkı
sadece birkaç kısa dipnot olarak,kayıt edilmiş. Bu yazının konusu açısından
ben Bodrumun Türkler kontrolündeki yizyıl|ardaır başlayarak kısa bir giriş
yaptıktan sonra seçtiğim birkaç seyyahın gözlemleri üzerine yoğunlaşacağım.
Bunu yapmaktaki amacım, değişik dönemlerde se1yahların yazı|arına nelerin
konu olduğunu anlamak ve anlatmak.

17 . yizy ıldaki Evliya Ç elebi'n in S ey ah at n ame's in den Sonra Türkçe olarak
gezginlerin buradaki gözlemlerini anlatan eser saylsr srnrrlr. Ama 19. yizyıLda
özellikle ingiliz ziyaretçı|erin yazmış olduğu Bodrum'u ve yöresini tasvir eden
eserlere daha sıklıkla rastlamak mümkün. o yüzden Türkve yabancı gezginlerin
gözleırimlerindeki benzerlik]er ve farklılıkları daha kesin bir dille yazma
olanağımız maalesef yok. Buna rağmen en büyük farkı yabancıların Bodrum'un
antik çağa ait kalıntıları ile yerel halktan daha faz|a i|gi|endikleri şeklinde
belirleyebiliriz. Evliya Çelebi isep ilgisini daha çok yerel halka ve o günün
mimarisine çevirmiş. Bunun sebeplerinden birisi yabancı gezginlerin antik tarih
konusunda çok daha eğitimli oldukları ve tarihi kalıntıların öneminin farkında
olduldarıdır. Buna rağmen Evliya Çelebi'nin bu tür kalıntıları tasvir etmesinde
kullandığı dilden Evliya'nın bu konudaki bilgisinin çok kısıtlı olduğu sonucunu

çıkarabiliriz. Kaynakların iyi bir eğitim aldığı konusunda hemfikir olduk]arı
Evliya Çelebi'nin Bodrumda antik çağa ait kalınhları tasvirinden anladığımız
kadarı ile Islam öncesi-özellikle antik çağa- ait eğitimin osmanlı sisteminde
pek yeri olmadığı sonucunu da çıkarabiliriz.

Aynı mantıktan hareketle, 19. yizyı|ingiliz gezginlerinin de osmanlı
yerel halkı, ve gelenekleri konusunda çok üstünkörü ve elitist bir bilgiye sahip
olduldarını söyleyebiliriz. Benim eserlerine ulaşabildiğim 19. yuzyıl ingiliz
gezginleri genellikle osmanlı İmparatorluğuna belli bir diplomatik görev ile
atanmış ama arkeolojiye olan ilgileri yüzünden Ege kıyıIarını gezip çok detaylı
notlar almış hem diplomat hem de amatör arkeolog kimliğinde olan kimseler.
Buııların Osmanlı imparatorluğuna ait notlarında bazen açık bazen de ima

1 Doç. Dr. Central Florida Universitesi.
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yoluyla yerel halkı yazmaya değer görülnıeyecek kadar göz ardı ettiklerine şahit
oluyoruz. Benim rastladığım bir istisnayı aşağıda okuyucu ile paylaştım. Bu
yazarlaı'ıır eserleri genellikle Evliya Çelebi'ninkiler gibi Bodrumdan çok daha
geniş alanı kapsıyor. Bodrum kontısunda genellikle tarihi eserleri ve yerel
bitkileri ince ayrıntılarına kadar tanımlayan titizlilderi yöre halkı konusunda yok
denecek kadar az.

Yazııııa Evliya Çelebiden önce Avraın Galanti adında 19' yüzyılın
son çeyreğinde Bodrumda doğmuş bir osmanlı Yahudisinin yazdığı ve
tamamen Bodrum tarihine ait bir kitap ile başlamak istiyorum. Bu kitap ile
başlamamın sebebi okuyrıcuya Bodrum tarihi konusunda verilen kısa bllgileri
aktarmak. Sonra da Evliya Çeiebi'nin Bodrum konusundaki izlenimlerine kısaca
bir bakmak istiyorum. Evliya Çelebi Bodrum konusrında gözlemleri günümüze
kadar ulaşmış bir osmanlı seyyahı Ve onun 17. yuzyılda yazdık\arı mukayese
açısından önemli bir kaynak oluşturuyor. Evliya Çelebiden sonra 19. yüzyıla
atlayacağım ve inceleme firsatı bulduğum yabancı eserlerin Bodrum ile ilgili
kısımlarını okuyucuya aktaracağım. Bu yazının organizasyonunu basit olması
açısından numaralandırdım ve Avram Galanti'ye Kaynak l olarak başlamak
istiyorum.

Kaynak 1.

Avram Galanti Bodrumlu, Bodrum Tarihi (istanbul: Işık, 1945).
4 ocak 1873de Bodrum'da doğmuş ve 8 Ağustos 196l de İstanbul'da

ölmüş, Yahudi asıllı osmanlı/fürk eğitimci, ve siyaset adamıdır. Soyadı Kanunu
ile Bodrumlu soyadını almıştır. 1915 ile 1933 yı||arı arasında Darülfünun'da
profesör olarak çalışmıştır. l939 yılında Cumhuriyet Halk Partisi listesinden
Niğde Milletvekili olarak seçilen Avram Galanti. T.B.M.M. 7. Döneminde (1943-
1946) Atatürkün azınlıklar için Mecliste ayırma kararı aldığı kontenjandan
dolayı bağımsız Ankara milletvekilliği de yapmıştır.

Rodos Rüşdiyesi ve İzmir Sultani idadisihden mezun olduktan sonra
Rodos'ta öğretmenlik ve adalardaki Yahudi ve Türk okullarında maarif müfettişliği
yaptıl Daha sonra ittihat ve Terakki Cemiyeti'ne katıldı ve cemiyetin aktif ve
ileri gelen elemanlarından biri oldu. Cumhuriyetle birlıkte külttirel devamlılığı
savunduğu ve Harf ve Dil Devrimlerine karşı çıktığı için üniversite kadrosunun
dışında kaldı. Yabancı dilde eğitime karşı çıkanların da öncülerinden biri olarak
da bilinen Galanti, daha sonra Latiıı harf erine muhalif olmasıyla tanınmıştır.
Bodrum'a olan ilgisi orada doğmuş olmasındandır. 19. yizyıIdadoğmuş Galanti
bir seyyah olmamasrna karşın bütün bir kitabı, derlediği Bodrum tarihine adadığı
için yazıma onunla başlamak istiyorum. Turizm dışında tamamıyla Bodrum
üzerine yazılmış kitaplara rastlamak pek alışılagelinen bir şey değil.

Avram Galanti Bodrumlu ilginç bilgiler verdiği kitabının bir
böltimünde Bodrum'u 1851 yılında çekirgelerin istila ettiğini Takvim-i Vekayi
sene 1269 no 489'a referans vererek blldirmektedir "l85lde Bodrumda
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çekirge çıkmış ve tohum bırakarak ertesi sene tekrar tahribat yapmıştır. Ahali

çekirgeyi toplamaya ve öldürmeye gayret ederek, nefsi Bodrumda elli tane[si] bir
dirhemden yirmi bin tanesi bir okka toplanabilip küsürü başka yere uçup gitmişse
de, mahsulata ve meyvelere Zarafl dokunduğu Sıhhiye meclisi tarafindan haber
verilmiştir (s' 59). Tarihi belgeler çekirgelerin t9t7 yılında da tekrar kayda değer

zarar verdlğini ve bunlarla mücadelenin 6 yıl sürdüğünü bildiriyor" (s. 59).

Avram Galanti Bodrumlubu şehrin tarihi hakkındabilgi verirken bazı
önemli osmanlı tarih kitaplarında Bodrum'un zaptı i|e ilgili bilgiler olduğunu
yazlyor. Mesela ibrahim Peçevinin Peçevi Tarihi (I7' w) ve I(atip Çelebi'nin
Cihannuma'sında (ı7.w) Bodrum'un fethi konusunda bilgi olduğunu bildiriyor.
Ayrıca buraya Rumların "Petrumi" ve Türklerin "Bodrum" dediğini ekleyen (s.

30) yazar Tarih-i Cevdet adlı eserde de (19. fy) Yuııan isyanından bahsederken
Bodrum konusunun geçtiğini zikretmektedir.

Kaynak 2

Evliya Çelebi, Seyahatname, ci|t9 (Istanbul: YKY 2005) ,110-|2.
Büyük Türk gezgini Evliya Çelebi Bodrum ve yöresini 167I yıiıında

gezmiştir ve yukarıda belirtildiği gibi izlenimleri antik eserlerden daha çok
yörenin yerleşim özellikleri ve halkına aittir. Bodrum kalesinden bahsederken
önce nasıl zaptedildiğini, ve yönetiminin nasıl olduğunu anlattıktan sonra kale
içini ve çevresini şöyle tasvir eder. "Kale içinde yüz toprak ev vardrr ve şehrin
toplam mevcudu budur. Bunlar bağ ve bahçesi olmayan daracık evlerdir' Kalenin
içinde ne han hamam, ne bağ bahçe ne de çarş pazar vardır. Sadece Süleyman
Han tarafindan kiliseden çevrilen bir camii vardır. Bu alçak minareli camiden
başka mescit yokturJ' (s. 110)

Evliya daha sonra kalenin boyutlarını tanımlar. Kalenin kapılarını
anlatırken ilginç bir yorum yapari "Şimale bakan küçük kapıların yakınında
beyaz mermerler üzerine güna gün (türlü türlü) ucbe lika turfe heykel (saşılacak

çehreli tuhaf heykeller) vardır ki görenler haşa canlı sanrr]' Işte Evliya Çelebi'nin
antik çağa ait heykeller üzerine söylediği tek cümle bu. Buradan onun antik
uygarlıklar konusuna ne ilgisi, ne bilgisi olduğunu anlıyoruz. Bu gözlem farkı
Avrupalı gezginlerin daha sonraki yüzyıllarda yazdıkları ile karşılaştrrılınca daha
da belirgin ortaya çıkıyor.

Bodrum kelimesinin bu bölge için kullanılması konusunda ise

şunları yaz|yor Evliya Çelebi: "Ve bu kapunun solunda lebi-i deryada hile ile kala
bina etmek için Menteş Bey oğullarından bir bodurumluk yer isteyip yaptığı
mahsenlerdir. Badehu nice serre mürur edüp hile ile çalılara ateş edüp kala zuhur
edüp onun için Bodurum derler" (s. l11). Bu değerlendirme kelimenin kökleri
konustlnda öteki bilgilerle karşılaştırıldığı zaman günümüzdeki tartışmalara da
bir kaynak oluşturuluyor. Bilindiği gibi kelimenin kökünün "Petronium" olduğu
konusunda yabancı kaynaklarda bir fikir birliği var görünüyor. Bu konunun bu
yazlnrn konusu olnıadığını belirtip Evliya ile devam edeliırı.
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"Bu kalanın doğu ve batı lısrmları limandır. Ama büyiik liman
kuzeyde ve batıdadır. Kalenin yarrsr denizde yarlsl da karadadır. Taşrasında asla
varoş evleri yoktur ve han ve cami Ve çarşı ve Pazar yoktur. Baştan başa bağ ve
bahçesi cilranı tutmuştur. Halkının kar ve kazaırçları kuru üztim ve incir ve taze
tiztinı suylıdur (şira-i abdar). Lonca kapısıırdan taşra lonca mescidi dibinde bir
hayrat olan çeşme var, buranın suylr kenrerlerden gelir.... Ve büyük liman altı
rtizgardan korunur ama lodos ve keşişleıne rüzgarından gayet muhalif ir. Bu
liman 200 tane gemi alır.... Nitekim Anadolu sahillerinde Bodrum kalesi gibi
önemli bir bariyer (sedd_i iskender) yoktur." (s. 112).

Göriildüğü gibi Evliya Çelebi Bodrum kalesi ve çevresi hakkında halkın
kazançkaynağından, çeşmelere, esen rizgar|ardan limanınrn büyüklüğüne kadar
gayet aynntılı bilgi veriyor. Bu tür bilgiye yabancı kaynaklarda rastlamak hemen
hemen mtimkün değil.

Antik Bodrum şehrine ait bilgileri ise şöyle sıralamrş: "Önceki
yüzyıllarda büyuk bir şehir imiş. Kalıntılarıyazmaya kalksak bunun bir faydası
olmaz (harabistanini tahrir eylesek harab-abadın zikrinde faidesi, beyanında
aidesi yoktur.) Bu tür şeylerin uzun uzun anlatılmasrnda melamet (krnanmışlık)
vardır. Bolca kitabeleri olmayan bu pekçok bina Bodurine şehrinde temaşa edip
büyük binalar başaşağı (sernigun) halde bulunur. Eskiden Ayasuluk şehri ve
Bodurine şehri birbirine bitişikmiş. Ama bu Bodurine şehrinin dağlarında öyle
mağaralar var ki içinde derya misal insan gezse kaybolur." Bu alıntıda da daha
açık olarak görüldüğü gibi Bodrum daki kalıntılar konusunda Evliya Çelebi'nin
söyleyecek pek sözü yok. Yabancı kaynaklar ise bunun tam tersi özellik taşıyor.

Kaynhk 3

Robert Walsh, A Residence at Constantinople: During A Period
Including the Commencement, Progress, and Termination Of T e Greek And
Turkish Revolutions. (Londra: FredrickWestleyve H. A. Davis, 1836) cilt2.

I772-IB52 yılları arasında yaşayan Robert Walsh lrlanda'lı köklü
bir aileden gelmiştir. Ailesinin arkeolojisiye olan ilgisi ona da geçmiş ve
yaşadığı degişik ülkelerde gördüğü arkelojik eserleri incelemiş ve kitaplarında
kullanmıştır. Ilk kitabi iki ciltlik History of the City of Dublin'i |BIS'te yayınlamış
ve l820 yılında önce St. Petersburg Sonra İstanbuldaki Britanya Büyükelçiliğine
Din Işleri Subayı (chaplain) olarak atanmıştır. Aynı görevi 1B2B yılında Rio de

}anerio'da yürütmüştür. Daha sonra tıp doktoru olarak da görev yapan Walsh
lB52 yılında ölmüştür. Il]

oxford Üniversitesi koleksiyonlarr arasrnda bulunan bu kitap içinde
Bodrum hakkrnda referans bulunan benim ulaştığım ve yabancılar tarafindan
19. ynzyılda yazılmış en erken kitap budur. Yazar Robert Walsh bu iki ciltlik
kitabında önce Akdeniz ve Egede ki gezilerinden bahsediyor ve izlenimlerini
aktarıyor. Kitap Yunaııistan'ın osmanlı Imparatorluğundan ayrılmasının hemen
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ertesinde yazılmış ve o açıdan yazar:ın izlenimleri son osmanlı dönemi tarihçileri
için önemii bir kaynak oluşturabilir. Kitabın Bodrum ile ilgili krsımlarr şöyle:
"Şimdi Bodrum'a doğru yola çıktık. Buraların eski adı Teos. Yolumgz inanılmaz
güzellikleri olan bir vadiden geçti.Bazenyemyeşilpatikalardan yollardan geçtik.
Buralarda ağaçtan ağaca sarkan üzerileri çiçek açmış sarmaşıkların tepelerine

çıkrp yerlere kadar sarkan karaağaçlar yollara dizilmişti. Bu çiçeklerle bezeli
sarmaşrklar kafamıza kadar iniyordu. Bazen ormandaki açıklıklarda ya|nız
bir ağaç yine çiçeklerle bezeli sarmaşıklar arasrndan görünüyordu. Sık sık
bu bereketli sarmaşıkların gölgesinde meyve yiyip kendimize gelmek üzere
soluklandık. Bu sarmaşıkların arasında incir, nar ve diğer meyveleri yine çokça
bulmak mümkündü. Her renkte çiçekler yerleri donatmıştı. Havada nefis bir
koku, hepimiz içimizi çektik. Eğer bir yerin ve iklimin bir şaire ilham olabileceği
düşünülürse, burasrnrn Anacreoıaun şarlalarına ilham kaynağı olduğunu ve
burasrnrn tam ona uygun bir yer olduğunu düşündük. Denize yaklaştıkça deniz
laleleri gördük.

Böyle güzellikler arasrndan şehre girdikve bu muhteşem antik şehrin
görüntüsü bizi doğasının güzelliği kadar şaşırttı. Önce amfitiyatroya gittik ve
buranın bir zamanlar ne kadar büyük bir yerleşim yeri olduğunu [tiyatronun
büyuktüğünden] anladık. Bunları inşa eden insanlar dagayet kültürlü olmalıydı."
(s.s6-57)

Yazar bundan Sonra bu kalıntılar hakkında biraz dahabilgi veriyor ve
bu bir zamanların kalabalıkyerleşim yerinde şimdi sadece yılanların cirit attığını
anlatıyor. Seyyah ileriki satırlarda Iyonya mimarisinin bir şaheseri olan Baccus
tapınağı hakkında bilgi veriyor. Burada il gi çeken nokta bu antik çağa ait kalıntılar
hakkında ayrıntılı bilgiler verilmesine rağmen oradaki günlük hayat hakkında,
o günün insan manzarasr hakkında hiçbir kelime açıklamada bulunmaması.
Seyyah Bodrum'da geçirdiği iki gün boyunca bu tarihi eserleri veyazıIJarıen ince
ayrrntrlarına kadar not ederken, neden gördüğü öteki şeyleri not etmeğe değer
bulmuyor? Bu soruya tekrar döneceğim. Şunu belirtmekte yaraı var. Walsh in
osmanlı imparatorluğundaki, ve özellikle istanbuldaki, günlük hayata ait
izlenimleri aslında çok canlı ve ayrrntılı. Mesela istanbul'da yetişen bitkilerden,
cenaze törenlerine, yoğurt yapma tarif erinden balık yakalama yöntemlerine,
kına gecelerinden Türk kahvesine kadar pek çok ayrıntı not edilmiş. Maalesef
Bodrum hak]<lnda yazı|anlar sadece doğal güzeliikler ve tarihi eserlerden ibaret.

Kaynak 4:

William Hunter, Travels through France, Turkey, and Hungary, to
Vienna, in 1792, Volume 1

Bu kaynağr buraya eklememin en büyük sebebi yukarıda Teos adı
verilen yerden bu kaynakta da bahsedilmesi. Araştırmamı Bodrum bölgesinin
alternatif isimleri üzerine genişletirken Teos adlı bir yerden bahsedildiğiııi
farkettim. William Huııter yukarıda adı geçen eserinde 18. 1yiın sonunda
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gerçekleştirdiği Egedeki gezilerini anlatırken, Teos adlı bir yerden bahsediyor
ve buralara şimdilerde "barbarca" Bodrum dendiğini kaydediyor. Neden
"barbarca" olduğunu belirtmemi ş yazü fakat kitabın-genelıne bakarsak, burayı
kontrolü altında bulunduran osmanlılara karşı bir antiğatisi olduğunu ve onlarin
yaptığı her şeyi barbarca olarak değerlendirdiğini görüyoruz. Arılaşıldığı kadarı
ile William Hunter da Evliya Çelebi gibi Bodrum kelimesinin kökünü nirkç.
olarak algılamış' Bu kaynaktaki ilginç nokta, Teos isimli antik şehrin merkezinin
aslında Bodrum ile Izmir arasında bugün Sığacık olarak bilinen bir yer olduğu
olgusu. Hemen akla gelen soru ise 18. yy.'da acaba Bodrum bugünkünden dailu
geniş bir alana verilen bir isim miydi? Bunun böyle olması çok muhtemel ve
hatta bazı iddialara göre başka bölgeler için de kullanılmış bir sözcük. Konumuz
bu olmadığ ı için fazla ayrıntıya girmiyorum.

Kaynak 5

C.T. Newton, Travels and Discoveries in the Levant 2 cilt (London:
Day and Son Limited, 1865)

Bodrum hakkında yabancı kaynaklardan topladığım bilgiler içinde
en detaylılardan bir tanesi olan C. T. Newton'un kitabındaki bilgileriıki guruba
ayırabiliriz. Birincisi Bodrumdan dahaziyade buradaki antik çaği ait kalıntıların
yurtdışına çrkarılmasında osmanlı hükümetinin rolünün anlatıldığı ilk cilt.
Bu ciltte Midilli'ye 1852 yılındainglliz Dışişleri Bakanlığı tarafindan yardımcı
konsolos olarak atanan C. T Newton aynl zamanda bu b-ölgedeki antik çağa ait
kalıntıları araştırması için British Museum'dan da görev alin Newto, igğz ıı.
1859 yıllarını bölgede geçirdi. Yazdığıkitapta ilginç olan şeyler şunlar. Ilk olarak
ingilterehin Osmanlr imparatorluğundaki btıytıkeıçisi olan Lord Stratford de
Redclif e'in osmanlı hükümeti ile olan yakınlığı dolayısıyla l846 yılında British
Museumh San }ohn şövalyelerinin yaptığı kaleiın uıtı"auı.ı antik Mozeleyurıiun
bazı kalıntılarının ingiltere'ye gönderildiği bilgisi. Bu tarihi eserlerin (jsman]ı
döneminde millı değer olarak görülmediğini ve ingilizlere verildiğini görüyoruz.
Newton daha sonraki satırlarda Lord Stratford de Redclif e'in arkiolojı ıçı,
yaptıklarına övgü yağdırırken, Bodrum kalesinin duvarlarının birindeki bir
aslanbaşı heykelinin nasıl olup ta gözden kaçtığını ve ingiltere'ye nakledilmediği
konusunda yakrnıyor. Bunu Lord Stratfordh bildireceğini Ve en krsa zamanda
bu heykeli de İngiltere'ye götürmek için Osmanlı hükümetinden gerekl i izni
alınacağına kuşkusunun olmadığını bildiriygr.

Bu eserden öğrendiğimiz ikinci şey ise yöre halkı Ve zamanm yaşam
şartları kültürü hakkında. Newtonun Bodrum hakkındaki bu tür yazıları
ve harika karakalem çizimleri ikinci ciltte yer ahyor. Ben Bodrum'un iguncu
yüzyıldaki görünümünü tasvir eden bu çizim|er gayet ilginç. Bu karakalem
çizimler Bodrum'un bir yerleşke olarak nadir bulunan 19. ynzyıl resimlerinden
biri olarak görülebilir.

Karakalem çizimlere ve antik eserlerin yurt dışına çıkarrlmasına ilave
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olarak ikinci ciltte verilen bilgiler günlük yaşam hakkında. Mesela Newtonun
yazdıklarıııdan l9. yuzyıIın ikinci yarısında Bodrum'dan Güvercinlik'e seyahatin
altı saat sürdüğünü öğreniyoruz. Dahaeskilerde köy olan Güvercinlik in o tarihte
sadece üç evden oluşan bir yerleşke olduğu bilgisini Veren Newton, bu evlerden
birinin gümrük olarak kullanıldığtnl Ve çam kerestesinin ihracı için gümrük
olarak kullanıldığ|n|yazlyor. Ayrıca burada içilecek Suyun temin edilemediğini
de yazrsına eldemiş.

ilerleyen satırlarda Newton Yavru (?) Köy'e (Wavri Köi) geldiğini ve
buraırın halkının genelde Rum olduğunu yazmlş. Rumların arkeolojik kazıIarda
işçi olarak çok yavaş çalıştıklarını anlatan Newton, Türk işçilerin daha akıllı ve
uysal olduklarını, azimlerinin yavaşlıklarını örttüğünü anlatmış. Şöyle devam
ediyor:

"fürk]er srrtlarında ağır şeyler taşımak konusunda çok kuwetliler....
Yoksul olan Türklerin çoğu denizci ve bu yizden halatlara ve düğümlere daha
yatkınlar, bu da onlarr halatların kullanıIdığıkazılar için ideal bir iş gücü haline
getiriyor. Kalitelerine göre günlüğü 6-8 kuruşa çalışıyorlar]' (s. 70)

Yazar 5 Mayıs 1B57 tarihli notunda Bodrum'da bir düğüne gittiğini ve
orada gördüklerini not etmiş. I(ültürel antropologlar için değerli olabilecek bu
bilgilerden Bodrumda ki yağlı güreş müsabakaları hakkında da bilgi ediniyoruz.

"Bizi büyük bir onur ile kabul ettiler ve güreş alanının yanından Türk
müziği ve çıradan yapılmış meşaleler eşliğinde ilerledik. Bu sahne beni hemen
eski asırlara götürdü, Hektor'un veya Patroklus'un Cenazesindeki müsabakalarda
sandım kendimi. Etraf aBodrum'un Müslüman halkının erkekleri oturuyordu.
Sarmaşıkların olduğu duvarlarda, camlarda ve evlerin üzerlerinde ise örtülü
kadınlar vardı.

Güreşçiler bir bir yaşlı bir adam tarafindan takdim edildiler....ilk
güreşçi alana geldikten sonra bir dizinin üstüne çöktü ve rakibinin gelmesini o
durumda bekledi. İklnci güreşçi de tanıtıldıktan sonra hakem dost bir şekilde
ikisini de yanına aldı ve Sonra müsabakanın başlaması için kendi köşesine çekildi.
Güreşçiler önce kafeste panterlerin dolaşması gibi güreş alanının kenarında
birbirlerinin hareketlerini kontrol ederek dolaşmaya başladı. Sonra yiz yize
geldiler ve müsabaka başladı. Önce öne doğru eğilerek üzerlerine yerden aldıkları
toz toprağı serptiler sonra elleri ile bacak]arına vurmağa başladılar. Burada ki
güreş iıigilteredekinden çok farldı. Güreşçiler öne doğru çok eğildikleri için
birbirlerini yakalamaları ve devirmeleri çok güç. Amaç rakibini bel bölgesinden
yakalamak yada kafakola almak. Yerdeyken bile güreşin devam etmesi sonucu,
güreşi kazanmak için ne yapılması gerektiği konusunda şaşırdım. Sonra
anladım ki sırtın yere getirilmesi haricinde hiç bir yere düşüş güreşin durması
ve müsabakanın kazanılması için yeterli değil. Yerdeki mücadele mlJazzamdı'
Birbirine dolanmış kıvranan kıvrak gövdeler sürülen yağdan dolayı parıldıyordu.
Güreşcilerin yaptığı çevik manevralar harikaydı. . ..
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Hakem bütün bunlar olurken ara stra alana girip güreşe devam edeır
sporcuların açık ağızlarlna su döküyordu. Aniden üstün güreşçi rakibinin elinden
kurtulup izleyenlerin bağrışmaları arasrnda mlJazzam bir gayretle ayağa firladı.
Yenilen güreşçi ayağa kalkıp rakibini bir dostluk gösterisi olarak kucakladı ve
havaya kaldırdı. Sonra da iki güreşçi ellerinin birbirlerinin beline dolayıp güreş
alanından uzaklaştılar. Hanımlar sessizdi ama olan biteni dikkatle izliyorlardı.
Anladığım kadarı ile onlar kendi anlayışlarına göre fiziki kusursuzluğun iyi bir
yorumcusu/eleştiricisi olarak gözüktüler.

İlk çıkan güreşçiler fizik ve form olarak beni birazhaya| kırıklığına
uğrattı ama sonlara doğru müsabakaya çıkanlar gördüğüm en iyi fiziğe sahiptiler.
Bunlar iki metreye yakın boyları, takdire layık fizikleri ve çeviklikleri ile kıvrak
leoparları andırıyorlardı. Bir erkek vücudunun mükemmeliyetini [bir sanat
nesnesi olarak] takdir eden insanlar Anadolu'daki Türk güreşçilerini araştırmaya
mecburdurlar.

Düğün birkaç gün Türkler arasında bu tür kutlamalarda adet olduğu
izere harcamadan kaçılmayan çeşitli ziyafet|er|e sürdü. Böyle bir düğün
Bodrumda yaklaşık 100 Sterline mal oluyormuş.

Kutlamalar sırasında bir de şuna şahit oldum. Bir maymun maskaralık
yapsın diye düğüne getirildi. Fakat yerel "kadı'hın aklında bunun Kuranh uygun
olup olmadığı konusunda bir şüphe uyandı ve birkaç gün hayvanın maskaralık
yapmaslna izin verilmedi' Bu süre zarfinda kadı kitaplarına danıştı ve eğer bu
maymuna bir pantolon giydirilirse sorunun çözüleceğine karar verdi. Böylece
hayvanın gösteri yapmaslna rıza gösterildiJ"

Bodrum haki<ındaki bu izlenimler tarihçiler ve antropologlar için
çok önemli ve yabancı seyyahlarrn arasrnda Bodrumdaki insanı ve gelenekleri
anlatan bir bölüm olarak bir istisna. o yüzden de Newtonun gözlenimleri kayda
değer.

SoNUÇ
Sonuç olarak bazı genellemeler yapabiliriz. Birinci olarak şunu

söyleyebiliriz. Islam kaynaldarında verilen, bilgiler genelde askeri alanda,
buradaki savaşlar kalelerin zaptı gibi konular iğırlıldı olarak anlatılmış. Evliya
Çelebi kendisinin klasik anlatım öğelerini içeren bir bölüme seyahatnamesinde
yer veriyor. işlediği konular genelde yörenin coğrafi özellikleri, ticari ürünleri,
yerleşim biçimleri, kalenin durumu, limanın özellikleri gibi batılı kaynaklardan
değişiklik arzedenkonular. Antik eserler konusunda ise neredeyse tepkiye Varan
bir tutum sergileyen Evliyanın bu konuda pek bilgisinin olmadığını iddia etmek
pek zor değil. Gördüğü "tuhaf heykelleri" tarif etmenin boşa bir iş olacağını
iddia etmesi kayda değer.

Yabancı seyyahlardaki ortak nokta antik çağa ve o döneme ait kalıntılara
duydukları ilgi; bu onların bu konuya ayırdıkları sayfa sayısından da anlaşılıyor.
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Bunun yanında doğanın güzelliği yerel bitkiler ağaçlar da detayları ile anlatılmış.
Bir iki istisna dışında insanı işIeyen temalara rastlamak pek kolay değil. Mesela
Newton'da gördüğümüz köy düğünü tasvirinde bile kullanılan dil açısından bir
aşağı görme Veya fazla söz söylemeye layık görıneme gibi bir tavır sezinlenebilir.

Kaynaklarda ortak olan tek tema yerli yabancı bütün seyyahların
Bodrum'un doğasına duydukları hayranlık. Bodrurnun bu özelliği de hala
bugün bile devam ediyor.

[1] Daha cok bilgi icin bkz. T omas Allom, Robert Walsh, John
Chippendall Montesquieu Bellew Mark Wilson, Constantinople and the scenery
of the seven churches of Asia Minor (New ]ersey: Gorgias,2006) xi.
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Ço CUK EDEB İYATI İtKEtEnİ ışıĞıruna rraıİK,&R.NAs
BALIKÇISI',}dIN

'YoL VER DB}dİz'ADII pspnİ üzrnİıqn gİn
pBĞgnrprupİnnnp

Salim pİıav,

cİnİş

17 Nisan 1890 yılında Girit'te doğan Cevat Şakir Kabaağaçlı, sürgün geldiği,
bir zamanların taşra kasabası Bodrum'u dünyaya tanıtan ve onunla özdeşleşen
ünlü edebiyatçıdır. Hayatının 25 yılını Bodrumda geçiren yazar, Bodrum'un
ve Anadolu uygarlığının tanıtılmasrna, yörenin ağaçlandırılmasına olağanüstü
katkıda bulundu. 'Halikarnas Balıkçısi mahlasıyla önce gazete ve dergilerde
yazı, hikAye ve romanlarıyla uluslararasl üne kavuştu. Hedefi Yunan uygarlığının
kökeninin Anadolu uygarlığı olduğu düşüncesini yaygınlaştırmaktı. hganta
Burina Burinata] 'Ötelerin Çocukları] 'Turgut Reis] Anadolu Efsaneleri] 'Deniz
Gurbetçileri' ve 'Mavi Sürgün gibi 20'den fazla eseri 6 yabancı dilde yayınlandı.
1947'de İzmir'e yerleşen Halikarnas Balıkçısı, 13 Ekim l973'de bu şehirde öldü.
Vasiyeti üzerine çok sevdiği Bodrum'da gömüldü.

|926'dan sonra deniz hikAyeleriyle tanındr. Konularını Ege Bölgesi ve
Akdeniz Bölgesi kryı ve açıklarında gelişen, denize bağlı olaylardan çıkardı. İçinde
yaşadığı, en küçük ayrıntılarına kadar bildiği hür ve asi denizi, kaderleri denizin
elinde olan balıkçıları, dalgıçları' sünger avcılarınr ve gemileri zengin bir terim
ve mitoloji hazinesinden güçlenerek, denize karşr sonsuzbir hayranlıktan gelen
şiirli, yer yer aksayan, ama sürükleyip götüren bir anlatımla hikAye Ve romana
geçirdi.

Yazı ve düşünceleriyle döneminin önemli aydınlarını etkilemiş bir kişi
olarak, çeşitli dillerden yüzkadar da kitap çevirmiş olan Halikarnas Balıkçısıha
Kültür Bakanlığın ca I97l Devlet Kültür Armağanı verilmiştir.

Türkiyede Aganta Burina Burinata, Uluç Reis, Turgut Reis gibi eserleriyle
tanrnan Halikarnas Balıkçısı, gerçek adıyla Cevat Şakir Kabaağaç|ı, öznesi
doğrudan çocuklar olan tahkiyeli eserler de kaleme almıştır. Adı1u mekanla
(Bodrum la) özdeşleşen yazarln çocuk edebiyatı sahasında yazdığı eserlerini
'Deniz Çağrısı] 'Gülen Ada've'Yol Ver Deniz'isimleriyle biliyoruz.

Biz bu çalışmamızda, Bodrum aşığı olan yazar:ın 'Yol Ver Deniz' adlı

1 Yrd.Doç.Dr. Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
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çocuk edebiyatı ürünü olan hikAye kitabını çocuk edebiyatının ilkeleri ışığında
değerlendirecek, muhteva özelliklerini ortaya koyop özellilde söz varlığı
bakrmından taşıdığı öneme dikkat çekeceğiz. Ancak önce, çocuk, edebiyat ve

ço cuk edebiyatı kavramlarına losaca değinmem iz y er inde olacaktır.

Çocuk, "bebeklik çağı ile ergenlik arasındaki gelişim döneminde bulunana
insan" (oğuzkan, 1974:) olarak tanımlanabilir. Çocukluk çağı, pedegoglar
tarafindan üç döneme ayrılır. Bunlar; oyu. Çağı (2-6 yaş), okul Çağı (6-12 yaş)
ve Erinlik Çağı( |2-I4 yaş) şeldindedir.

"Edebiyat, derin hisler uyandıran duygu, düşünce ve hayAllerin dil
aracılığıyla gize|, etkili ve belli bir şekiliçerisinde anlatımıdır"(Güzel vd.,1997:
14).

Edebiyat, bir duygunun, bir düşüncenin, ferdi ya da toplumsal;
milli ya da evrensel plxnda bir olgunun, krsaca insanın kendisi ve çevresiyle ilgili
olabilecek her şeyin, insanda heyecan ve güzellik duygusu uyandıracak nitelikte
bir dil yardımıyla sözlü ve yazıllı olarak ortayakonulmasrdır.

Çocuk edebiyatı ise, yaygın olarak "Çocuklarrn büyüme ve gelişmelerine;
hayöllerine, duygularına, düşüncelerine, yeteneklerine ve zevklerine hitap
eden, eğitilirken eğlenmelerine katkıda bulunan sözlü ve yazılı verimlerin
tamamrdır" (Yalçın ve Aytaş, 2003: 17) biçiminde tanımlanmaktadır. Edebiyatı
beşeri hareketlerin aynasl olarak görmek mümkün olduğu gibi çocuk edebiyatını
da çocuğun dünyasını sarmalayan, his ve heyecanlarına seslenen, eğitilirken
eğlenmesine katkıda bulunan eserler topluluğu olarak değerlendirmek de
mümkündür. "Çocuk edebiyatı, insanlığın var oluşuyla doğmuş, sözlü gelenekle
sürmüş, yazılı edebiyata dönüşerek dünyanın edebiyata açılan çocuksu penceresi
olmuştur" (Yakrcı, 2007 : 320) .

Çocuk edebiyatı kavramı etrafinda birçok farklı görüş ileri sürülmüştür.
Birçok konu ve kavramda olduğu gibi, bu alanda da bir kavram kargaşası
yaşanmaktadır. "Kimi araştırmacılar, çocuk edebiyatını tanımla hiçbir yere
varılamayacağını, tanrmın sadece onun kalın çizgilerini belirleyeceğini ileri
sürerken, kimi araştrrmacrlar da edebiyat kavramr içinde olmakla birlikte,

çocuğa göre, çocuk için ve çocuksu bir ifade ile yazılan ve söylenen eserleri çocuk
edebiyatı olarak kabul etmektedir"(Aytaş, 2003: 14).

Çocuk edebiyatı kavramı etraflndaki tartrşmalar bizim çalışmamızın
slnırlarrnı aşmaktadır. Bizim için önemli olan, çocuk edebiyatı ile ilgili temel
kavram ve kurallara değinmek; nitelildi ve niteliksiz çocuk edebiyatı ürünleriyle
ilgili ölçütle re yü vererek inceleyeceğimiz esere zemin hazırlamaktır.
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ÇoCUK EDEBİYATı İıp İrcİrİ lg^4rı KAVRAM VE KURALLAR

Şirin (19B9: 5B), çocuk psikolojisindelri gelişmeleri de dikkate alarak
bir anlamda çocuk yayınlarında bulunması gereken özellikler olarak
değerlendirebileceğimiz üç kavram üzerinde durur. Bunlar:

a) Çocuğa Göre: Edebiyatın çocuklar için yapılmış olması demektir. Daha
geniş anlamda, çocuğun büyume ve gelişme çağlarına, psikolojisine,
kelime ve kavram bilgisine ve algılama düzeyine uygun olma.

b) Çocuksuluk: Çocuğun düşiindüğü, anlatmak istediği ve yapmak istediği
gibi yapmaktır. Bunu başarabilmek de çocukların yazdıkları şiirleri,
hikAyeleri, masalları ve yaptıkları resimleri incelemekten geçen çocuksu
tavır sanatçı bakışı ile daha kuşatıcı bir kavrama ve anlatım biçimine
dönüşür.

c) içimizdeki Çocuk: Yazarın içindeki çocuğu ortaya çıkarmasıdır. Her
insanın çocuksu bir tarafı vardrr. Yazarın içindeki çocuğu ortaya
çrkarması, eserlerinde çocuğa göreliğin ölçüsünü bulmasına yardımcı
olur. içindeki çocuğu eserine katabilen sanatçr, çocuk edebiyatr alanında
başarılı olur.

"Yazarında çocuklar içinyazma bilinci olan eser, her yaştan okuyucunun
ilgisini çekebilen eser, çocuğun gelişme ve büyüme çağlarına uygun yazrlmrş eser"
iyiya da nitelikli diyebileceğimiz çocukedebiyatı eseri olarakdeğerlendirilmelidir.
Buna mukabil; 'locuk edebiyatını nasıl yapacaklarını bilmeyenlerin yazdıldarı
eserler, ideolojik eserler ve çocukların iyi yönde gelişmesini engelleyecek eserler
de kötü veya niteliksiz çocuk edebiyatı eserleri olarak kabul edilmelidir.

Çocuk edebiyatı kavramı ile ilgili yukarıda ifade edilenlerden sonra
inceleyeceğimiz esere geçeblliriz: /

Halikarnas Balıkçısıhrn'Yol Ver Deniz" adlı hikAye kitabı, esere adınr Veren
'Yol Ver DenizGemici Geliyor'isimli hikAye ile birlikte toplam on adet hikAyeden
oluşmuştur. Bunlar; Açıklıklar Yolcusu] 'Gençlik Denizlerinde] 'Cankurtaran
Anırtı] 'Balık Fatoş', 'Ölüler ini] 'Yolcu] 'Denizli Horozu] 'Barba Vangel've 'Bir
Damla' adlı hiköyelerdir.

on hikAyeden oluşan 'Yol Ver Deniz' adlı bu eserin 1998,2002 ve
20Il yı|larında üç kez basımı yapılmıştır. Bilgi yayın evi tarafindan basılan
eserin incelemeye aldığımız 2011 baskısında ön kapakta hikAyelerde geçen
mekAnı tasvir eden sanat değeri baklmından da etkili denilebilecek bir resim
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bulunmaktadır. Bu resmin, işlevi balomından süsleyici bir resim olduğunu
söylemek mümkündir. Zira bu tür resimler, konunun açıklanmasına yardımcr
olmaktan çok onun sembolik yönünü belirtmeye yarar, Eserin içeriğinde de
her bir hikAye ile ilgili olarak az da olsa karakalem çalışması şeklinde resimlere
yer verildiğini görmekteyiz. Ancak bu resimler, işlevi bakımından açıklayrcı ve
yorumlayıcı resimler olarak düşünülmüştür. Eserin fizikİözellikleri itibariyle 10-

11 yaş grubuna hitap ettiğini söyleyebiliriz.

MUFITEVAYA. DAİ R TESP İT VE DEĞER.IENDİR"MELER

Eserin muhteva özelliklerini, mekAn, şahıs kadrosu, dil ve üslup özellikleri
itibariyle değerlendirerek ortaya koyacağız. Ayrıca, hiköyelerdeki konu, tema,

olay örgüsünü ayrı ayrı ele alma}< yerine, bir bütün olarak ve nitelikli çocuk
edebiyatı eserlerinde bulunması gereken özellikler bağlamında yorumlayacağız'

Eserde yer alan bütün hiköyelerde ortak mekön denizdir' Bunu yanında,
gerek Türkiyeden gerekse dünyadan deniz, şehir, ada ve ülke ismi olarak birçok
yer ismi geçmektedir. Bunlardan bazılarını; Bodrum; Fethiye, Palamut Bükü,
iskenderiye, Kalimnos Adaları, Skarpantos, Girit Adası, Rodos, Sömbeki Adası,
Antalyi, izmir,Kızı|deniz,Hint olcyanusu, Lübnan, İstanköy, Pamukdede Burnu,
Kuşadası, Denizli, Midilli, Yemen, Galiçya,'Arşipel (Ege), Ege Denizi olarak
sıralayabiliriz. Görüldüğü gibi eserde okuyucuya geniş bir coğrafya kültürü
kazandırılmaya çalışılmıştır.

Hikiyelerdeki şahıs kadrosunun son derece sınırlı olduğunu görmekteyiz.
Bu durum şüphesiz olumlu bir özelliktir. Zira çocuk yayınlarında çok sayıda
kahraman yerine, az sayıda kahraman olmalı. Özellikle küçük çocuklar için
yazı|an eserlerde bir veya iki kahraman dahi yetebilir. Örneğin, bir çocuk veya
kardeşi, bir avcı ve köpeği, bir ördek ve yavruları gibi. Kahramanı çocuk olan
eserler daha çok ilgi çekmektedir. Halikarnas Balıkçısl'nın'Yol Ver Deniz'adlı bu
eserinde her bir hikAyede çokaz sayıda kahraman vardır. Açıklıklar Yolcusu'nda
"Hasan Usta']'GençlikDenizleri'adlıhikxyede "Barka Mustafa Reis",'Cankurtaran
Anırtıda"'Karamanoğlu Kaptan]'Yol Ver DenizGemici Geliyor'isimli hikiyede
" ihtiyar Hüseyin dede ve 11 yaşındaki oğlu'] 'Balık Fatoş'ta' "Balık Fatoş" adlı kız,
'Yolcu' hikAyesinde "Yaşlı Kaptan ve Küçük Mahmut'] 'Barba Vangel'de' "Barba
Vangel adlı kişi, 'Bir Damla'hikAyesinde "Küçük Deli Aliş",'Denizli Horozu' adlr
hikAyede "Denizli Horozu, Süleyman ve adı belirtilmeyen neşeli kız", 'Ölüler
ini'nde' ise "Hacı Lebib, Huriye nine... görüldüğü gibi her bir hikAyede bir ya da
iki kahraman mevcuttur.

Çocuk hikAye ve romanlarında bulunması gereken niteliklerden biri,
karakterlerin iyi belirlenmiş olmasıdır. Küçük çocuklar, önceleri kalıp halindeki
güzellik ve iyilik simgelerini ararken bir süre sonra kendileri gibi canlı ve doğal
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değer bir durumdur. Çoclık bu hikAyede, hayatta candan dahi önemli olaıı insani
hasletlerin ve ulvi gayelerin olduğu lrissine kapılacaktır.

Çocuk edebiyatı aracılığıyla gerçekleştirilmeye çalışılan bir başka önemli
hedef de çocuğun höyal gücünü geliştirmektir' Eserde 'Yolcu' adlı hikAyenin bu
amaca hizmet ettiğini görüyoruz. Geçimini kurabiye satarak temin eden küçük
bir çocuğun yaşlı bir kaptan tarafindan kendisine hediye edilen gemi modeliyle
denizdehayali biryolculuğa çıkmasrve hayatın bütün gerçeğini unutması, hayalen
de olsa herkesin arzu|adığı mutlu adaya ulaşma emeli çoculdarın oldukça ilgisini
çekecek bir durumdur.

Eserde yer alan birçok hikAyede çocuk edebiyatının gerçekleştirmeye

çalıştığı hedef ere büyük ölçüde ulaşıldığını söylemek mümkündür. Örneğin
hikAyelerde deniz ve denizcilikle'ilgili birçok kavram ve terime yer verilmiştir.
Böylece kitabın hem bilgi, hem de eğlence kaynağı olduğu ortaya konmuştur.
Eserdeki hikAyelerin genelinde çoculdarın yaşlarına göre ilgi duyduk-ları konuları
göz önüne almak gayesine de ulaşılmıştır. onların ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak,
zihin ve algı gelişimine yardımcı olarak birçok hikAyedeki olumlu bakış açısıyla
kişilik gelişimini de olumlu yönde etkilemek amacl gerçekleştirilmiştir.

Çocukların edebi eserlere ihtiyaç duyma nedenlerinden biri de, edebiyatın
yaratıcı etkinlikleri teşvik etme özelliğidir. Halikarnas Balıkçısı'nın incelediğimiz
bu eserinde, çocuklara hikAyeler aracılığıyla yaratıcılık vasfı kazandırılmaya
çalışılmıştır. Örnegjn 'Bir Damla adlı hikAyede, kahraman Küçük Deli Aliş,
meçhul bir geline gökkuşağından duvak örmeye gayret ediyor. Son derece özgün
ve yaratıcı bir fikir olan bu hayalini gerçekleştirmek için var gücüyle ve sonuna
kadar gayret ediyor.

Eserde, vecize loymetinde, öğüt Veren ve çocukların yüreğine kazınarak
olumlu kişilik gelişimine katkı sağlayacak türden ifadeler de vardır. Örneğin
'Barba Vangel' adlı hikAyede Türk ve Yunan balıkçı teknelerinin denizde
karşılaşmaları, önce savaş düzeni alıp sonra Barba Vangel adlı yaşlı ve saf olarak
bilinen bir kayıkçının dostluk çağrısı yapan "yaşasın" naraslnl atması, neticede
her iki kayıkta bulunan iki millete mensup kayıkçıların kaynaşarak birbirlerine
izzetlkamgöstermesi anlatılmış ve hadise yazar-nağzındanyüreklere kazrnacak
özdeyiş hükmünde şu ifadeyle noktalanmıştrr: "Kin denizinin üstünde yepyeni
bir ay doğdu".

Edebi eserlerde ne anlatılıyor ve niçin anlatılıyor sorusu kadar nasıl
anlatılıyor Sorusu da önemlidir. Bir başka ifadeyle bir edebi eserde konu ve
amacln yanında en az onlar kadar kayda değer olan dil ve üslup özelliğidir. Hatta
çocuk edebiyatı alanrnda dil ve i.islup daha da önem arz etmektedir.Zirabazı
eleştirmenlere göre bir çocuk edebiyatı ürününde çocuğa göreliğin ölçüsünü dil
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ve üslup belirlemektedir. Bu bilgiler ışığında, Halikarnas Balıkçısı'nın ,Yol Ver
Deniz' adlı eserini dil ve üslup yönünden incelödiğimizde şu değerlendirmeleri
yapabiliriz:

Söz konusu eserde anlatım tarzr olarak "yazar anlatıcı" anlatrm tarzının
kullanıldığını görüyoruz. Yer yer kahraman Veya kahramanlar konuşturulsa da
hAkim olan yöntem yazar|nkuwetli ve keskin bir gözlem yeteneğinin yansıtı1dığı
"yazat anlatlcı" yöntemidir. Şüphesiz bu durum kimi zaman olaylardaii
hareketsizliğe sebebiyet vererek olumsuz bir durum meydana getirmiştir. Zira
özellikle çocuk yayınlarında olaylar son derece hareketli, kahramanlar oldukça
canlı olmak durumundadır. Olaylardaki haieketlilik de ancak sık sık başvurulan
diyaloglarla sağlanmalıdır.

Dilve üslup yönünden eserde olumlu bir durum olarak vurgulanması
gereken beş duyuyla ilgili kelimelere sıkça yer verilmesidir. Beş duyuyla ilgili
kelime ve anlatımlar çocukları derinden etkiler. Ayrıca bu tür kelimeler üsluba
renk ve canlılık katar. Eserde bu tür anlatım ve kelimelere sıkça rastlamaktayız.
Örneğin; Açıklıklar Yolcusu' adlı hikAyede dalgacıkların şıpırdayan Su dillerini
uzatarak geminin ayağını öpmesi, denizin taze tız kokan nefesiyle kayığa doğru
solumasr, gel!, gel! Diye türkü söylemesi, kayığa seslenerek: "Ben senin mavi
bakışlı, mavi saçlı, mavi gülüş1ü sevgilinim'( s.12-13) demesi oldukça etkilidir.
Ayrıca burada çocukların ilgisini çeken edebi türlerden biri olan 'Fabl'türünde
sıkça rastladığımız 'Teşhis ve intak (Kişileştirme ve Konuşturma) adı verilen
edebİ sanata da yer verilmiştir. Bu durum da çocuklarln son derece hoşuna giden
bir anlatımdır.

Açıklıklar Yolcusu'nda' "Trandil (kayık) amma da yakışıklıydı doğrusu!
Sancak ve iskele bordalarına (yanlarına) dayatılan desteklerle, kumsal üstünde
yatan kırk ayaklı koca bir ejdere benziyordu" betimlemesi, 'Gençlik Denizlerinde
hikiyesinde yelkenliden bahsederken "uçan buluta gem Vurmali' tabiri,
'Cankurtaran Anırtıda'' dalganın sırtrna binmek ] "kaşlarr çatık kayaiari] "denizin
yizğ, ağız|arından köpükler saçan bizi parçqlamaya koşan köpeklerle doldu
benzetmesi, 'Yol Ver Deniz Gemici Geliyor' adlı hikxyede "koca bir firtınanın
asırlık ulu ağaçları Saman çöpü gibi kırmasl, yere çarpmasr, çiğnemesi ve denizlere
duman attırması" "ölümün esneyen karanlığı" şeklindeki anlatımlar, 'Balık
Fatoş'ta' "Fatoş, çamlıktan geçerken çamlarrnın ödlerinin koptuğunu, saçlarrnrn
diken diken olduğunu, ağaçların tüm kollarıyla birbirlerine sarılmalarrna rağmen
bel kemiklerinin çatırdadığını duydu" betimlemesi, 'Barba Vangel' isimli hikAyede
"Deniz|er, hemen hemen kapanmış kara kirpikler arasrndan hayalmeyal ağaran
bir göz akı gibi uyuyordu" benzetmesi bütün çocukların büyüleneceği bir üslup
özelliğidir.
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Eserde kimi Zaman nükteli ifadeler ve secili söyleyişlere de yer verilerek

çocukları tebessüm ettirecek ve eğIendirecek dil ve üslup özelliği sağlanmıştır.

örneğin'Cankurtaran Anırtl' adlı hıkAyedeki şu ifadeler brı durumun kanıtıdır:

"Eşeğin anrrmaslbize bülbül sesindeır daha tatlı getdi. Eşek anırmasaydı
halimiz yamandı. Anırma denız feneri görevini gördü. Hani orada kaşları çatık
kayalar var a, oralara tam yolla çarparak tuzla buz olurduk. Karadaki eşek

anırtısrna karşılık, bizim on Iğlis eşeği bir konser tutturmasrn mı? Kim bilir
karadaki eşeğe ne diyorlardı? Alı sorma başımıza gelenleri. Neye uğradığımrzı
pek anlayamadık. Başımıza gelenler ne çaylra, ne bayıra, ne samana, ne ahıra
benziyordu' diye mi dert yanıyorlardı acaba? Vallahi hepimizin sinirleri boşandı.

Bizibir gülmedir tuttu. Ama nasıl, soluğLlmlrz kesilinceye dek... Biz gtildükçe,

hem denizden ve hem de karadan,anırdılar. .. (s.44)"

Eserde kullanılan cümlelerdeki kelime Say1Sl, bir başka ifadeyle cümlelerin
uzunluğu eserin hitap ettiği hedef kitlenin seviyesine uygundur. Genellikle
kurallı cümleler kullanılmış olmak]a birlikte, zaman Zaman karşılıklı konuşma
cümlelerinde devrik yap|yada rastlanmaktadır. Yine paragraf yapısı bakımından
da seviyeye uygunluk görülmekte dir. Zira çocuk yayınlarında anlatımlar çok
gA}n p aragr af ar\a yapılmamalıdır.

Bir edebi eserin değerini ortaya koyan hustıslardan biri de o eserin

yaslandığı öz varlığıdır. Söz varlığı deyince akla; kelime hazinesi, atasözleri,

deyimler, terimler, ilişki sözleri(kalıp ifadeler) ve ikilemeler gibi unsurlar
gelmektedir.

'Yol Ver Deniz'adlı eser hitap ettiği hedef kitle açısından zengin bir söz

varlığına sahiptir. Özellikle birçoğu denizcilikle ilgili terimler olan bilinmeyen
kelimeler, çocukların temel kelime hazinesini geliştirmeye yöneliktir. Zira bir
edebi eserde çocuğun bilmediği, o eser sayesinde öğreneceği birkaç tane kelime
olmalıdır. okunan her eser çocuğun üretici kelime hazinesine yeni kelimeler
eklemelidir. Bu eserin her bir hikAyesinde bu hususun yerine getirildiğini
görmekteyiz.

Esercle geçen, birçoğu d'enizve denizcilikle ilgili terimler olan kelimeler

şunlardır: "trandil, karina, küpeşte, borda, pruva, yeke, firuze, fora, seren,

alabanda, perende, gomina, miço, bocalabanda, küharçile, raspa, driça, bukina,
tira, molo, boca, toka, kontra, hassa, punya, portolan, mahya, alabora, traversa,

laçka, aganta, izbandut, tambura, cura, harup, mahmur, palamar, teskere, issa,

pupa, ronda, tornad, arma, karina, Pravezza, destamora, f ok, gabya, tril, Zefit,

çavlaıl, plankavi, rakkas, camadan, semiz, srska, sünepe, Beberuhi, us, işkil,
Arşipel, pina, bisüs, hale, futa, fistan...
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Eserin deyimlere yer Vermesi bakımından da önemi çok büyüktür.
Eserde oldukça zengin bir deyim klıllanımına rastlamaktayız. Bir dildin söz
varlığı içinde önemli bir yeri olan deyimler, anlatıına güç katmanm yanrnda dili
kullanan bireylere o milletin tarihini, kültürtinü, karakterini, değer ve kabullerini
de öğretmesi bakımından oldukça önemlidir. Kültüriin en önemli taşıyıcısı olan
dil, içindeki söz varlığına ait bir rınsur olan deyimler sayesinde yeni nesilleri
geçmişe ve geleneğe bağlar. Çünkü birçok deyimin oluşumunda tarihi bir olay,
ibret verici bir durum ve mizahi de olsa güldürürken düşündüren bir hadise
etkilidir. Bir milletin tarihini, karakterini, diinya görüşünü öğrenmek isteyenler
öncelikle o milletin dilini incelemelidir. E]bette ki, dil içindeki deyimlerin ve
atasözlerinin bu incelemecle Ve sonuca doğru ulaştırmada çok önemli bir yeri
vardır. Atasözleriyle birlikte deyimler, Adeta o milletin dünya görüşünün ve
hassasiyetlerinin şifreIeridir.

Ttirkçe Sözlükte (2005:517) "Genellikle gerçek anlamından az çok
ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği, tabir" diye tanımlanan
deyimler, ait oldukiarı dilin sahibi olan milletin anlatımdaki gücünü ve başarrsını,
benzetmeye ve nükteye olan eğilimini ortaya koyar. Her bir deyim sıkıştırılmış
anlam yiikü sayesinde kimi Zaman mizahi yönü olan bir hadiseyi, kimi Zaman
öğüt veren bir durumu, kimi Zaman da asırlar ötesine ışık tutan bir temel gerçeği
anlatır.

Karahan (199a:158) deyimler için, 'deyimler bir milletin gelenek ve
göreneklerini, inançlarrnl Ve hayat felsefelerini yansıtırlar. Mesela 'ortadan
lcaybolmak' anlamında kullanılan 'kırklara karışmak' deyimi inançlarımızın;
yüz görümlüğü, tuz ekmek hakkı, sofrası açık' deyimlerinde gelenek ve
göreneklerimizin, hayat felsefemizin izlerini görebilirsiniz' 'Kazan kaldırmak'
deyimi; bize tarihimizdeki Yeniçeri isyanrnı, 'ye kürleüm ye' deyimi de büylk
Türk düşünürü Nasrettin Hoca'yı hatrrlatrr" değerlendirmesini yapar'

Eserde kullanılan başlıca deyimler; "canciğer dost olmak, göz atmak, boş
vermek, içi ısınmak, can atmak, kan ter içinde,kalmak, dırdır etmek, bin dereden
su getirmek, gam yemek, gönlü kabarmak, gerdan vermek, gün görmek, baş
etmek, kıyamet koparmak, surat etmek, can yalcmak, deli divane olmak, duman
attırmak, burun kesilmek, taş kesilmek, yüreği cız etmek, cehennem zebanisine
dönmek, köküne kibrit suyu dökmek, göz gözii görmez olmak, t:uzJıabuz olmak,
gözünü dört açmak, kuş kanadı kesilmek, ana baba günü, şapa dönmek, omuz
silkmek, tozu dumana katmak, har vurup harman savurmak, gözleri faltaşı
gibi açmak, alt üst etmek, bıçak gibi kesilmek, gemini kısmak, dert yanmak,
kıssadan hisse kapmak, parmak ısrrmak, sökün etmek, boş vermek, can kulağıyla
dinlemek, tefe koymak, kulak vermek, armut piş, ağzıma düş, çenesi boşalmak,
in cin top atmak, hey heyleri tutmak, muradına ermek, adam akıllı, eli maşalı,
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paparayemek, çorap söküğü gibi gitmek, yalın ayak başı kabak,. '."

Eserde yer alan atasözleri; "Foku ağlatan onma7.,Pişmiş kelleye gökten

büyük ikramiye mi iner?, Sürüden ayrılan koyunu kurt kapar..."

Eserde farklı yapılarda kurulmuş çok sayıda ikilemeye de yer verilmiştir.
İkilemeleı anlatıma güç katmanın yanında ifadeyi daha akıcı hale getirir.
Anlatıma rahat bir söyleyiş özelliği katarak içtenliği sağlamaktadır. Eserde yer
alan hiköyelerin tamamında geçen ikimleler şunlardır:

"çerçöp, alım satrm, pisi pisine, çarçabuk, öte beri, masmavi, ışı1ışıl, acı
acı, çoluk çocuk, pırıl pırıl, için için, büyük küçük, mavi mavi, serin serin, gürül
gürü1, sıpsıcak, krpkırmızı, uzun uzun, ak pak, hayal meyal, tek tük, tatlı tatlı,
hısim akraba, konu komşu, soy sop, sağlı sollu, tiril tiril, firıl firıl, çatur çutur,
bembeyaz, kapkara, cümbür cemaat, pısırıklık mısırıklık, ev bark, sıkı fikı, eli
ayağı, silip süpürmek, yorgun argln, içli dışlı, eski püskü, kilim milim, bet beniz,
upuzun, bemberrak, huyu suyu, çeke çeke, eş dost, hemen hemen, acl acl, yepyeni,
diplomatik miplomatik, üst baş, basbayağı, çil çiI, harıl harıl, pırıl pırıI.,."

Eserde anlatıma güç ve zenginlik katan ikilemelerin yanında tabiat

taktidi seslerden meydana gelen ve çocuklarda gerçek-lik hissi uyandlran yansrma
kelimelere de yer verilmiştir. Bu yansıma kelimeleri "Vıcır, güm, şıpırdamak,
fişlatmak,haktüh, gümbürdemek, zangırdamak, gürlemek, ıhlamak, haşıldamak,
fisıldamak, hurra, şaklatmak, cızz,çıt,ciyak, homurdanmak, şakrrdamak, üüürüü,
ıhıcık, şıngırdamak, ding. . ."şeklinde sıralayabiliriz.

Son olarak eserde yer alan, ilişki sözleri diyebilec eğimiz kalıp ifadelere
değinelim. Bilindiği gibi, kalıp ifadeler her kültürde farklı şekilde ortaya çıkan
ve bir milletin deyim ve atasözleri ile birlikte hassasiyetlerini ve hayata bakışını
ortaya koyan kelimelerdir. "darrsr başıma, vesselam, yallah, uğurlu olsun, Allah
rahmet eylesin, alimallah, vallahi, bre, sağ ol-, ruhuna fatiha, inşallah, ısmarlamak,

çok şükür, sözüm ona, Allaha ısmarladık, hayırlı yolculuklar, maşallah, merhaba,
Tanrı akıllar versin..." eserde kullanılan başlıca ilişki sözleridir.

SobrUÇ

Halikarnas Balıkçısıhın Yol Ver Deniz isimli eseri, yazarında çocuklar
için yazma bilinci olan eser, çocukların büyüme ve gelişme çağlarına uygun
yazılmış bir eser ve her yaştan okuyucunun ilgisini çekebilen bir eser olduğu
için nitelikli çocuk edebiyatı eseri olarak kabul edilmelidir. Ayrıca, eserde yer

alan hiköyelerin büyük bölümü, çocuğa görelik, çocuksuluk ve içimizdeki çocuk
şeldinde sıralayabile ceğimiz çocuk edebiyatının ilkelerine uygunluk bakımından
da kayda değer bir eserdir.
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Eserdeki hikAyelerde, kahramanların iyi belirlenmiş, hayattan alrnan
canlı tipler olmasr, yine sınırlı şahıs kadrosu bulunması çocuk edebiyatı
hedef eriyle paralellik göstermektedir. F.ser, çocukların algı gelişimine, sosyai ve
duygu gelişimine, kişilik gelişimine ve hayal güciinün ,".rgırı"ş-esine ortam
hazırlamak gibi çocuk edebiyatı hedef erine hizmet etmektedir. yın" eserde,
çocukların edebi eserlere ihtiyaç duyma sebepleriyle ilgili oldukça önemli
özellikler de göze çarpmaktadır'

Yol Ver Deniz adlı eserin en önemli taraf arından birisi, dil ve üslup
özellikleridir. Yazarın, beş duyuyla ilgili kelimelere sıkça yer vermesi, anlatıma
neşeli, canlı ve hareketli bir üslup özelliği katmıştır. Yine çocuklarrn söz varlığını
geliştirecek kelime, deyim, tabiı atasözü ve terimlere yer verilmesi, eserin dilikat
çeken özelliklerindendir. Özellikle çok sayıda deyim kullanılmasr, anlatrmı
güçlendirip hareketlendiren ikilemelere başvurulması, dil ve üslup yönünden
eserin değerini artırmıştır.
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BODRUM İıçnsİ K.AR..AOVA I{^&IILAR.I VE çüruünnüzpexİ
D{JRUMU

Berna SEVINÇ

Anadolu'nun Güney batısında yer alan Muğla ili coğrafi konumu, köktü
tarihi ve ünlü turizm ilçeleri ile adını duyurmuş illerimizdendir., ilk çağlarda
kurulmuş olan ve Muğla ilini büyük ölçüde içine alan, srnrrları Aydın ve Ğnizli
illerine kadar :uzanan bölge tarihte Karya bölgesi olarak kabul edilmiş, burada
yaşayan halkada Karyalı denilmiştir.Bu bölgede Karyalılarla birlikte anılan
Leleglerin ve Pelasglarında Güney Batı Anadolu'nun en eski halkları. arasrnda
yer aldığı bilinmektedirl

Antik çağ Yunan inanışına göre Karyalılar'ın Ege adalarından Anadolu
topraklarına göç ettikleri söylenirse de Karyalılarin bu konuda farklı görüşe
sahip olduk]arr onların sadece denizlerden geldikleri değil karadu yuşu*rş u.
Karyalı adını taşıdıklarına inandıkları belirtilmiştir2

Evliya Çelebi seyahatnamesinde, 1675 yıIında Batı Anadolu'ya yaptığı
gez-ide Bodrumh uğrar ve şehrin limanın 200 gemi barındırabilecek büyüklükie
olduğunu bildirir3.

Şehrin Antik çağ da adı Halikarnasos olarak geçmektedir. Halikarnasos
adının ise denizin ve kutlu pmar havuzunun kenii anlamına geldiği ifade
edilmektedira'Karya bölgesinin |261yılında Türklerin hakimiyetine geçmesiyle
bu topraklarda yeni bir dönem başlamıştır. XIII. yüzyılın ikinci yarısınJa Menteşe
Beyliği kurulmuş ve bölge Menteşe Bey'in hakimiyetine geçmiştirs.

Menteşe Beyliği aynlZamanda bir sahil beyliğidir. osmanlının güçlenmesi
ile Menteşe beyleri Anadolu beyliklerinin yanında yer almış, fakaiI. Bayezid
zamanında 7392veya 7394yılındaMenteşe ili osmanlı topraklarına katılmıştır6.
Ankara savaşından Sonra Timur tarafindan Beyliğe iade edilen topraklar ,II:
Murad'ın 1424 yılında beyliğe son Vermesi ile osmanlı hakimiyetine tekrar
girmiştir7.
1 Kaan İiem, "iık çag Boyunca Muğla ilı'] Mugla Kitabı, Muğla- izmir,
2004, s.28
2 George E. Bean, Karia, istanbul L987, s.I25
3 C Canan Küçiikeren , Egede Bir Anadolu Uygarlığı, Karia, s. 106.
4 Canan Küçükeren, a.g.e.,s.200
, Purram Akça, "Muğla'nın XX.ylüzyıla Kadarki Tarihi']Muğla Kitabı,
Muğla- izmir, 20O 4s'47 .

6 Aşkıdil Akarca- Turan Akarca, Milas , istanbul, 1954, s. 67 -69.
7 Mehmet Ersan , "Menteşe Bey Ailesine Ait Vakıf arın osmanlılar
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Muğla ill Guney Batı Aıradolu'nuıı dokuma çeşitleri yöniinden zengin bir
ııerkezidir. Özellikle Milas,( Melas) Bodruın,(Halikarırasssos), Fethiye(Megri),
Marmaris ve çevresi dokumalarıyla ıneşlıurdur8 Dokı"ımacılık çok geniş bir
kavramdır. dolayısıyla yörede hem mekikli dar dokumalar, hem kirkitli lravsız
düz dokumalar (kilim, cicim. Zili. Kil, çul, vb.) , ve yiıre kirkitli dokumalardan
havlı yüzlü bir dokuma olan halı dokuınacılığı da yaygın olarak yapılmaktadır.

Bu ilçelerinıizclen Boclrıııır Yarııııacla üzerinde l<urullrruştur. I(uzeyinde
Maırdalya I(örfezi(Gt1lliik), güneyinde Kerme Körfezi, doğusunda Milas ilçesi
yer alınal<tadırn.

Bodrı-ım taril'ısel zenginliğinin yaırı sıra doğal güzellilderi ve geleneksel
kültürüyle de oldukça zenği'rdir. . Özellilde türküleri, folkloru, giyim kültürü,
yaşam biçimi ve geleneksel halı, kilim ve mekikli dokumalarıyla da adını sıkça
duyduğumtız ilçelerimizdenbiridir. Bu dokumalar arasında ilıram(ehram) olarak
biliııen yüne yüır malzeme ile dokunmuş battaniyeleı diiz çizgilikilimleı zengin
yanışlı (ııotif i) kiliınler ile halılar yöreırin dokuma çeşitlerini oluşturmaktadır,

Bölgeye Anadolu yaylalarıırdan kışı geçirmek maksadıyla gelen ve sahil
kıyılarına inen Yörük ve Türkmen boyları daha sonra burada kalarak yerleşik
hayaİ dizenine geçmişIerdir. Yörük ve Ttirkmenlerle birlikte bölge halıcılığı da

gelişmeye başlamıştır.

Bodrum da halı dokumacılığınııı en yaygın olarak yapıldığı yerler
arasında Mumcular beldesi ve buna bağli köyler den Mazı, (Aşağı ve Yukarr
Mazı), Çömlekçi, Dörttepe , köyleri ile I(araova bölgesi olarak bilinen ve I(araova
(Garova ) halısı olarak da geçen merkez köy Pınarlıbe]en olmak izere, bu köye
bağlı mahallelerden Etrim, I(aranlık, I(aklık, inişdibi, ile Sazköy gibi pek çok
çevre köylerde de halıcılık yapılmaktadır.Burada dokunan halılar içinde Karaova
bölgesinde yapılan halılar Karaova halısı olarak bilinse de Milas halısı olarak
kaynaldara geçmiştir. Bölgede çok farklı kompozisyon Ve renklerde yapılmış
halılar dokunmuştur. Ancak Araştırmamızı I(araova bölgesinde dokunduğu
biliııen göbekli halılar oluşturmaktadır. Bu halıları tanıtmadan önce Milas halısı
ve Milas lralı çeşitleri hal&ında kısa bilgi verilecektir

Muğla ve çevresinde |6.yizyı|dan beri halı dokunmakta ancakbu döneme
ait örnekbulunmadığından Milas halı sanatının|7.yizyılın sonlarından itibaren
geliştiği ve 1B. ve 19. yazyıl boyuırca gelişimini sürdürdüğii bilinmektedirlo.
Zamanındaki Duruınu XVI. Yüzyıl']İzmiı 2000 s. 58

B Bekir Deniz, Türk Dünyasında Halı ve Düz Dokuma Yaygılar, Ankara,
2000 s.122.
9 Ekrem Uykucu, Muğla Tarihi, 1983, s.I72.
t0 Berrra Sevinç, "Barok Sanatı Etkisinin Görüldüğü Milas Halılari]
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Milas' ta 1B. ve 19. yizyıla tarihlendirilen halılar genellikle seccade
lralılardır. Mihrap biçimi ve kendine özgü yanışlarıyla Milas-seccadeleri lıölge
için karakteristtiktir''

Milas ince Ve geıriş suları (bordürleri) kullanmak suretivle halı
düzenlemeleri (kompozisyonları) ortaya koyabilmiş nadir halı merkezlerim izd,en
biridir. Bu bakımdan zengin su yanışları (bordtirleri) göl, göbek (madalyon)
örnelderi görülmektedir' 2.

Milas halıları kompozisyon çeşitlerine göre; zemini yalnızbordiirlerden
oluşan halılar mihraplı Milas halıları, göbekli Milas halıları ve farklı clesenlercle
barok tarzı olarak adlandırılan Milas halıları olarak sayılabilmektedir

Milas halıları kompozisyon düzenlemelerine göre çeşitlilik gösterse de
halı desenlerine ve dokundukları yerlere göre; Ada Milas, Gemici suyu(gem
suyu), Ada Milas Piçi, Bozalaır- Ladik, I(aracahisar göbeklisi' Şişeli, I(abuksuz,
Cıngıllı Cafer, Caferli halı, Yılanlı Milas, Karaova tipi yatak Milas (Yörük Milas)
olarak da bilinmektedir.

Milas halılarınıır çok zengin yanış ve desenleri ile koınpozisyon biçiınlerine
sahip olması nı Milas halılarınıır bazı halı bölgeleri ile olan etkileşmesi olarak
açıldanabilir. Bu etkileşimi I(araova halılarında görmek mümkündtir,

Bugün Karaova (Garaova) olarak adı geçen böige. osmanlı döneminde
"I(araabad olarak bilinınektedir'. Karaova Bitez ve Akçaova gibi Bodruınuır
verimli ovasrdır. ovanın etrafinda kurrılmuş olan köyler içiır Karaova köyleri
ifadesi kullanılmaktadır. Btr araştırmada I(araova köylerinden Pınarlıbelen
köyüıre bağlı Etrim, I(aldık, inişdibi, Karanlık olmak izere dört mahallecle
yapılan çalışmalar bu tebliğ de sunulacaktır. Bu bölgedeki köyier de dokuıran
halıların renk desen ve kompozisyon özellikleri açıklanmaya çalışılacalttır.
Aynı zaınanda lıu bölgede dokunaır halılarda görülen değişimlerin nedenleri ve
ekonomik boyutu üzerinde durulacaktır.

|B77 _ 78 osmanlı Rus savaşı sonrasrnda adalar yoluyla Kırımdan geleır ve
Karaovaya yeleşen göçmenlerin burada halı dokuduldarı ifade edilmektedir. Bir
başka efsaneye göre "Rodos adasından sürgtin gelen bir fürliün, I(araovada bir
lıalı dokuyucusundan içiııde keklik izi, çiçekler, deniz, deniz hayvanları ve ada
moiifi bulunan bir halı dokutmak istediği daha sonra ise Karaovada dokunan

11 Berna Sevinç, "Milas Halılarında Halı Resmi Düzenlenmesi ve
Günüıniizdeki Değişim Nedenleri'] I. Herke Halı I(ongresi, Kocaeli ,2005
12 i. Hulusi Güırgör- Berna Sevinç, Milas Halı Desenlerinin
Sınıf andırılması ve Yayınlanmamlş Madolyonlu Milas Halılarının Taırıtılması']
38, ICANAS, cilt II, Ankara,2008, s.635.
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Ve bu motif erin yer aldığı her halıya ada Milas halısı isminin verildiği ifade

edilmiştirı3

Karaova Kaklık mahallesinden Durmuş Ali Kaynağın verdiği bilgiye göre

atalarının oğuzların Kayı boyundan, Teke aşiretine mensup olduk]arını Kırım
üzerinden Karadeniz'e indikleri daha sonra Konya, ve Adana'ya geçtiklerini
oradan da, Antalya iline geldiklerini ve daha sonra I(araova'ya göç ettiklerini
söylemektedir. Karaovaya yerleşınelerinin yaklaşık 200 yıllık bir geçmişi
olduğunu da eklemektedirl a.

XVI. yüzyılda I(açaı Karakeçili, I(ızılkeçili, Tekeli, Kıırıklı aşiretlerinin Batı
Anadolu'ya yerleştiği ve beraberlerinde halıcılığı da getirdikleri bilinmektedir1'.
Eskiden I(araova da dokunan halıların Bodrumdan çok Milas'a giderek satıldığı
bundan dolayı Milas halısı olarak adlandırıldığı da bilinmektedirl6. Bu bölge

de yapılan göbekli halılardan eski ve yeni örneklerde görülen renk farklılıkları
desenlerinde görülürken, bu değişim aynl zamanda halıların boyutlarında da

görülmektedir. Bu farldılaşmayı günümüz örnelderi ve geçmiş örneklerine
bakarak ta anlayabilmekteyiz. Bu değişimi aşağıda verilen eski ve yeni örneklerde
görmek mümkiindür.

I. Halı Resim:1 Resim de verilen halı Pınarlıbelen köyünde dokunmuştur.

Halı tek göl1ü halı olarak bilinmektedir. Halının eni: 91cm boyul5Ocm dir.

10cm enindeki düğüm sıklığı 24l}cm boyundaki düğüm Slra saylsl 35dir. Yani
halının kalitesi 24x35 dir 10 cm2 deki düğüm sıklığı: 84Oilmedir. Halının çözgu
ve ilmeleri yapağı iptir. Saçak uzunluğu 13cm dir. Geleneksel Milas halılarında
geneliikle iki dar su bir geniş su olmak izere üç bordür yer alır bu halının da iki
dar supı bulunmaktadır' Beyaz zeminli ilk suyunda bakla çiçeği (pakla çiçeği)
yanışları 2.suyunda ise paralı su yanlşr zemini dolgular. Halının orta zemininde
Tek göl olarak adlandırılan göbek deseni ile köşelerde farklı desendeki çeyrek
göbelder halı zeminini dolgular. ortadaki büyuk göbeğin içini yıldızlı göl deseni

yer alır. Halı da Hayıt yeşili, kökkrrmızısı, kırmızının ikinci suyundan elde edilen
pembe, ceviz yeşili,krem, göl çamuru ile yapılan siyah renk , gri, Sarr renkler
kullanılmıştır. Halıyı dokuyan 65 yaşındaki Elif Köken bu halıyı 25 yaşında
dokuduğunu söylemektedir. Halı aşağı yukarr 40 sene önce yapılmıştır. Halıda

13 Bekir Deniz, "Milas Halılari] Bilim Birlik Başarı Dergisi, S. 49, izmir,
1987, s. 16.

|4 Durmuş Ali Kaynak, 89 yaşında Kaklık mah. Pınarlıbelen Köyu-
Bodrum.
15 Halil inalcık, osmanlr imparatorluğunun Ekonomik ve Sosyal Tarihi,
Cilt:2, İstanbul, 2004, s.

16 Mehmet Uslu, Bodrum'un Dokumacılık ve Boyacılığı, II. Ulusal El
Sanatları Sempozyumu, izmiı |982, s' 4.
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Ve bu motif erin yer aldığı her halıya ada Vlilas halısı isnıinin verildiği ifade
edilmiştirIJ.

Karaova Kaklık mahallesinden Durnruş Ali Kaynağın ver,diği bilgiye göre
atalarınrn oğuzların Kayı boyundan, Teke aşiretine mensup olduklarını Kırım
üzerinden Karadeniz'e indikleri daha sonra Konya, ve Adanaya geçtiklerini
oradan da, Antalya iline geldiklerini ve daha sonra Karaovaya göç ettiklerini
söylemektedir. Karaovaya yerleşınelerinin yaklaşık 200 yıllık bir geçmişi
olduğunu da eklemektedir'a.

XVI. yuzyılda Kaçar, Karakeçili, Kızılkeçili,Tekeli, Kınıklıaşiretlerinin Batı
Anadolu'ya yerleştiği ve beraberlerinde halıcılığı da getirdikleri bilinmektedir15.
Eskiden Karaova da dokunan halıların Bodrumdan çok Milash giderek satıldığı
bundan dolayı Milas halısı olarak adlandırıldığı da bilinmektedirl6. Bu bölge
de yapılan göbekli halılardan eski ve yeni örneklerde görülen renk farklılıkları
desenlerinde görülürken, bu değişim aynl Zamanda halıların boyutlarında da
görülmektedir. Bu farklılaşmayı güniimüz örnekleri ve geçmiş örneklerine
bakarak ta anlayabilmekteyiz. Bu değişimi aşağıda verilen eski ve yeni örneklerde
görmek mümkündür.

I. Halı Resim:l Resim de verilen halı Pınarlıbelen köyünde dokunmuştur.
Halı tek gö1lü halı olarak bilinmektedir. Halının eni: 91cm boyul50cm dir.
l0cm enindeki düğüm sıklığı 24 |}cm boyundaki düğüm Slra sayrsl 35dir. Yani
halının kalitesi 24x35 dir 10 cm2 deki düğüm sıklığı: B40ilmedir. Halının çözg:d
ve ilmeleri yapağı iptir. Saçak uzunluğu 13cm dir. Geleneksel Milas halılarında
genellikle iki dar su bir geniş su olmak izere üç bordür yer alır bu halının da iki
dar suyu bulunmaktadır. Beyaz zeminli ilk suyunda bakla çiçeği (pakla çiçeği)
yanışları 2.suyunda ise paralı su yanlşı zemini dolgular. Halının orta zemininde
T'ek göl olarak adlandırılan göbek deseni ile köşelerde farklı desendeki çeyrek
göbekler halı zeminini dolgular. ortadaki büyük göbeğin içini yıldıznı göl deseni
yer dhr. Halı da Hayıt yeşili, kökkırmızısı, kırmızının ikinci suyundhn elde edilen
pembe, ceviz yeşili,krem, göl çamuru ile yapılan siyah renk , gri, sarr renkler
kullanılmıştır. Halıyı dokuyan 65 yaşındaki Elif Köken bu halıyı 25 yaşında
dokuduğunu söylemektedir. Halı aşağı yukarı 40 sene önce yapılmıştır. Halıda

13 Bekir Deniz, "Milas Halılari] Bilim Birlik Başarr Dergisi, S. 49, izmiı
1987, s. 16.

|4 Durmuş Ali Kaynak, 89 yaşında Kaklık mah. Pınarlıbelen Köyu-
Bodrum.
15 Halil İnalcık, osmanlı imparatorluğunun Ekonomik ve Sosyal Tarihi,
Cilt:Z, İstanbul, 2004, s.

16 Mehmet Uslu, Bodrum'un Dokumacılıkve Boyacılığı, II. Ulusal El
Sanatları Sempozyumu, izmir, 1982, s.4.
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dokuma ağı kurmuşlar ve istedilderi gibi yönlendirmişlerdir17. Yüzyılın ortalarııra
kadar osmanlı halı tüccarlarlnln denetiminde olaır Batı Anadolu ticari halıcılığı
bu tarihten sonra izmirli Levantenlerin kurdukları halı şirketlerinin denetinıine
girmiştir ve XX. yizyıIda Şark Halı Kumpanyasının Kurulması ile ( the orieırtal
Carpet Manufacturers ) Batı Anadolu Halıcılık bölgelerinde yeni bir döneılı
başlamıştır'8' işte ingiliz Şark Halı kumpanyasının Bodrumda açmış oldı-ığu

şubelerde B0 kız dokuma ustasr olarak çalışmış ve bu şirkete halı dokudukları
ilcri sürülmüştür'9

Milas'ta şirketle yönetilen bağımsız bir halı atölyesi kurulduğu ve burada
dokuma rrstasr olarak çaIışan 50-60 kadının halı dokuduğu ifade edilmektedir.
Halı malzemesi olarak kullanılan ilmelik iplilderin elde bükuldüğü ve o dönemde
Izmir de ing1|iz şirketleri tarafipdan kurulan boya fabrikalarında boyaırdığı,

çözgülük ipliklerin ise Milas'ta ip eğiren kadınlar tarafindan elde eğrildiği
belirtilmiştir2o .

Halı tekelini eline geçircn ingilizler özelli]<le Avrupa'dan gelen halı talebi
karşısında sınrrlı doku1.ucu nedeıriyle üretimi pek çok dokuma merkezlerine
doğru genişIetmiştir. Bu arnaçla Manisa, Deınirci, Niğde, Kula, I(ütahya,
Simav Gördes, Denizli, Isparta ve Milas iIçelerinde acenteler aracılığı ile lralı
dokutmuşlardırzl' üetimi hızlandırmak adrna yapıiaır bir başka çalışma ise

iznıir ve Uşakta aç/ran deseır' btirolarıdır. Bu bürolarda Avrupa'nııı zevkiııe
görc Barok, iran, I(af as, Afgan, I{int, Çin desenleri getirtilerek yeniden
yorumlandığı ve Avrupa'ııın beğeırisiııe sunulduğu görülmektedir22, İşte Batı
Anadolu'nun değişik yörelerinde dokutulan büyuk çiçekli ve göbekli hahlaı
Milas halılarını da etkilerniştir. Klasik Milas halıları yerini Milas'ın l(aracalıisar
göbeklisi ve I(araovanın göbekli halıiarına bırakmıştır2'. Geleneksel halı dokuııa
merkezlerinin büyük bir böIüııünde ihraç amacıy|a halı iiretimi yapılmıştlr.
Ancak Mucur, I(onya, Itrşelrir, Niğde ve Milas gibi merkez|erde ticari halıcılık
rtdr,yç1l-:ı_-rgılmasrna rağııen bu yörelerdeki geleneksel halı tipleri bu

17 Cilran Özgür; "|9. yuzyıIın ikinci yarısında izmir'iıl Aydn Sancağı ile
Ticari ilişkileri'] 2. Ulusal İktisat I(ongresi/ 20-22 şubat 2008 DEUiBF iktisat
bölümü İzmir
18 Zeki SönmeZ,"Bat| Anadolu Türk Halıcılığının 19.Yizyı|daki Durunru
Üzerine, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfi, istanbul, 19B4, s. 96.

|9 Mehmet Temel, "I. I)ünya Savaşı Yıllarında Muğladaki Ekonomik
Kalkıı-ıııa Faaliyetleri'] ilke Dergisi S: 21, Muğla2O0B,s.|72.
20 Mehmet Temel, a.g.e.s.172.
2| i_Iarun Ürer, Haneden Ticarethaneye Batı Anaclolu Halıcılığı (1836-
1935), Izmir, 2007, s,26
22 Haruıı Ürer, a.g.e.s.27.
23 Bekir Deıriz, a.g.e. s. 15.
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uyglılamalardan çok fazla etkilennıemiştir. Bugün geleneksel Milas halıları halen
clokı-ınına;,a cleyalı etınektedir. oysa giiırümüzcle Uşak gibi öneınli bir halıcılık
nrerkezinde lralı üretimi durma ıroktasındadır. Milas ve Karaova bölgesinde
yapılan giinümüz halılarında eskiye göre boyı-ıtlar büyümüş hazır boyalı iplilder
kullanılınıştır. Eski halılarda boyı-ıtlar seccade boyı-ıtunda yapılırken ticari
halılarda boyutların biiyüdüğü görülmtiştür. Halıların renklerinde ırıatlaşma
başlamış ve daha koyrı renkler kullanılmıştır. Milas'ın XIX. Yüzyıl sonlarında
ortaya çıkan I(aracahisar halısı ve Karaova bölgesinde dokı-rnaır göbekli halıları
aynı dönemin Uşak Gördes Kula, Meğri , Denizli, Çal ve Güney halılarının desen
ve kompozisyon yöırleriyle de beırzerlik göstermektedir.

SoNUÇ

Milas ve çevresi 18. yüzyıldan gtinümüze kadar çok önemli bir halı
dokuma merkezi olmuştur. Milas Ve çevresiırde dokunan halılar çeşitli
kompozisyon biçimlerinde çok zengin yanışlar iie bezenerek oluşturulmuştur. Bu
zengin çeşitlilik bölge halıcılığının diğer halıcılık merkezleri ile olan etkileşimi
neticesi ve bu bölgenin Batı Anadolu da faaliyet gösteren yabancı şirketlerin
imalat yaptırmalarl sonucu ortaya çıkmıştır. Bunlardan daha önemlisi ise
bölgenin Yörük ve Tlirkmeır yerleşimi olması ve halı kültürünü beraberlerinde
getirmeleridir. Böylece yörenin halı sanatı geleneksel kompozisyon renk ve
desenlerini korumuş ancak ticari halıcığın gelişmesi sonucu farklı desen ve
kompozisyonlarda yapılmış halılar bölgede üretilmiştir. Bugün Milas'ın BozaIan
köyünde dokunan Ladik modeli menşe olarak Konya- Ladik halısının devamı
şeldinde yapılmaktadır. Karaova halılarında da Isparta, Uşak, Konya, Gördes ,

Denizli Çal Halılarının etkileri görülmektedir.
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B 0D RUI\n Lİ nn^&NI I{ DA Kfr r İ can'İ paalİypTtpn.

Ebubekir Sofuoğlul

Yarımada görünümünde olan fürkiye, Dünya'nın en çok dikkat çeken
bölgelerinden biridir.Bu kanaat fürk vatandaşı olmayan çoğu kişilerin de

inandığı, paylaştığı bir düşüncedir. Türkiye'nin, Dünyahın en çok turist çeken
ülkelerin arasrnda olması, bu düşünceyi doğrular niteliktedir. Bununla birlikte
Türkiyehin, Dünya'nın dikkat çeken ülkelerinden biri olmasr, onun sadece

turistik güzelliklere sahip olmasından kaynaklanmamaktadır.
Ttıristik güzelliklerinin yanı srra iklimi, stratejik önemi haiz coğrafyası,

Tarih boyunca medeniyete beşiklik etmiş olmasr, zengin maden yataklarına sahip

olmasr, son derece çeşitli bitki örtüsünü içinde barındırması, Türkiye'nin turistik
zenginliğinin yanı sıra, sahip olduğu zenginliklerin sadece bazılarıdır.

Burada sayılan tüm hususiyetlerin neredeyse tamamına Bodrum'un sahip

olduğunusöylemekmümkündür. BodrumdaTürkiyegibituristiközellikleresahip
yönüyle bilinmenin yanlslra, yine yukarıda Türkiye için sayılan zenginliklere de

sahiptir. Fakat şehirlea bazı yönleri her ne kadar öne çıkmışsa da, bunun dışında
başka özellikieri ile de öne çıkmak, bilinmek isterler. Bu çerçevede Bodrum da

turistik özelliklerinin dışında başka özellikleri ile de bilinmek ister. Bu vesileyle

de turistik yönündeki şöhreti kadar olmasa da Bodrum'un, turistik zenginliğine
mahkum olmadığı, turistik zenginliğinden başka birçok hüsusiyeti olduğunun
altının çizilmesi gerekir. Öne çıkan bu hususiyetlerden bir tanesi de sahip olduğu
limanıdır.

Bodrum'da bir limanın varlığı, buranın doğal güzelliklere sahip de olsa,

bir uç nokta, bir rssız bölge olmadığının, sonucu ticari zenginlikler doğuran
geçiş bölgesi olduğunun, önemli yerlerin adeta ortasında bulunduğunun, ticari
hareketliliğe sahip hareketli bir şehir olduğunun göstergesidir. Hareketlilikler
de iç bölgelerden Bodrurıt'a, Bodrumdan da iç bölgelere olacak şekilde bir

çizgi içerisinde olmanın yaru sıra, ihracat yapılan bir liman olması hasebiyle
de Bodrum'dan dışarıya doğru bir hareketliliği de içinde barındırmaktadır. Bu
da Bodrurnda içeriden dışarıya ve.dışarıdan içeriye olacak şekilde sürekli, canlr
ticari faaliyetler içinde olunduğunu yansrtmaktadır.

Bodrum için bu tanımlanan ticari faaliyetlerin bugün, bu şekilde olduğu
bilinmekle birlikte, geçmişte de bu şekilde olduğu bilinmektedir. Bodrum'un
geçmişteki bu şekildeki ticari faaliyetleri de osmanlı Arşivlerinde tespit edilen
ilgili vesikalardan anlaşılmaktadır.

1 Doç. Dr. Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü.
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Bodrum limanındaki bu ticari canlılıktan başka, Bodrum limanında
firkateyn ve kalyon imalinin yapılması, Bodrum'un bir başka hususiyetidir. Yine
osmanlı Arşivlerindeki vesikalardan anlaşıldığına göre, Bodrum limanında
firkateyn, kalyon, korvet imal edilmesi, Bodrum imalat sanayisinin geldiği
seviyeyi göstermekte ve bu imalat sanayi sürecinden buraya hammadde gelişi,
firkateyn siparişi verilişi gibi aşamalardan da anlaşıldığı gibi, buradaki bir başka
hareketliliği göstermektedir.

Bu çerçevede Bodrum linranıırda kalyon imalatı yapıldığına dair tespit
edilen ilk belge, Bodrum limanında imal edilecek kalyonlar ıçin gerekli olan
kerestelerin temini hakkındaki belge idi. Bu belgede Bodrumda imal edilecek
olan kalyon için Menteşe, Gelibolu, Turnalı, Çamur Limanı ve sair yerlerden
kesilecek kerestelerden bahsediliyordur2. Bu meyanda, kerestelerin kesilerek
temin edilmesi hususundaki diğer ayrıntılar da belgede ele. alınıyordu. Bunun
için kereste temin etme işinin Ebubekir Ağa'ya verildiğinden bahsediliyoı
kereste temini sürecinde bu işte çalıştırılacak amelelerin iaşeleri de ele alınıyordu.
Amelelerinin iaşesinin temini için öncelikle peksimet ve sair yiyeceklerden
oluşacak mükemmel kumanya hazır|anacağı belirtiliyor bunlar için de 15'er
para ücret gerekeceği ifade ediliyordu3. Kumanya ücretlerinden bu şekilde
bahsedilmesi, L793 şartlarındaki Bodrum mamul madde fiyatları için bugüne
fikir verecek olması açısından gizel bir örnek olarak düşünülebilir. Belgede
kumanya fiyatlarından başka, Baltacı amelelerine 40'ar para blarak tespit .dıı.,
yevmiye, yine 1793 şartlarında Bodrumdaki emek piyasasından bir örnek olarak
değerlendirilebilira.

Öte yandan, Belgeden, kalyonun bir an önce bitirilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır.
Bunun için de idarecilerden bir takım taleplerde bulunulmaktadır. Bu talepler
arasında öncelikle iç bölgelerde kesilen kerestelerin nakli için, camlş Ve
küçük öküz talebi göze çarpmaktadır. Kerestelerin deniz kenarına nakli için
20-30 çif camış ve küçük öküz satın alınmasr istenirken, bu nakil işlerinde
çalışan amelelerin kumanyaların ihmal edilmemesi, mükemmel olması gereği
hatırlatı]makta ve kumanya temini srrasında da masraf an kaçınıl-u-"i,
tavsiyesinde bulunulmaktadırs. Bu hatırlatrna Ve tavsiyelerden, hem nakliyatın
nasılve hangi araçlarla olduğu, hem de işçilere nasıl bakıldığı, kumanya temini
sırasında masraf an kaçınma gibi çekinceler içine girilmemesi hatırlatmalarıyla
onların iaşelerine ne denli önem verildiği anlaşılmaktadır. Yine belgede, Turnalı
diye bahsedilen bölgenin sarp olması hasebiyle yeteri kadar camlş ve küçfü
öküz olmadan nakliyatın zor olacağı, hatta gönderilen amelelerin hastalanmaları
2
J

4
5

B.O.A. C. BH, t6l7s7, 27122h1206,r793?

c.BH. t6t757

c.B.H. t61757

c.B.H. r6l7s7
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sebebiyle de kesilmiş olan B00 kereste'nin naldi için ayrrca nakil hayvanları
gerektiğinden bahsediliyordu6. Öte yandan amelelerin hastalanması, daha
fazla nakil hayvanlarına ihtiyaç duyulması, işin zorluğunu gösteriyordu ve bu
yizden amelelerin iaşelerine son derece öneın verildiği görülüyordu' Çünkü
belgede amelelerin iaşelerinden tasarruf yapılamay acağı belirtilerek I(litbahir,
Kale-i Sultaniye, Sultanlrisar gibi ve daha başka bölgelerden kumaırya temini
için para isteniyordu. Bu talepleriır yanı sıra, kalyonun bitirilmesi için bir dakika
kaybedilmeksizin çalışıldığı belirtiliyoa kalyonun imalinin tamamlanması için
"çoğo g\tti azı kaldı" denilerek sona yaklaştığı ima ediliyordu. iç bölgelerdeır
denize nakledilecek kerestelerin, kalyonun güvertesinde kullanıldığrırrn da
belirtildiğine göre kalyonun büyük oraırda tamamlandığı anlaşılıyordu7.

işçilerin iaşelerinin temininde rıasraf an kaçınılmaması Vurgusu,
işçilere nasıl bakıldığını ortaya koymakla birlikte, amele kumanyaları temini
için civar yerlerden iaşe teminine girişilınesi, Bodrumdaki ticari. canlılığın
komşu böigelere de katkıda bulunduğunu gösteriyordu. Bu ticari canlılılt, civar
bölgelerden iaşe temininden başka, arnele temini için de olduğu düşünülürse,
emek piyasası açısından da Bodrudun' 7793 şartlarında bölgesine katkıda
bulunmasr açısından öncü görevi taşıdığını yansıtıyordu8. Bu şekilde, yukarıda
da belirtildiği gibi Bodrum Limanındaki kalyon, firkateyn imalatı, Bodrum'a
katkıda bulunmakla kalmıyoı civar bölgeler için de mamul maddelerine Pazar
olmak, emek piyasasını canlı tutmak gibi katkılarda bulunmuş oluyordug.

Bodrumda inşa olunan kalyonla ilgili bu detaylardan Sonra, aynı yıla ait
ele 5i,çirilen bir başka belgeden de bu kalyonun tamaınlandığı anlaşılıyor ve bu kez
bu kalyonun denize iııdirilmesi için gerekli ayrıntılar nedeniyle merkezden bir
takrm taleplerde bulunuluyordu. Bu çerçevede, yoğun bir şekilde gerçekleştirilen
ve bitirilen çalışmalardan Sonra, bitirilen kalyonu denize indirmek için,
donanmayı hümayun kaptanlarından birinin görevlendirilmesi isteniyordu.
Yine kalyonu denize indirdikten Sonra bu bölgenin temizlenmbsi ameliyesi için
kalyonun denize indirilmesi sürecinde, kaptana verilecek harcırahtan başka,
gerekli hizmetlerin tamamlanması için para isteniyordu10.

Bunun için de hem daha önce tayin edilmiş kaptan için 200 kuruş, hem
de donanmayı hümayun kaptanlarından Memiş Kaptan için de 200 kuruş talep
edildiği, Başmuhasebeye bildiriliyordu. Kalyon imal işinin yüklenicileri, kalyon
imalini sıkı tuttuğu gibi, denize indirme işini de sıla tutuyor, bunun içinde
merkezden maharetli, mütefennin bir kaptan tayini yaparak, nasıl birine ihtiyaç

6

7

8

9

10

c.B.H. r6l7s7

c.B.H. t6l7s7

c.B.H. t61757

c.B.H. 16t757

c. BH 6sl3096, 06/N/1206
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olduğuıru da ayrıca beliı'tiliyordu''.

Yüklenici şirketin, kalyon imal işini sıkı tuttuğu]'azı gitti,çoğu kaldi' diye
yaptığı tarif e, bitmesine yaklaşılan kalyonu, aynı yıl bitirip denize indirmeğe
lrazır hale getirmesinden anlaşılıyordu.

Boclrum'da kalyon imal edildiği belirtilen belgeden başka, |798 yılınaait olan bir
başka belgeden de Bodrumda korvet imal edildiği de anlaşılmaktaydı. Akdeniz'e
tayin olunan Beşir Zafer ve Gökbabad iskelesinden kereste nak]ine memur,
Tongarta gemileriyle Bodrum, Limni ve Midilli cezirelerinde yapılan korvetlerin
miirettebatlarrnın tayiııatlarıyla ilgili belgede, Bodrum'da korvet imali yapıldığı da
açıkça belirtilmiş oluyordu. Korvet ve firkateyn imalinde çalışanların iaşelerinin
temininin konu alındığı belgeden, Bodrumda korvet ve firkateyn imal edildiği
anlaşılıyor, ayrrca işçilerin kumanyalarıııın temini için de ıre miktarda peksiınete
ihtiyaç olduğu da öğrenilmiş oluyordu'2.

Peksimet ihtiyacının , |7gg senesi için bahsedildiği belge , 77gB tarihli
olduğuna göre, korvetve firkateyn imalatının kısa süreli olmadığı anlaşılmaktadır.
Bir sene sonraslnln kumanyasınln talep edilmesine ve imalatın en az bir yıl
daha süreceğinin düşünülmesine göre, korvet ve firkateynlerin küçük ve basit
olmadığı, Bodrumdaki imalathanelerin de bu çerçevede küçük imalathaneler
olmadığı düşünülmelidir'3.

Öte yandan Bodrum civarında imal edilen ve Bodrumb bu açıdan da
canlılık kazandıran kalyon, kadırga ve korvet imalatlarından başka, Bodrum
Iimanında ticari canlılığın da olduğu yine belgelerden anlaşılmaktadr.

1847 yiiına ait olduğu anlaşllan belgede, bir karantina binasına ait
tartışmadan ve yine belgenin muhtevasrndan da ticari bir merkez inşası
çalışmalarından bahsedilmektedirla. Öncelilde belgede tartışmalı bir konudan
bahsedildiğini ifade etmek gerekir. Buna göre belgede, (Bodruma bağlı Meğri
iökelesinde otrrran) Bezir ganApostolaki adlı birinin,|<azamüdür'ünden karantina
mahallini satın aldığından ve buradaki sancak've karantinaya ait saireyi başka
bir mahalle taşımak istediğinden, hatta bu konuyu bir oldu bittiyle bitirmek
istediğinden bahsedilmektedir. Hatta bu konuda yer kazanmak için denizi de
doldurmaya teşebbüs ettiği, yeri ona satan kaza müdürünün bunu yapmamasl
gerektiğini ona bildirdiği halde kulak asmadığı bilgisi verilmektedirls.

11

T2

13

T4

15

c.B.H 6513096,
C.BH. 221 IO3Z, 26 IZA I I2IT
c.BH. 221 1032
A.MKT. r32l 40,03 lB I t264
A. MKT. r32l 40
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Aslında karantina mahallini satın alan Apostolaki'nin asıl niyeti, karantina
mahallini başka bir yere taşıyarak burada bir ticarethane inşa etmekti. Fakat kaza
müdürü de, karantina memurları için yeni bir yer bulununcaya kadar böyle bir
naklin doğru olmayacağını ifade etmektedirl6

Bu tartışmalı durumlardan başka bu haliyle bu belge, iki konuda
bugüne ışık tutmaktadır. ilk olarak Bodrum da bir karantina mahalli olduğunu
haber vermekle, buranrn hareketli bir bölge olduğunu göstermektedir. Çünkü
karantinalar, ülkeye giriş ve çıkışların sağlıklı bir şekilde denetlenebilmeleri
amaçlarıyla (genellikle sınır bölgelerinde) tesis edilirler. Buradan da iç ve dış
ticaret yoluyla, Bodrum'un karantina tesisi kurdurmayl ihtiyaç hissettirecek
derecede hareketli olduğu anlaşılmaktadır. Karantina mahallinin yerinin
değiştirilmemesi üzerine yapılan tartışmalardan da karantina mahallinin ihmal
edilebilir bir mahal olmadığı anlaşılmaktadır.

Karantina mahallinin öneminin bu şekilde görüidüğü bu belgeden başka,
Bodrum'dan zaman Zaman da olsa İstanbulb peksimet nakli yapıldığı da yine
arşiv vesikalarında belirtilen bir bilgi idil?.

Bu konuyla itgili müfredat def erlerinde istanbul'un iaşesi için Silivri,
Tekirdağ, Karaağaç, Selanik, Antalya, Çandarlı, Eğriboz, Ayvalık, Bandırma
ile birlikte, Bodrum ve def erde yazılıı olan diğer iskelelere gelen buğday, arpa
miktarından bahsedilen belgeden Bodrum limanlntn' istanbulh malnakledilecek
derecede ticari ve zirai büyuklüğe ulaştığı anlaşılıyordul8. Bu belgeden ve bu konu
ile ilgili bir diğer belgeden de anlaşıldığına göre, Bodrum limanının istanbulh
arpa ve buğday sevkıyatınrn yapıldığı ve müfredat def erlerinde ve 1ukarıda
bahsedilen limanlar kadar önemi olan bir liman olduğu görülmüş oluyordu'9 Bu
nedenle bu veri de, Bodrum'da ki ithalat ve ihracatın miktarı gibi somut veriler
içermese da boyutu ve önemi hususunda önemli ipucu vermektedir2o.

Bu belgenin bu güne ışık tuttuğu bir diğer konu da karantina mahallini
satın alan Apostolaki'nin buraya kurmak istediği inşaat hak}ındadır. Apostolaki,
burayı satın aldıktan Sonra burada, bugünkü ifadeyle bir iş merkezi inşa etmek
niyetindedir. Bu da Bodrum limanındaki hareketlilik anlamında bir başka ipucu
anlamrna gelmektedir. Karantina mahallini başka bir yere nakletmeyi, denizi
bir miktar doldurmayı düşünecek kadar ticaret merkezi inşasını genişletmeyi

A. MKT. t32l 40
c. BH. 221 1032
TS. MA. D. Gömlek:4834l 0002
TS. MA. D. Gömlek:4834 / 0001
TS. MA. D. Gömlek:4834l 0002
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düşünmesi, Bodrum limanındaki ticari hacmin bir başka göstergesidir2'.

Bu belgeden anlaşılacak bir başka konu ise denizin bir miktar da olsa
doldurulmasıdır. Belgede ifade edildiği üzere osrnanlı deniz kanunlarına göre,
denizi doldurmak kabul edilmese de belgede deniz doldurularak yapılan işyerine
ruhsat verilebileceğinden bahsediliyord:u' Zaman zaman bugün de karşılaşıldığı
gibi deniz, göl vesaire gibi yerler doldurularak yer kazanma durumlarına, |847
yılında da rastlanılması ilginçtir. Belgede ayr|ca, kazık çakılarak bina alanı
genişletildiğinde, tedbir de alınmadığı için, deniz Suyunun bu yeni yapılan yerleri
tahrip ettiğinden de bahsedilmekteydizz.

Aslında denize doğru kazık çakrlarak binanın genişletilmesine çalışılması
çabalarına, devlet görevlilerinin kontrol amacıyla binayı görmeye gelmeleri
niyeti anlaşıldığında başlanmıştır. Devlet memurlarının yeri kontrole geleceği
öğrenildiğinde, çok acele, çok faz|a miktarda amele tutularak ve bunlara da
yukıü miktarda yevmiye verilip yoğun çalışmaları sağlanmak suretiyle, deniz
tarafına kazıklar çakılmış ve bina denize doğru genişletilmişti. Tabii olarak,
tedbir alınmadığı için de deniz suyu da genişletilen alanı tahrip etmişti. Bu tahrip
edilen alanın da daha sonra tamir edilerek düzeltildiği belgede ifade ediliyordu23.

Bu şekilde Ticari canlılığından bahsedilen Bodrum limanında, adli
vakalara rastlanmıyor da değildi. 1851 yılına ait belgeden anlaşıldığına göre,
Bodrumh bağlı Karatoprak iskelesinde, Bodrum karantina müdürü tarafindan
hırsızlık vakası olduğuna dair ihbarda bulunuluyordu. Bu ihbara göre, Midilli
adasından kaptan Nikola adında biri ve 4 tayfasıyla gerçekleştirilen bir hırsızlık
olayından bahsediliyordu. Hırsızların, silahlı olarak gece kalmiyoz kryılarından
geldiği ifade ediliyordu. Buna göre hırsızlar, önemli lasmr Karatoprak iskelesi

çalışanlarına ait 6,700 kuruşu vebazı eşyaları çalmışlardı. Hırsızların, Nikola ve
tayfalarından müteşekkil olduğu anlaşılan belgede, hırsızların para Ve eşyaları

çalmaktan başka çalışanlardan bazılarını da rehin alarak kaçtıldarı ifade
ediliyordu. Bu hırsızlık Ve gasp ve adam kaçrrma olayı da bu kaçırılan kişilerden
iki kişinin, onların ellerinden kurtulduktan Sonra olayı ihbar etmesMe öğrenilmiş
oluyordu2a

Bu belgeden, Bodrum limanının diğer adalara yakınlığı ve hırsızlık
yapmak için de olsa, çok uzun mesafelerde hırsızlık yapı|mayacağına göre,
komşu adalarla yakrn ilişki içerisinde olunduğu ve hırsızlık yapılmak için
Bodrum seçildiğine göre, buranın ticari faaliyetlerinin ve zenginliğinin cazibesini

2T

22

23
24

A.MKT. r32 I 40
A.MKT. r32l 40
A.MKT. r32 I 40
A.MKT. NZD. IT9 I 54,06 / S I 1277
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göstermesi açrsından önemi aırlaşılmaktadır.

Yine buraya kadar ele alınan belgelerde en azından, Meğri iskelesi,
I(aratoprak iskelesi olmak İzere iki iskele ismi geçmiş olmakla, Bodrum
limanının tek bir limandan müteşekkil olmadığı, limanı destekleyen iskeleler
olduğu anlaşılmaktadır. Bu haliyle 1B40-50'lerin şartları düşünüldüğünde, o
dönemde bile Bodrumdaki faaliyetlerin tek bir limana sığmayacak ticari, srnai,
iınali büyük kapasiteye sahip olduğu anlaşılmaktadır.

Bezirgan Apostolaki'nin karantina mahallini satın alması ve başka yere nakletmeye
çalışması ite ilgili tartışmaların nihayet 11 yıl sonra yeni bir şekil aldığı 1858 yılına
ait bir başka belgeden anlaşılmaktadır. Bu konuda Maliye nezaretine yazılan
talepten anlaşıldığına göre, Bodrum limanının batı kısmında, devlete aitbir arazi
izerine, yeni bir karantina binası'inşasına başlanmak istendiğinden, bunun için
parasal destek talebinde bulunulmaktaydı. Buna göre yeni karantina binasr inşası
için, ihaleye çıkılması istenmekle beraber 15 bin kuruştan aşağı çıkılan ihaleye
kimsenin talip olmadığı belirtiliyordu2s

Karantina mahallinin satılmasından Ve bu süreçten 11 yıl sonra yeni
karantina binasının inşa edilmesi, ve bu şekilde karantina mahalline duyulan
ihtiyaç, Bodrum limanındaki iç ve dış ticaretin hacmini, canlılığrnr, insan giriş ve
çıkış hacmini belirtecek derecede Bodrum limanın önemini ortayakoymaktadır.

25 İ. vıvr. 4I4l 18073
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X\.xIx. yÜzyru \.E XIX. yüzylı EAŞINDA BoDRU&x
KAZAsINDA GEMİ İıwşası

Arzu B,{YKARA TAŞKAYA ı

l-Osmanlı'da Gemi Yapımı ve Tersaneler

osmanlı devletinin ilk zamanlardan beri Karadeniz, Marmara, Ege ve
Akdeniz kıyılarında münasip liman ve sahillerde bazı adalarda gemı ylpım
tezg?ıhıbulundurduğu ve gemi inşa ettiği bilinir.

XV-XVII. yizyı|larda göze çarpan yelkenliler arasrnda Ateş gemisi,
Ağrıpar Barça, Kalyon kullanılışı yaygm olan gemilerdir. Bunlar arasında kalyon,
Bodrum'da en çok inşası yapılan gemi tipi arasında bulunur2. Osmanlılar ilk
zaman|arda Gemlik ve izmit limanlarında denizcilik faaliyetine giriştikleri
gibi Anadolu beyliklerinden Karesi, Saruhan, Aydın tersanelerinden de
yararlanmışlardır. Bu tersaneler gemi inşasına mahsus sahilleri bulunmasının da
etkisiyle önemli ancak; gemitezg?ıhı hizmetini görüp bir gemiyi hem yapıp hem
de bütün levazımatıyla mahallerinde donatacak vaziyette değillerdi. Bununla
beraber tekne yapmak hususunda bu yerlerde bulunan tezgAhlarından istifa
edilmiştir.

osmanlı donamasında irili ufaklı değişik gemi tipleri vardı. Bunların
genel adı çektiri idi. Gemiler kürek çeken kürekçilerin oturduğu bank]arın
saylslna göre sınıf andırılmıştı. Bunlarrn en küçüğü Karamürsel en büyüğü
Baştarde idi. Küçükler daha çok nehir filolarında çalışıyorlardı. En önemlileri
Tunadaydı. Uçurma, Aktarma, üstüaçık, Çamlıca, Şayka, İşkam, Parye gibi
türleri vardı. imparatorluğun diğer nehirlerinde de celivye, çete kayığı, küiük,
şahtur isimleriyle anılanlar da vardı. Gemilerin en küçüğü olan karamürsel
istanbul-Marmara sahilleri arasında işlerler; kürekle çeklldikleri gibi, yelkenle
de hareket edebilirlerdi. Esas önemli gemiler firkateyn'|erdi. Bu gemilerde 10_i7
oturak bulunur, her küreği ikişer üçer kişi çekqrdi. Bunlar ortalama B0'er levent
alır subay hizmetli gedikli olmak uzere ayrrca yetmiş kişi bulunurdu. Bu gemi
türünün adı"pergende"olarakanılırdı. Pergendeler 1B-19 oturaklıydı. Bundan da
daha büyüğikalite adıyla anılan (Kalyota _Galyot) 19'24 oturaktan oluşuyordu.
Pergende ve kaliteler takip işinde kullanılırdı ve topları bulunurdu. Bu gemi
türünün en büyüğü kadırga idi. Kadırga|ar 25 oturaktan oluşurdu. 26-36 oturaklı
olana "Baştarde'' 26 oturaklı olan geminin geniş olan türüne de"mayna" denilirdi.
Mavnaların her bir oturağında yedi kişi kürek çekerdi. Boyları 65 metreye kadar

I Dumlupınarüniversitesi,DomaniçMeslelcYüksekokulu,Kütahya
a.b aykar a20 @ gmail. com
2 Uzunçarşılı |98Ba,467 '
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ulaşırdı. Şethiye kısaca " Şıhye'?enilen ve ya|nız yelkenle hareket eden iki direkli
bir gemidir

Kaptan-ı Derya Cezayir|i Gazi Hasan Paşa'nın çabaları sayesinde

I775'te Hendesehane adıyla Tersane-i Amire Mühendishanesi açıldıa. osmanlı
imparatorluğunda başta istanbuldaki Tersane-i Amire olmak izere Karadeniz,
Ege Denizindeki tersanelerinde de düzenli olarak kalyon inşa edilmiştir.

1795 yı|ında III. Selim dönemiııde Haliç Tersanesinde Fransız gemi
mühendisi Le Bon tarafindan büyükbir kalyon yapıldı. AyrıcaMesudiye kalyonu
yapıldı ve denize indirildi. Fransrz gemi mühendislerinden Bron ve Benois
isveçIi mühendislerden Klenberg ile iki Türk mimarrnın katılımıyla oluşan bir
grup sultanın izniyle 15 tersaneyi kapsayacak olan bir ıslahat hareketine giriştiler.
Tersane-i Amire'de büyükbir havrjzyapılması ve burada çağın koşullarına uygun
gemilerin yapılması düşüncesi egemendis. Mali durumun yetersizliği mevcut
durumun kötü oluşu bir sonuç getirmemiştir6. III. Selim in osmanlr bahriyesinde
yeniden düzenlemesi için de yapılan önemli bir girişim de istanbul dışında gemi
inşasına uygun olduğu halde pek faz|a önem verilmeyen taşra tersaneleri ve

gemi inşa tezgöıh|arını yeniden ele almasıdrr7. Bunun sonucu olarak adalarda
ve Karadeniz sahillerinde yer alan taşra tersaneleri için bir tespit yapılmış
uygun olmayanlar süratle gemi yapımma uygun hale getirtilmiştir. Gemlik,
Kale-i Sultaniye, Limni, Midilli, Sisam, Bodrum, Rodos, Antalya, Bendereğli
(Karadeniz Ereğlisi), Sinop, Sohum gibi tersanelerde kalyon ve firkateynler inşa

edilir. II. Mahmut ve Abdülaziz döneminde de denizcilik alanında gelişmeler
kaydederken, II. Abdülhamit döneminde ise sekteye uğramıştır8.

osmanlı devleti kuruluşundan beri denizle hep iç içe olmuş;önce ele

geçirdiği beyliklerin donanmalarından yararlanmış daha Sonra devletin kendi
bünyesinde de tersaneler oluşturmak suretiyle gemi inşa edilmiştir.

2-Eodrum'da Kalyon İnşasr ve Tersane

izmir limanının Batı Anadolu'nun en önemli limanı oluşunun yanl slra
geriye kalan limanlar örneğin Dikili, Foça, Urla, Sığacık ve Fethiye gibi lasmen
artalana sahip olanlar karşıdaki adalarla canlı bir trafiğe sahip olanlar Örneğin
Midilli ile Ayvalık ,Sakız ve Çeşme, Kuşadası ile Sisam, istanköy ile Bodrum,

Bostan 2005, 39};Mufassal o smanlı Tarihi Cilt.III, |9 55,1520
Beydilli 1995,23.
.Bostan 1992,69-100.

Çetin, Cilt. VI,B14.
Bostan 1999,619.
Arr Cllt. 2, 2009,T25 - I 45 ;Batmaz Cilt. 2, 2009,1 59 - 17 3.
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Rodos, Fethiye ve Marmaris gibi küçük limanlar bulunmaktadır 9.

osmanlı devletinin Bodrum gibi yerel kazalarda tersane inşa etmesinin
nedenlerivardır'|770'de Çeşme faciasından sonra muhtemelenl77S'tebıradabir
tersane tesisine yol açmıştırl0. Ayrıca çevrede gemi yapımı için uygun hammadde
de bulunuyordu. Gemi inşasına yatkın Rum ustalar ve diğer hizmetliler böyle bir
iş imkAnı karşısında Bodrum'a gelmeye başladılar ve bunların sayrları giderek
artlş gösterdilı. Tersanede en eski zamandan beri Bodrum'da büytik gemiler
inşa edilirdi. Sebebi de coğrafi vaziyetidir. Diğer bir sebep ise mevcut durumun
tersaneye ihtiyaç göstermesidir.

osmanoğu||arı zamanında Bodrurıt'un denizinden istifade etmeye
çalışılmıştır. Memlekette ıslahatın gerekliliğini anlamış olan III. Selim, memleketin
idare edilmesi için devletin ileri gelen ricalinden fikir almıştır. Alakadar yerler
|79l (H 1206) senesinde padişaha verdikleri raporda memleketin tersanelerinin
bahsedildiği sırada Tersane-i Amire yani istanbul Tersanesi, Sinop, İstanköy,
Rodos ve sair münasip mahallerde inşa edilmiş olan harp gemileriyle dolu iken
bunlardan top, gülle ve mühimmat gibi teçhizattan mahrum oldukları bildirilmiş,
gerekenin yapılması istenmiştir. Bu münasip alanlardan birisi Bodrum'dur.

, Resim 1. Tersaneırin Deniz tarafına bakan cephesi

Bodrum tersanesi ile ilgili olarak ilk kayıt buraya verilen yeni nizam ile
ilgilidir. 1793 ( H 1208) senesinde Akdeniz seyahatinden dönen zamanrn Kaptan
Paşası kendisine verilen tam salahiyetten istifade ederek vazifelerinde kusur
gördüğü liman reisi Mehmet Kaptan ile bir direkçiyi öldürdükten sonra durumu
sadaret marifetiyle padişaha sunmuştur. Vasıf Tarihihde, tersaneye verilen yeni

9

10

11

Scherzer 2001,4.
Bostan Cilt.z, 2009,16.
Baykara T992,248.
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nizam mucibince, liman reisi Mehmet Kaptanın rütbesi Ve maaşl artırılmıştır.
Fakat rüşvete başladığından ve liman reisi vasıtasıyla yapılan gemilerin
kusurlarına müsamaha ettiğinden Kaptan Paşaı2 bunun farkına varmıştı. Aynı
senede Kaptan Paşdnın Akdeniz seyahati esnasında sert olmayan denizde iki
geminin dayanamayışları yüzünden ikisinin de hasara uğradığı görülmüştür.
Bundan başka iki üç seneden beri Bodrumda inşa edilmekte olan geminin
denize indirilmesi töreninde hazır bulunmak üzere Bodrumh gelen Kaptan Paşa,

liman reisi Mehmet Paşahın vermiş olduğu aletler ile geminin indirilmesinde
hayli zorluk çektiğinı görünce kızmış, Mehmet Kaptanı öldürdükten sonra Ve

istanbul'a dönüşünde durumu BabıAliyi haberdar etmiştir, diye belirtir 13 
.

Bodrum tersanesi limanın ağzında bulunur. Tersanede duvarlar ve kalelerle
korumalı bir ortam meydana getir,ilmeye ve korsan saldırılarından korunmaya
gayet müsalttir.l1l}yılında Ege Denizinde karışıklık çıkması üzerine halkbalçık
ve taş kullanarakbu yapıyı slvamaya çalışmıştır. Bu duvarlarınzamanla yıkılması
izerine 1B2B yılında kireç ve taş kullanarak dört kuleli 303'2 metre uzunluğunda,
yaklaşık 4.5 metre genişliğinde ve 1.5 metre eninde duvarlar inşa edilmeye

başlanmıştır. 20.000 kuruş keşif bedelli, inşaatın 80.000 kuruş harcandığı halde

bitirilememesi üzerine istanköy Muhafızı Hacı Ali Paşa soruşturmacı tayin
edilmiştir. Adalar Voyvodası Mehmet Nazif Paşa Kaplan Kulesi ve dört kuleli
tersane kulesini inşa etmekle görevlendirilir; fakat daha sonra görevden alınırla
ve tersaneyi tepeden koruyan Kaplan Kayası kalesinin inşasrnr, kalenin batı
kapısını, 1829 yılında Tavaslr osman Ağa tarafindan bitirilirls.

Kalede yapılan 1701 plı sayımında, tüfek ve top sayısı azalmış, kaleye

av tuzaklarr konulmuşturt6. XIX. yüzyılda Bodrumda liman, karantina idaresi

ve rüsumat olmak izere iki kısma ayrılmaktadır. 1296 yılında ilk salnamede
rüsumat memurunun adı geçer. Rüsumat idaresinde bir müdür, bir başkatip,
katib-i sani ve sandık emini bulunmaktadır. BodrumUa Yeniköy Mahallesinde
12 numaralı hanede sakin bulunan Kurucuoğlu Ahmet Hoca'nın 90 kuruştan
yıllık 1.080 kuruş bedelle karantina katipliği yaptiğı bilinirt7. IB79'da (H 1298)

yılında Bodrum Rüsumat Müdüriyeti, Müdür AIi Rıza Efendi, Başkatip Mehmet
Fehmi Efendi Saravalos Memuru Mehmet Efendi, Katip Mehmet Efendiden
oluşmaktadır'B

12 Bostan |992; Özbaran 1960,57l-572.
13 Tarih-i Cevdet, Cilt. V 1308,315-316.
T4 Demir 200T-a,30-32.
15 Demir 2001-b, 15.

16 Vatin 2004, 476-478.
17 1296 yilıı Aydın Vilayet Salnamesi,86-87; BoA, ML.VRD,TMTdef er

no:2805.
18 1299 YılıAydın Vilayeti Salnamesi, 42,
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III.Selim in zamanrnda tersanelerden Gemlik Bodrum, Sinop ve Sohumda
45m (59 zira ) Kaleyi Sultaniyecle (Çanakkale) 38m (50,5 zira),Rodos'ta 47 -48 ın
(63 zira ) uzunluğunda birer kalyon Bendereğlide 40,5m (53,5 zira),Limnicle 38
m (50,5 zira) , Kolos'ta 33m (43,5 zira) uzunluğunda birer firkateyn Ve Miclillide
29m (38,5 zira) ızunluğunda bir karavela inşa edilmiştirl9. Bodrumda 1784-
|791--|803-1B06 senelerinde kalyonlar yapılmıştrr2o.

Bodrum kazasında Menteşe sancağı dAhilinde zaman Zaman kalyon
inşası için kereste ve imdadiye akçesi.temin edilmiştir2'.

XIX. yüzyılda da Bodrumda bulunan tersanede İzmiı istanbul, Muğla,
Selanik gibi birçok şehir için kalyon inşası gerçekleşmektedir22. Bodruıida
l780'lerden itibaren elli yıl zarfında on kalyon yapılmıştır. Bunlarrn her birinin
boyu 34 m ile 56 m arasında değişiyordu. Gemi yapım için genellikle finans
kaynağı Batı Anadoludaki voyvoda ve mütesellimi olan kişilerin devlete vermekle
nikümlü oldukları vergilerdir. 1815 ( H 1231) yılında izmir voyvodası yaptırdığı
gemi için malzeme yollamıştır23.

Bodrum tersanesinde kalyon yaptıran ilk kişi olan Menteşe mütesellimi
Tavaslı Ömer Ağa, gemiyi L784-I785 yılları arasında yaptırmıştır. Ayrrca
SığIa mütesellimi Hasan Çavuşzadeleı Milas ayanr Karaosmanoğulları, İimir
Voyvodaları Katipzade Mehmet Efendi ile Hüseyin Kamil Efendi de burada
kalyon inşa ettirmiştir. Yapımı bilinen son savaş gemisi 1s31 ( H 1247) tarihli
Takvim-i Vekayide haberi verilen 63 ziralıkve seksen top taşıyan bir kalyondur2a.

1l23'te Bodrurnda 48 m (63 zfua) uzunluğunda bir kalyon inşa
edilmektedir. 1833'te Bodrum'da yapılan İstanbulh getirilen 47.Bm (63 zira)
uzunluğunda bir kalyon içim II. Mahmut'a verilecek isim konusunda kesin bir
görüş belirtmesi istenmiş "Bad-ı Nusret "Veya "Feyz-i Memduh" adı verilmesini
tavsiye etmiştir 25.

19 Gencer 1985,50-51; Karal I94I,203-2I1; Mehmet Raif Efendi veNizam-ı
Ceditb Ait Eseri 2001, 55.
20 H,Uzunçarşılı l988a,505-506.
21 BOA, C.8H,60,2766.
22 BOA,C.BH,r2.5gg,I23g.
23 BOA,C.BH,51,2417,1231.
24 Baykara L992,249.Zira:Bir kolun dirseğinden orta parmakucuna kadar
uzunluk ölçüsü.75-90.
25 BOA,HH,2g0gg.
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R.esiııı 2 Eodruııı'daki Eski Lirnaır dain'esi

Bodrumda kalyon, en çok tercih edilen gemidir. Fakat Eylü| 77 }A'teSadaret
görevine getirilen Kandıye valisi Kalaylı Ahmet Paşa'ya atama hattı hümayununu
götürmek için bir şethiye gönderilmiş ve bu gemi Girit'e dokuz günde ulaşmıştır.
1782 yılında tersanede inşa edilen 27 m (35,5 zira ) ıızanluğunda hızlı hareket
eden bir şethiye, çok beğenildiği için benzerleri olarak iki şethiye biri Sinop'ta
diğerinin Bodrumda yapılması kararlaştırıldı' Bodrumda yapılmış olana
Konstantin mimar olarak gönderilmiştir26. Bir yıl sonra Bodrum'daki şethiyenin
tamamlandığı ve denize indirilerek istanbul'a götürülmesi için her birine 40 kişi
tayin edildiği görülür'z?.

Kalyonların inşasında safra ma|zemesi olarak genellikle çai<ıl taşı
kullanıldığı halde, daha sonra toprak kullanılmaya başlanır. Uygulama ise toprak
nemli olduğu için kısa sürede tahtalarının çürümesine ve geminin harabına yol
açıyordu. Buna çözüm olarak XVIII. y;u;zyılın ortalarına kaiyonlara toprak yerine
yeniden çakıl taşı konulmasr kararlaştırıldı. Bunun için Akdeniz de bulunan sekiz
kalyonun her birinin Bodrum, Midilli, Sakız, Rodos gibi çalolı bol olan yerlerden
beş on sandal çakıl getirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Bu çakıl taşları İstanbul
tersanelerindeki kalyonlardaki toprakla değiştirilerek gemilerin temizlenmesi
sağlamıyordu28'

XVIII. yizyı|da Anadolu ve Rumelide gemi inşasının gerçekleştiği
mahallerin içinde Bodrum adına rastlanamaz; fakat kereste temini için adı
geçer. istanbul tersanesinde yapılacak gemilerin kerestelerinin izmit, Canik,

26
27
28

BOA,C.BH,8899.
BOA, C BH, 10955

BOA, C.8H,8981.
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Kaz dağı ve Selanik taraf arından; Gemlik te yapılacak gemilerin kerestelerinin
Domaniç dağlarından, Kale-i Sultaniye tezgöhına Biga ve Kaz Dağından, Limni
tezgAhının kerestesinin çam kısmı Taşoz adasından ve meşe kısıiıı Gümülcine
ormanlarrndan, Midilli gemi tezgAhına kerestenin çam kısmı Kaz Dağından Ve
Bodrumda yapılacak gemilerin kerestesinin Menteşe Dağlarından, RJdos gemi
tezgAhı kerestesinin Marmaris vasıtasryla içeriden ve kısrrıen adalarla, Karajeniz
Ereğlisi, tezgAhının Bolu ve Viranşehir (Eskipazar) dağlarından, Sinop tezgahı
kerestesinin Kastamonu ormanlarrndan tedarik edildiği görülür 29'

Resinı 3Bodrurn Tersanesinirİ Çekek Yerleri

XIX. yüzyılda Bodrum'da yapılmakta olan kalyonların lata, koğuş ve
kerestesinin Menteşe sancağındaki kazalardan sağlanmakta olduğu da bilinit'o.
XIX. yüzyılda gemilerelazım olan yelken ile tente bezlerinin Çanakkale havalisi,
Livadiye ve Saruhan sancağındaki kazalardan, ayrlca Aydın- Menteşe sancağr,
Ağr ıb oz, Atina, Teb, Mı s ır v e izmir havalisinden, temin edilmektedir.

Kalyonların inşa edilmesi her zaman işçi ihtiyacına yol almıştır. Yine
XVI. yüzyılda Menteşe sancağı iie beraber birçok sancaktan kürekçi istenildiği
bilinir3'. XIX. yüzyılda da kalyon inşasında yine demirci ve bıçkıcr.amelesi
istendiği de olmuştur32. Bu istenme sancak dAhilinde olduğu gibi Sakız, Kuşadası
gibi adalard an ve izmir kazasından da olmaktadır33.

29
30
31

5T4
32
33

Uzunçarşılı 198Bb, 448-449.
BOA,C.BH,170,BO04.
Uzunçarşılı 19B8b, 45l.Gönderilen suretin açıklaması içim aynl yer:

BOA, CBH,45,2IT3
BOA,CBH,25,IIB4.
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Osmanlı devletinde inşa edilen yeni stil gemilerin özellikleri ayrıca dile
getirilmektedir. Eski tarz gemiler oranları batr<rmından boylarına kryasla daha geniş
olduklarından, dolayısıyla yandan esen rüzgirları arkalarına alamadıklarından
ve rüzgAra karşı gemiyi çeviremediklerinden düşmana hedef olmaktadır. Ayrıca
eski tarz gemilerin alet ve edevatı ağır olduğundan kullanılması zor ve hareket
kabiliyeti zayıf ır. Dolayısıyla eski stilde ağır ve hantal gemilerin yerine Fransız
stilinde hafif ve süratli gemiler yapılmaya başlandı. istanbulda Fransız temsilcisi
Pierre Ruf in, 1806 yılındaki ocak ayl raporunda osmanlı donanmasının 20

kalyon, 20 firkateyn ve 14 korvet olarak rapor etmekte ve bu sırada İstanbul,
Rodos, Bodrum, Sinop ve Gemlikte 5 adet kalyonun inşa halinde olduğunu
bildirmekteydi. ocak 1807de İngiltere'nin istanbul elçisi }ames Arbuthnot
osmanlı donamasınrn mevcudunu 9 kalyon, 14 firkateyn, l0 korvet ve birtakım
küçük gemilerden ibaret olarak göstermekteydi. Cevdet Tarihinde de 20 kalyon,
22 firkateyn ve 15 korvet olarak belirtilmektedir. Bu yapılan gemiler diğer yapılan
gemilöre oranla daha modern imalattırlar3a.

XIX. yüzyıl da Bodrum'da Müslüman gemileri Hıristiyan gemilerinin
sık sık tecavüzüne uğramaktadır ve kazanın güvenliği için külliyetli miktarda
asker ve cephane gönderilmesi istenmektedir3s. Bodrum'un adalarla ilişkisi her
zaman hem malzeme hem de işçi ihtiyacı nedeniyle canlı kalmıştır. Kalyonlar
için lazım olan levazımat ile işçiler -marangoz, demirci, burgucu, amele- Sakrz
ve Sisam adalarından da getirtilmektedir36. Tersanede gemi inşa etmek amacıyla
ınalzemeleri taşıyan, kasaba için gerekli şeyleri getiren Rumlardır37.

Tarih-i Cevdet'e göre l819 ( H 1235) yılında orduda iki geminin inşasına
başlandı. Öteden beri Bodrum sahası önünde altmış zira kararında, kalyon ve

kemer tezgAhında elli üç buçuk zira kararında, firkateyn inşa oluna geldiği halde

şimdiki halde ikisi boş olmakla eskisi gibi Bodrum'da bir kalyon ve Kemer'de bir
firkateyn inşasına başlandı38.

34 Kemal Beydilli Cilt. 2 2009,283;Cevdet Tarihi Cilt.VII, 1308,292-294.
35 BOA, C.BH,81,3853.
36 BOA,C.BH,206,9624.
37 Tlırner Vol.III,1820,54.
38 Tarih-i Cevdet, Cilt. XII,1308,7B.Bu olayı Şanizade 1819 yılında Bodrum
Tersanesinde 60 zira ölçüsünde kalyon inşa edilir. Bu kalyona 1831 plında 80
adet top tahsis edilmiştir. Bu gemi Kaptan-ı Derya Hamdullah Paşa'nın emriyle
yapılmıştır. Şanizade Tarihinde bu iş için Akdeniz de vaki Bodrum sahası
tezgAhında öteden beri Donanma-ı Hümayun için altmış zirakararında kalyon
ve yine Akdeniz'de Kemer Meydanı tezgöhında elli üç buçuk zrra kararında
firkateyn inşasr alışılmış iken şimdiki halde bu tezgAhların boş bulunmasi
yüzünden zamanln Kaptan-ı deryası Hamdullah Paşanın teklifi üzerine
Bodrumda kapaklı bir kalyon ve Kemerde bir firkateyn inşasına dair irade-i
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Kalyonlar genellikle kaza dışındaki mahallere gönderilirdi. Dışarıya
gidecek olan kalyonlarm yaPtmmın tamamlanmast için ücretler devlet tarafından
verilmekte olduğu gibi, eğer kalyonda gecikme olursa bu da devlet tarafından
karşılanmaktadıu devlet aldığı görevlilere ulufelerini de ödemektedir3g.

R.esiın 4 Eodrum'un Karantina Binasr

Bodrum'da yapılan gemileri sadece Türkler değil yabancı uyruklu kişiler
de inşa ettirmiştir. |796 (H I2Il ) gemi inşa eden Fransız Mimar Torlet'e tercüman
Ve tatar tayin edilmiştirao. Yapılan kalyonlar için Tersane-i Amireden hediye
(atıyye) verilmesi ,"Bodrumda yaPilxp gelen Anka-yı Bahri kalyonunun inşasında
hizmetleri görülen mühendise, mimar, burgucubaşıya atıyye verilmesi"de devletin
sağladığı imkönlar dxhilindediraı. İnşa edilen kalyonların ulaşımı için göçebelerin
kullanıldığı da olur. |772 yı|ında Rodos adasında inşa edilen kalyonlar için
Çeşme limanında Meratibzade Hüseyin Kaptan tarafindan çıkarılan demirlerin
izmirden Bodrumb getirilmesi için Menteşe sancağrnın göçebeleri kullanılıra2.

Kalyonların denize indirilmesi için yağ gerekmektedir. Örneği n ,1l29'da
Menteşe mütesellimi Ömer Ağa tarafindan yaptırılan kalyonun denize inmesi

seniye sadır olmuştur. Bodrumda inşa edilecek sefineye memur olan izmir
voyvodası Hüseyin Kamil efendiye hitaben ve Kemer'de inşa olunacak firkateyne
memur olan Karaosmanzadelerden rahmetli Hacı Ömer Ağanın oğlu Hacı
Hüseyin Ağaya hitaben ayfl ayfl |235 (IBl9) senesinin muharrem ayı itibariyle
emri şerif er göndermişti diye yazmaktadır. Şanizade Tarihi, Cilt. 3, L29o,79 .

39 BOA, C.8H,259,I1966; BOA, C.BH,230,10687.
40 BOA, C.8H,268,r2383.
4I BOA,C.BH,lg0,gg32.
42 BOA, C.FH,87,4197.
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için sekiz yüz okka don yağı temin edi]ira3. Yine gemi indirilmesi sırasında iç
limanın temizlendiğini de biliyoruz'la.

Bodrum'da gemi yapım faaliyetleri Yunan İsyanı dolayısıyla da sekteye

uğramıştır. Bazı kalyonların yapımının ertelenmesi gündeme gelmiştiras.

Bodrum'da bir rıhtım bulunmaz. Bunun yanında bazı zamanlar XIX.
y.üzyı|da Süleyman Paşa için yapılan kalyon örneğinde olduğu biçimiyle rıhtım
yapıldığı da bilinira6. Bodrumda rıhtım inşası için ne zaman emir geldiğini
belgelerden takip edemiyoruzi ama bunun menni için gelen 1901 yılındaki
belgede rıhtımın iptali ve bunun yerine deniz ulaşımı için çekek yeri tahsisi için
emir geldiği bilinira7.

XX. yuzyıIda Bodrum limanının seksen yıl önceki haliyle bulunduğunu
belirten Galanti, o zamandan bu yana bu limanın bakımsız kaldığını şehrin
yüksek yerlerinden akan yağmur sularrnrn sürüklediği topraklar vaktiyle derin
olan bu limanı sığ hale getirmiştir demektedir. Normal zamanda 600 tonilitalık
gemileri içine alan bu liman, firtınalı zaman|arda suların kabarması yüzünden
daha yiiksek tonerlik gemileri barındırma özelliği kazanmaktadır. XX. yüzyılın
başında da Bodrum limanının rıhtımı yoktur. Yalnız rüsumat önünde birkaç
metre genişliğinde iki iskelesi vardıra8.

Tablo. XIX. yüzyılda Bodrurıt'a gelen yelkenli ve gemi sayıları

tabloda da açıkça gibi en fazla bu limana
gemisi daha sonra Helen ve ingiliz gemisi uğramaktadır. Bu da Bodrum'un işlek
bir liman olduğunu bize kanıtlar niteliktedir.

BOA, C.8H,56,2643.
8OA,C.8H,65,3096.
B OA, C.8H,62,29 48,123 6

BOA,C.BH227,l054l.
BOA, DH.MKT,2546,54,
Galanti 1945,67.
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osmanlı devletinin ilk zamanlardan beri Karadeniz, Marmara, Ege ve
Akdeniz kıyılarında ıntinasip liman ve sahillerde bazı adalarda gemi yapım
tezg?thı bulundurduğu ve gemi inşa ettiği bilinir. Çeşme vakasından Sonra çeşitli
I<aza|arda,Bodrum da dahil, gemi yapım çalışmalarına başlanmıştır.

Kazanıncan damarı limanın hemen giriş kısmında bulunan tersanedir. Bu
tersanede hem İstanbul -izmir gibi büyük şehirlerin hem de çeşitli sancaklardan
kalyon ihtiyacı karşılanmıştır. Kazada gemi inşasında çalıştırmak amacıyla
sürekli işçi temin edilmiştir. Bu işçiler ile beraber gemi yapım malzemesi için
gerekli olan kereste Menteşe sancağı ormanlarrndan sağlanmıştır. Bölge dağlık
olduğundan tarrm ve hayvancılıkbölgenin temel geçim kaynağıdır. Bu tersane ile
beraber bölge ekonomik olarak canlanmıştır.
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sT'RotsİLos' TA BİzANs D ÖI{EMİ ı<tıİsnrpn İ

Emine TOKI.

Makale nin konusunu oluşturan Str ob il o s' t a B i z an s d ö n emi kili s eler i, P rcf.'

Dr. Adnan Diler başkanlığında yürütülen "Aspat (Strobilos) ve Territoriumunda
Arkeolojik Park Yönetimi ve Antik Tarım Alanlarında Agro Turizm Planlaması"

başlıklı fübitak Projesi kapsamında sürdürülenyizey araştrrmalarında saptanan

yapı gruplarından bir bölümünü içermektedir2.

Doğal tahribatlaı yoğun bitki örtüsü ve zamanabağlı olarak terkedilmişlik
nedeniyle, tepenin yaln ızcagineyve batıyamaçlarındaki yapı gruplarınrn lqsmen

gözlemlenebilmesi; muhtemelen ,araştırmacrların, iskanın yalnızca görülen
tek tük kalıntıdan ibaret olduğu kanrsrna varmalarına sebep olmuştur. Proje

kapsamında yapıLan yn 
"y 

araştırmaları, Strobilos'un kaynaklarda zikredildiği
gibı, hiç de azım6anamayacak boyutta büyük bir nüfusu barındıran büyük bir
yerleşim olduğunu ortayakoymuştur (Resim 1).

Aspat tepesinin daha az eğimli olan güney ve batı yamaçlarındaki yapı

kalıntıları, bu alanlarda erozyonlln daha az etkili olması nedeniyle günümüzde
krsmen göz ile saptanabilmektedir. Yamaçların üst kesimlerinde ise erozyon

daha yoğundur. Bu nedenle mimari kalıntıların büyuk krsmı moloz altında

kayboim""ştur. İleride yapılacak kazı ve sondaj çalışmalarının, söz konusu
alanlardaki mekan organizasyonu hakklnda önemli veriler sağlayacağı

düşünülmektedir3. Tepede yer alan yapıların çoğunluğu Bizans Dönemine aittir.

Gerek tarihsel gerekse güncel kaynaklarda, Strobilos'un dini kimliği ve burada

I

2

halinde

- 
E.Ü. Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü. Yrd.Doç.Dr.
Üç yrl süren yizey araştırmaları, tepenin hemen tamamrnrn teraslar

düzenlenerek yerleşime açıldığını ortaya koymuştur. Alan çalışmalarıyla,
kentin tarihi, iskanı, nüfusu ve mekan organizasyonuna ilişkin son derece

önemli verilere ulaşılmıştır. Envanter çalışmalarında, Aspat/Strobilos antik

yerleşimindeki mimari anıtlar, yapılış amaçları ve işlevlerine göre Askeri Yapılar,

Sivil Yapılar, Ticari Yapılar ve Dini Yapılar olmak izere 4 alt grııpta toplanmıştır.
Makalede, 'Strobilos'taki dini yapılar' genel olarak tanıtılacaktır. Bu çalışma
kapsamlı kitap halinde hazırlanmaktadır.
Bu çalışmayl sunmama ve yayınlamamaizinveren sayın hocam Prof.Dr' Adnan
Diler 'e teşekkürü borç bilirim.
3 Proje çalışmaları sonunda, tespit edilen yapı grupları harita izerine
işlenerek ilk kez, kentin yerleşim planı ortaya çıkartılmıştır. Daha net ve belirleyici
olması amacl ile tepe, yönler eşliğinde "alt teras"-'brta teras"-"üst teras" olmak
üzere üç ana birimde tanımlanmış, tespit edilen yapı grupları, harita üzerine
işlenmiş ve üzerine kurulduğu teraslara göre tasvir edilerek yorumlanmışlardır.
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mevcut kiliselerin yoğunluğu hak]<ındaki bilgiler sınırlıdıra. Strobilos lriçbir
zaman piskoposluk merkezi olmamlştır. Ancak, alan araştırnraları sonunda
saptanan ve şimdilik 12 adet olan kiliseler, Strobilos'un dini kimliğinin hiç de
azlmsanamayacak boyutta olduğunu kanıtlamaktadır. Kiliseler plan tiplerine
göre "Şapeller velveya Anıtsal Kiliseler" ile "Kaya Kiliseleri -Eukterion-" olmak
üzere iki alt grupta toplanmıştır:

Kiliseler çeşitli boyutlarda ve planlardadır. Doğu-batı doğrultusunda
uzanmaktadırlar. Bazılarının batısında bir narteks bulunmaktadır. Doğusundaki
apsisler genellikle üç adettir. Bazı kiliselerde, eksendeki ana apsis dışa taşkın
tutulmuş yan apsisler duvar içinde küçük nişler şeklinde tasarlanmışlardır. Bu
özellikleri ile güney ve güneybatı Anadoludaki kiliseler ile benzerdirler. Kuzey

4 Strobilos'un dini kimliğine ilişkin ilk kayıt, Bizans Döneminin karanlık
çağı olarak nitelendirilen 8. yüzyılda kutsal topraklara yolculuk yapan hacılardan
biri olan Aziz Willibaldin (72|-27) notlarıdır (notlar için bkz' Early Travels in
Palestrne Arculf, Wıllıbald, Bernard, Seulf, Sıgurd, Benjamın of Tidela,Sır |ohn
Maundevılle,De La Brocqui6reand Maundrell (ed. T. Wright), London 1B4B.
içinde "The Travels of Willibald A.D. 72I-27 Written From His Own Recital By a
nun of Heidenheiml s. 13-14.)

Bir diğer kayıt, İmparator 5. Leonun iktidarı sırasında (813-20),
İkonaklazma hareketin e (726-saD karşı çıkan Nikomedia|ı AzizTheophylactosh
aittir. Theophilaktos, 8l5 yılında Strobilos'a sürgün edilmiş ve hayatının
geri kalan 30 yılını burada sürgün yaşayarak geçirmiş, yaklaşık 845 yılında
Strobilos'ta ölmüştür. Azizin rölikleri 847 yı|İnda Strobilos'tan alınarak tekrar
Nikomedia (izmit)'e taşınmıştır (bilgi için bkz. "March B Theophylactus, Bishop
of Nicomedii' S. V. Bulgakov, F{andbook for Chureh Servers, 2nd ed., lZ74pp.
(Kharkov, 1900), p. 0105.)

Strobilos'un adının geçtiği bir başka kayıt ise Andreas Salos'a ait apokrifbir
incildir. Bu yalancı incil'de dünyanın savaşlar, yangınlar ve depremlerleionunun
geleceğini ancak içinde strobilosuıı da bulunduğu birkaç yerde yaşayanların söz
konusu kötü sondan kurtulacağı anlatılmaktadır (Bkz. L.Ryden, "The Andreas
Salos Apocalypse'', DOP, 28 (|974), s.217 bölüm.B57B,2|8,242; R. Lyden, "The
Date of Life of Andreas Salos" içinde-"T e Life of Andreas Salos and the Hebrew
Vision of Daniel'l DOP, 32 (1978),P. t27-t55.)

Tıplo hziz Willibald gibi 1054 yılında Galesion Manastırr'nın ünlü din
adamı AzizLazarus da Strobilos'ta konaklamış, hatta amcasl tarafindan Nikholas
adında bir noter'den eğitim alması için Strobilos'a gönderilmiştir (Bkz. The Life
of Lazaros of Mt. Galesion-An Eleventh Century Pillar of Saint, Dumbarton
Oaks Research Library and Collection, Washington, D.C. P.81; C. Foss, "strobilos
and Related Sites'l dnat. Stud., 38(1988), s.148-173.)

-545-



orta terasta yoğun olarak tespit edileır bir grup kilise ise doğu yönden, antik krıtsal
nişleri, apsis olarak yenideıı kullaırmıştır. Bu da kutsal alanların kesintisiz olarak
varlığını devam ettirdiğini göstermektedir. Alanda tespit edilen iki kilisenin plan
ve üst örtüleri aynıdır. Dar ı-rzun dikdörtgen planlıdırlar, batılarında bir narteks,
doğularında üıç apsis bulunmaktadır (bkz. Çizim.l, Resim 2). Yan apsisleri
duvar içinde birer niş şeklinde tasarlanmıştır. iki uçta 1ırvarlak tonoz, ortada
kubbe ile örtülü olmalıdırlar. Kalan izlerden lriliselerin içinin orijinalde sıvalı
ve boyalı oldukları anlaşılmaktadır. Kiliselerin inşa malzemeleri taş-tuğladır.
Bu malzeme, sert kireç harç ile bağlanmıştır. Çoğunun duvarlarında ahşap da

hatıI ızgara tekniği ile inşa malzeınesine katılmıştır. Duvar inşa teknikleri, orta
Bizans dönenrinde yaygrn olarak görülen 'lerçeveli duvar tekniği"ndedir. Ön
yiz|eri kaba yontu traşlanmış taşların etrafi, yatay-dikey ve zikzaHar yaparak
yerleştirilen tuğlalai ile çevriimiştir. Kiliselerden ikisinin Erken Bizans dönemine
tarihlendiği düşünülmektedir. Günümüzde moloz dolgu altında kaldıkları için
planlarına ilişkin herhangi bir veri bulunmamaktadır. Ancak tespit edilen birkaç
duvar parçasl, işçiliği ile geç antik_erken Bizans dönemini işaret etmektedir. Kilise
olasılığı kuwetli alanların çevrelerinde de anıtsalbir kılıseye ait mimari plastik
parçalar çevreye dağılmış halde izlenmektedir. Söz konusu kiliselerden biri doğu
limanda, diğeri, tepede yer alıyor olmalıdır. Kalan izleı kiliselerin içinin konulu
litürjik sahneler ve aziz resimleri ile süslü olduğunu göstermiştir.

Aspat Tepesi üzerinde, kalenin güney ve güneydoğusunda yer alan doğal
kaya oyukları, dinsel mekanlar olarak kullanılmıştır. Bu mekanların belirgin
bir planı yoktur (Resim 3). Dışarıdan algılanmaları oldukça güçtür. Kayalar
arasrndaki boşluklar, harçlı duvarlarla örülmüştür. Kalan verilere göre, orijinalde
mekan içleri sıvalı ve freskolarla boyalı idi. Halen krrmrzr renkli boyalarla yapılmış
haç kalıntıları seçilebilmektedir. Kayayizeylerine Yunancayazıİ|ar kazınmıştırs.
Kayadaki yüzeysel oyuklar aydınlatma araç|arı için düzenlendiği gibi, lokulus
tarzında raf şekiindeki oyuk ise, yapının aynt Zamanda gömü alanı olarak da
kullanıldığını gösteren kalıntılardır. Kayalara oyulmuş dinsel alanlar ve tepede
yer alan kilise plan tipleri, aynı coğrafyadaki Latmos çevresindeki dağlarda ve

5 Yakrn dönem seyyahlarından Sir Charles Newton, tepedeki kaya
kilisesini görmüş olmalıdır. Newton, Strobilos'ta Bizans dönemine atfettiği
tonozlu mezarlardan, kaya basamaklarından bahsetmiştir. Araştırmacr,' zirvenin
yakrnrnda, duvara kazınmrş pek çok yazıtı bulunan Panaghia ya adanmış,
kiliseden söz eder. Daha Sonra 1905 de Charles Diehl ve G Cousin, aynı kaya
kilisesiıri ziyaret etmişler ve 1922 de buradaki yazıtları yayınlamışlardır. Buna
göre, Panaghia'ya adanmış olan tepedeki kaya kilisesini Nikolaos adında bir rahip
kurmuş, kendisi de öldükten sonra buraya gömülmüştür. Bkz. Foss, 1988, s.158.

Günümüzde görülen lokulus tarzındaki niş, Nikolaos'un mezarı olmalıdır.
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adalarda da çok yoğun olarak karşımıza çıkmaktadır6

Yizey araştırmaları kapsamında, tepelik alanın genelinde, kimi in-situ
halde, bazı|arıyamaca dağılmış, bir kısmı ise muhtemelen ikinci kullanımda yeri
değişmiş, anıtsal kiliselerde kullanılan Mimari Plastik malzeme tespit edilmiştir.
Bu malzemeler: Sütun kaideleri, Postamentler, Sütun Başlıkları, Sütun Gövdeleri,
Yassı Payeler, Paye Ayakları, Korkuluk Levhaları, Söve ve Lento Parçaları,
Ambonlaı Templon Arşitravları ve Altar Tablalarıdır. Söz konüsu mimari
plastik eserlerin malzemelerindeki çeşitlilik ve işçiliklerindeki üslup farklılığı,
değişik dönemlerde inşa edilmiş (Geç Roma-Erken Bizans Döneminden-orta
Bizans Dönemine kadar) birden çok anıtsal kilisenin varlığına işaret eder. Aspat
tepesinde tespit edilen üç ambon parçasl ise kentin dinsel tarih sürecine ışık
tutması açısrndan son derece önemlidir. Literatürde, "Küçük Batı Asya Grubu"
Veya " Priene Tipi" ambon adıyla anılan gruptadırlar' Aspat/Strobilosda saptanan
Priene Tipi ambonlar, bugüne dek literatürde bilinen bu tipteki amboniarın
dağılım alanına yeni bir merkez olarak katılmaktadır (Resim a). Şimdiye kadar
güneybatı Ege kıyılarında, Priene, Balat, Didyma, Labranda, Milas, Beçin, Bargylia,
Bodrum, izmir ve Kos'ta tespit edilen, merkezlere7 Strobilos da eklenmiştir.
Priene Tipi ambonlar, biçim, tip ve süsleme programl açısından 5-6. yiJızyılılara,
tarihlenirler. Aslında bu arkeolojik veri Strobilos'un dini tarihi açısından son
derece önemlidir. Nitekim, yazılı kaynaklarda, kentin dini varlığının 8. yizyı|a
kadar gerilere gittiği bilinmektedir. Araştırmalarımız sonunda tespit edilen yeni
arkeolojikveriler_ erken Bizans dönemine ait mimari plastik parçalar_, alandaki
yerleşimin 5'ynzyıLsonu-6. yizyıIakadar gerilere gittiğini kanıtlamıştır.
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RESİM VE ÇİZİM ıİsr'Esİ

Resim l: Aspat Tepesi'nin genelgörünüşü
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Resim 2: Güney Yamaç Kilise G-25, doğuya bakış

Resim 3:Kaya I(ilisesi /Eukterion
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Resim 4:Tepede tespit edilen Prien tipi ambon parçası.

Çizim l: GüneyYamaç I(ilise G-25 Plan (Çizen N. Seda Eryılmaz)
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HALİKAR'N,&ss osL[J Dİ oNYSİ o S : YAşAMI, EsER'LEn İ vE
ranİruçİıİĞİ

Murat TOZANT-

Halikarnassoslu Dionysios'un2 yaşamlna ilişkin bilgiler oldukça
kısıtlıdır. Dionysius'un kendi tarih eserinden öğrendiğimize göre kendisi
Halikarnassosluydu ve babasının adı Aleksandros idi3. Dionysios'un çağdaşı
Strabon, coğrafya eserinde Halikarnassos kentinin yetiştirdiği ünlü kişilerin
tarihçi Herodotos ve şair Herak]eitos ile kendi zamanındatarihçi Dionysios
olduğunu belirtir4. İ.Ö. 0o-ss yılları dolayında doğmuş olduğu tahmin edilens
Dionysius'un ve ailesinin Halikarnassos'taki siyasal ve sosyal konumlarına dair
bir bilgimiz bulunmamaktadır.

Dionysios, genç bir entellektüel olarak Roma iç savaşlarının bitiminin
ardından memleketi Halikarnassos'u terk ederek Romaya yerleşmişti.
Dionysios, Roma'ya yerleşmesi hakkında şöyle yazmaktadır:

"Augustus Caesar'ın iç savaşı bitirdiği zamanda, 187. olympiad'ın6
ortasında, İtalya'ya vardım ue o zamandan günümüze kadar yirmt
iki yıldır Romada yaşayarak Romalıların dilini öğrendim ve onların
yazılarına aşina oldum' '.''7.

Dionysios'un Romaya göç etmesinin temelinde dönemin sosyo-politik
gelişmeleri rol oynamıştır. i.Ö. 49 yılında Caesar ile Pompeius arasında başlayan
iç savaşı takiben Roma cumhuriyetinin son yılları birbiri ardına gelen iç
savaşlar ile çalkalanmaktaydı. Bu savaşlarda Pompeius'un, Caesar karşrtlarının
ve en son Marcus Antonius'un tarafinda olmak zorundakalan Hellenistik
Doğu ve dolayısıyla Anadolu, bu komutanlar tarafından bir gelir kaynağı
olarak görülmüş, ayrrca bu savaşlarda hep mağlup olan taraf a bulunduğundan
galip tarafin ceza|andrrmalarına damaruzkalmıştı. Yaklaşık 20 yıl süren bu iç
savaşlar dönemi Caesar'ın evlatlık oğIu octavianus'un, Doğu eyaletlerine hakim

'olan Marcus Antonius'u i.ö. 3l yılında Aktion savaşında yenip i.ö. ao yılı
Ağustosu'nun başında iskenderiye'ye hakim olınasıyla sona erdi8.

1- Araştırma Görevlisi, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü,
Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, İzmir.

2 Yunanca: Atovüo'ıoq A},trcapvao'oeüç (= Dionysios Halikarnasseus);Latince:
Dionysius Halicarnaseus ya da Halicarnassensis.

3 Dionysios Halikarnasseus, Rhomaike Arkhaiologia I 8, 4.
4 Strabon, GeographikaXlY 2,16.
5 ROBERTS 1901, 2. WALKER 2005, 137.
6 İ.Ö. 30 yılı sonları.
7 Dionysios Halikarnasseus, Rhomaike Arkhaiologia 17 ,2.
B SHUTT 1935, 139. CROOKI996,73.
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octavianus'un galibiyetiyle birlikte tüm Akdeniz dünyasına ağır hasarlar
Veren iç savaşIar dönemi bitip Roma cumhuriyetinin tek kişi yönetimine
geçiş süreci de başlamış oldu. octavianus bu galibiyetinden kısa bir süre

sonra Augustus adını alarak Roma devletini yeniden yapılandıran reformlara
giriştiğinde, kültürelanlamda da bir yeniden canlanmanın destekçisi olmuştu.
Vergilius, Horatius, ovidius gibi şairler, Titus Livius gibi bir tarihçiler Augustus
ile başlayan kültürel canlanmanın öncüleri olup Augustus'un yeni rejiminin
de destekçileriydilerg. Augustus'un başlattığı bu yeni dönemin en önemli
unsurlarından biri de sadece Roma ve italya'yı değil Mısırdan İspanyaya
kadar tüm Roma dünyasını kapsayan ve tüm bu dünyayı birleştiren yeni bir
üniversalizm idi10.

octavianus'un i.Ö. 30 yılındaki nihai zafer\nitakiben Hellenistik
doğudan birçok entellektüel başkent Romdya gelmişlerdi. Bunların arasrnda
Dionysios'tan bir yıl sonra Roma'ya gelen Amaseialı (= Amasya) coğrafyacı
Strabonlıile Damaskoslu (= Şam) Nikolaos gösterilebilir'z. İşte Halikarnassoslu
Dionysios'un Roma'ya yerleşmesi bu sosyo-politik arka plan çerçevesinde
değerlendirilmelidir. Çocukluğundan ve ilkgençliğinden itibaren Roma iç
savaşlarııiın getirdiği siyasal, sosyal ve ekonomik çalkantılar içinde büyüyen
Dionysios'un, iç savaşların bitiminin hemen ardından Roma'ya gitmesi, onun
artık bilinen dünyanın rakipsiz efendisi konumunda olan Romayı ve Romalr
değerleri tanrma isteğine bağlanabilirl3. Genç bir Yunanlı entellektüel olarak
Romaya gelen Dionysios, orada bir retorik öğretmeni olarak ünlenmiş ve bu
vesileyle dönemin politik ve kültürel çevresinden kişiler ile de ilişki kurmuştuia.

Dionysios'un başlıca eseri az sonra bahsedeceğimiz tarih kitabı olsa da

o, aynr zamandadöneminin en önemli retorikçilerinden oiup, ayrıca antikçağın
önde gelen edebiyat eleştirmenlerinden biriydi'5. Tarih eserine geçmeden önce
Dionysios'un retorik ve stil kritiği izerine verdiği eserlere bakmak yerinde

Bkz. MÜNKLER 2009,l4o v.d. SHUTT 1935, 139. HILL 1961, 88

GALINSKY 2005,341 v.d.
DUECK 2OOO, 85.

Bkz. BOWERSOCK 1965,123 v.d. DUECK 2000, 131.

GABBA 1991,2v.d.
Dionysios'un eserlerinde geçen kişiler arasında en bilineni i.Ö. ı ı

9

10

11

I2
13

T4

yılında consulikyapan, aynlzamanda bir hukukçu ve tarihçi olan Quintus
Aelius Tuberodur. Dionysios'un eserinde geçen diğer şahsiyetler arasında yine
bu dönemde Roma'da bulunduğunu bildiğimiz Kalakteli retorikçi Caecilius,
Gnaeus Pompeius Geminus, Melitius Rufus gibi isimler sayılabilir. Bkz,
ROBERTS 1900,439 v.d. DUECK 2000, 133.

t5 WALKER 2005, r37.
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olurl6. Dionysios'un bu alanda verdiği en ünlü eserinin flepi ouv06o'ecoç
övogarcov (= Peri syntheseos onomaton;Lat' De Copmositione Verborum;
Sözcüklerin Düzeni üerine) olduğu görülmektedir. Dionysios, öğrencisi
Metilius Rufus'a adadığı bu esrinde, bir edebi eserin nasıl değerlendirilmesi ve
çözümlenmesi gerektiğini öğretici bir dille ele alırı7.

onun llepi töv öp1alcıv pı1töpt'ıv (= Peri ton arkhaion rhetoron;Lal' De
Antiquis Rhetoribus; Eski Retorikçiler Üzerine) üst başlığı altındaki eserleri ise
klasik dönem Attikalı retorikçiler ve eserleri hakkındadırls. Çünkü Hellenistik
dönemde retorik alanında Attikalı retorikçilerin geliştirdiği Attika ekolü (=
Attisizm) gerilemiş, onun yerine Anadolulu retorikçilerin geliştirdiği Asia ekolü
(= Asianizm) yaygınlık kazanmıştı. Dionysios,buyazılarıyla Lysias,Isokrates,
Isaios, Demosthenes ve Deinarkhos gibi kiasik çağın Attikalı retorikçilerini bir
örnek olarak değerlendirerek, Augustus dönemi Roma'sında bulunan dostu
Kalakteli retorikçi Caecilius ile birlikte retorikte klasisizme ya da Attika ekolüne
dönüş sürecinin öncülüğünü yapmıştırl9. Dionysios, klasisizme dönüş fikrini
eserin giriş kısmında şöyle belirtmektedir:

- 
" Zamınımızdan önceki süreçte, eski felsefi retorik katlandığı
küçümsemeler ve aldığı ağır yaralardan zarar görerek çöktü. onun
ağır ağır tükenmesi ve yok oluşunun Makedonyalı İskender'in
ölümüyle başladığı söylenebilir; ve çağımızda neredeyse tamamen
yok olmuştu. onun yerini dayanılmaz yapmacık utanmazlığıyla,
zevksiz ve felsefe ile diğer özgür çalışmalardan yoksun olan yeni bir

16 HalikarnassosluDionysios'un hhomaikeArkhaiologiaadlıtarih
eserinin dışındaki bütün eserleri Hermann Usener ve Ludwig Radermacher'in
editörlüklerinde Dionysii Halicarnasei opuscula adıy|aiki cilt olarak ıB99
v e l 9 29 yıllarında Leip zig' te b asılmıştı r (D i o ny s i İ H ali c ar n a s ei o p u s cul a
I-II. Edd. H. usener-L. Raderma cher. Leipzig tB99 - t9z9 [Teubner] ). yine

Dionysios'un tarih eseri dışındaki eserleri wiiliam Rhys Roberts'in 1901 yılıda
Cambridgede basılan Dionysius of Halicarnassı.Is: The Three Literary Letters
(Ep. ad Ammaeum l, Ep. ad Pompeium, Ep. ad Ammaeum ll) adlıkitabında
muhtemel kronolojik sırasıyla birlikte ayrıntılarıyla ele alınıp bunlardan
bazılarının İngilizce'ye çevirileri de yapılmıştır.

17 ROBERTS i901,8 v.d. SCHWARTZ-RADERMACHER IgO3,963.
IONGE 2008,25. GRUBE 1995,217 v.d..

18 ROBERTS 1901, 19 _v.d.

19 IONGE 2008,9 v.d.; 13 v.d. HIDBER 2006, 228. BOWERSOCK 1985,
644, GRUBE 1995, 212 v.d.
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tür retorik ortaya çıktı|''j
"(Jmursamazlıklarının iyi eğitimin yavaş bir şekilde nüfuz etmesine
neden olan az sayıdalci Asia kentleri hariç edebiyattaki bu bayağıllc,
soğukluk ve zevksizlik sona erdi. Daha önce bu gibi şeylerden gurur
duyanlar bundan utanmaya başladılar ve birkaç iflah olmaz hariç
yavaş yavaş diğer tarafa geçtiler. Yeni başIayanlar bu tarza tenezzül
etmediler ve buna tutkun olanlarla alay ettiler.

Bu büyük değişimin nedeni ve başlangıcı, tüm dünyanın efendisi
olan ve tüm kentleri kendine baktıran Romadır... Bu değişim o

kadar kısa süre içinde gerçekleşmiştir ki bu saçma tarzın bir nesil
daha devam etmemesi beni şaşırtmaz'"z\

Dionysios, Ilepi pıpr1ostııç (= Peri mimeseos;Lat. De Imitatione;TaHit
Üzerine) adlı fragmanlar halinde günümüze ulaşan üç kitaplık eserinde,
bir edebi yapltta kendinden önceki yazar|ar taklit edilerek onların stilinin
nasıl geliştirilebileceği üzerinde durmaktadır22. Dionysios'un bazı eserleri
dostlarına ve öğrencilerine mektup olarak kaleme alrnmıştır. Bunlardan Gnaeus
Pompeiush gönderdiği mektubunda (='Enıo'ro).{ ıpöç lvqTov llopır1iov;
Epistole pros Gnaion Pompeion;Lat. Epistula ad Cn. Pompeium; Gnaeus
Pompeius'a Mektup) filozof Platoıt'un yaz|m stiline değindikten sonra ldasik

çağın tarihçileri Herodotos ve Thukydides'i stilistik olarak karşılaştırır. Burada
Dionysios'un tarihçiliği hakkında bilgi sahibi olmaktayız. Dionysios, bu iki
tarihçiyi karşılaştırırken, bir tarih eserinde dikkat edilmesi gereken altı önemli
hususu şöyle sıralar:

okuyucunun hoşuna gidecek asil bir konu bulunmasr,

- Nerede başlayıp nereye kadar gideceğinin belirlenmesi,

- Hangi olayların esere dahil edilip hangilerinin edilmeyeceğine karar
verilmesi,

- Eldeki malzemenin her öğeyi yerli yerinde kullanacak şekilde
düzenlenmesi,

- Tarihçinin ele aldığı konuya karşı tutumu,

- Eserin edebi tarzız3.

20

2l
Dionysios Halikarnasseus, Perl ton arbhaion rhetoron I.
Dionysios Halikarnasseus, Perl ton arkhaion rhetoron 2i3. Aynbkz.
ANDO 2000, 51 v.d.

HIDBER 2006,228.
Dionysios Halikarnasseus, Eplsfo Ie pros Gnaion Pompeion3. Ayr. bkz.

22

23
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Ammaios'a y azdığı mektupların birincisinde ( ='gn,o.o},ı1 ıp oç AppıcTov
ıptbtq; Epistole pros Ammaion proteiLat. Epistula ad AmmaeumIı Ammaios'a
Birinci Mektup) filozof Aristoteles'in retorik eserinin (Tö1v11 ğr1toptrc1 =
Tekhne Rhetorike) Demosthenes'in söylevlerinden önce mi yoksa sonra ml
yazılmış olduğunu bir edebiyat tarihçisi kimliğiyle araştırır;n.Dionysios'un
tarihçi kimliğini enfaz|aAmmaiosh yazdığıikinci mektupta (='Eırıotolı ıPöç
Appaiov öeuröpa; Epistole pros Ammaion deutera;Lat. Epistula ad Ammaeulm
II; Ammaiosh ikinci Mektup ) ve Thukydides üzerine (= Ilepi toü @ourcuöiöou;
Peri tou Thukydidou;Lat. De Thucydide) adlı eserinde görmekteyizzs'Bı
eserlerinde tarihçilerin en büyüğü olarak tanımladığı T ukydides'in26
Yunanca'yı gramer ve sentaks açısından kullanımını inceleyen Dionysios,
ayrrca onun bir tarihçi olarak konu seçimi ve konuları ele alış tarzını da
değerlendiri127.

Tiim bunların yanında Dionysios'un en önemli eseri'Puıpoircı1
Ap1oıo},oy La (= pho*aike Arkhaiolo gia; Lat. Antiquit ate s Rom anae; Romİ nın
Eski Çağları) adlı 20 kitaplık tarih eseridir. İlk 10 kitabı tam olarak günümüze
ulaşan bu eserin, 1t. kitabı fragmanlar halinde elimizde olup, 12.'den 20. kitaba
kadar olan ktsmını ise özetler ve alıntılardan öğrenm ekteyiz. Dionysios, tarih
eserinde Roma'nın, kuruluşundan İ.Ö. 264yılındabaşlayan I. Kartaca Savaşr'na
kadar olan dönemini ele almıştır2s. Bu şekilde o, İ.ö. II. yüzyılın büyük tarihçisi
Polybios'un eserini tamamlamış oluyordu. Polybios'unHistoriai (='Iotop[at)
adlı 40 kitaplık tarih eseri Roma'nın I' Kartaca Savaşı'ndan (Iö.264) İ.ö. ı+o
yılına kadar olan tarihsel olaylarını ele alır. Dion/sios böylece yazdığıtarih
eseriyle, sıkça söz ettiği29 Polybios'un tarihine bir tamamlu-u yup-iş olur30.

Thukydides'in tarih es erinin ardından, Yunan tar Ih y azıcılığın da
onun eserini kronolojik olarak devam ettiren eserler ka]eme alınmış ve daha

LUCE 1997,I20 v.d. Dionysios'un retorik ile ilgili diğer eserlerinde değindiği
hususları tarih eserinde uygulamaslVe tarih eserinde retoriğin yeri için, bkz.
FOX 1993,32v.d.

24 ROBERTS 1901,25 v.d.
2s ROBERTS 1901, 30 v.d.
26 Dionysios Halikarnas seıs, Peri tou Thukydidou 2. BowERSoCK 19B5,

645.
27 ROBERTS 1901,33 v.d.
28 Dionysios, eserine kaynak olarak kullandığı yazar|arı şöyle sıralar

(Rhomaike Arkhaiologia| 6,1 v.d.): Yunanlı tarihçilerden Kardialı
Hieronymos, Sicilyalı Timaios, Antigonos, Polybios ve Silenos; Romalı
tarihçilerden Quintus Fabius ve Lucius Cincius.

29 Dionysios Halikarnasseus, Rhomailce Arlchaiologia I 6, l; 7, l;32,74,3.
30 ROBERTS i901,3.
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Sonraslnda kendi öncellerini, kaldığı yerden devam ettiren tarih eserleri
yazılmıştır. Dionysios'ta sıra dışı olan kendinden önceki bir eserin devamrnr
değil öncesini yazınış olmasıdır3l. Dionysios, eserinin giriş krsmında eseri
yazma amacından söz ederken, amaclnln Roınalıların kökenleri hakkında
Yrınanlıların sahip olduğu yanlış bilgileri düzeltmek olduğunu belirtir32. Çünkü
onun görüşüne göre Romalılar da köken olarak Yunanlıydı33. Dionysios'un
bu düşünceyi vurgulaması dönemin Sosyo-politik havasında da uymaktaydı.
i.Ö. ı. yiiızyilııı sonlarında Augustus'un idaresi altındald Roma, artık
bilinen dünyanın tek hakiıniydi ve Dionysios, dönemin Yunan dünyasına,
diğer tüm uluslar gibi Romanın hakimiyeti altında olsalar da Yunanlıların
yabancı bir topluluğun değil, kendi ırklarından bir topluluğun yönetiminde
olduklarını belirtmektedir3a. Dionysios, böylelikle Roma egemenliği altında
bağımsızlığını yitirmiş olan Yuna4 dünyasını Roma yönetimiyle ile uzlaştırmayl
hedef emektedirrs.

Dionysios eserinde, Roma'nın evrensel egemenliğine ve rakipsiziiğine
olan hayranlığını açıkça belirtir36. Asurlulardan Makedonlara kadar birçok
devlete ve egemenliklerine değindikten sona şöyle devam eder:

"Fakat Roma ulaşılmayan ve yerleşim olmayanlar dışında bütün
üIlceleri yönetmektedir' ,\yrıca o sadece Herakles'in Sütunları'nın (=

Cebelitarık) içinde olan bütün denizlerin değil, gemi ile gidilemeyen
kısımları hariç tüm olEanus'un da efendisidir. o, güneşin doğuşunu
ve batışını hakimiyetinin sınırları haline getiren tüm zamanların
kayda geçen tek deııletidir. onun üstünlüğü kısa süreli olmayıp,
herhangi başka bir imparatorluk ya da krallıktan daha kalıcıdıİ'37 .

Dionysios'un eserleri kendinden sonraki dönemlerde de kullanılmıştır.
i.s. ı. ytizyılın ünlü Romalı retorikçisi Quintilianus, eserinde Halikarnassoslu

3T MEHL 2OII,1I4.
32 Dionysios Halikarnasseus,Rhomaike Arkhaiologial 4,2.
33 Dionysios Halikarnasseııs, Rhomailce Arkhaiologia I 5, 1; 89, 1; VII 70,

l. Dionysios, bu görüşinde Aeneis adlı destansı şiirinde Romalıların atasr

Aineias'ın Troyalı kökenine Vurgu yapan Augusttıs döneminin Romalı şairi
Vergilius'tan daha iddialıdıı bkz. GABBA 199l, 116 v.d. Ayr. bkz. HILL 1961,

89 v.d.

34 MEHL 2011, 115.

35 BOWERSOCK 19B5, 646. DUECK 2000, 132. WALKER 2005, 137.

36 Krş.ANDO 2000,326v.d.
37 Dionysios Halikarnas seus, Rhomaike Arkhaiologia I 3, 3 .
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Dionysios'tan söz eder38. i.s. ııı. ytızyıl sonu IV. ynzyılbaşında yaşayaıı
Hıristiyaı_ı tarih yazarı Eusebios tarafindan güvenle kullanılan Dionysios'un
tarilr eseri yine bu yazar tarafından erken Roma tarihinin ana kaynakları
arasında gösterilmektedirr9. Dionysios'un eserleri Bizans döneminde dahi
kaynak olarak kullanılmıştırao.

Tünı bunlara rağmen Dionysios'un tarih eseri modern araştırmacılar
tarafindan tarihsel ve eleştirel derinlikten uzak bulunmaktadır. Roma
kurumlarınr Yunan dünyasına has kurumlar ile karşılaştırdığı böliimlerde
hataları olup, ayrıca retorikçi olduğundan dolayı eserinde çok sayıda uzun
söylevler bulunmaktadırol. Her ne olursa olsun Dionysios'un tarih eseri, Titus
Livius'un eseri ile birlikte erken Roma tarihine ilişkin elimizdeki başlıca antik
edebi kaynak olarak tarih bilimi açısrndan oldukça değerlidir. Hatta Dionysios,
eserini Yunanlılar için yazmış olduğundan Roma geleneklerini ve kurumlarını,
Romalıların zaten aşina oldukları bu konularl es geçme eğilimde olan Titus
Liviusb göre daha ayrıntılı olarak ele aldığından bu konularda daha geniş bilgi
sahibi olmamızı sağlamaktadıra2.
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B oDR.UM',uN T4Rİrıspl. o OKUSUNUNI, TATİı anaacuGELENypnlİrunİstınnuzrnİl.ıonxı^ı'rliisifr iivbXğitx
BIR AtAhI ÇAtIŞMA$I

Fettah TUR*ANı

Selda TURAI{,
cinİş

Sanayi devrimiyle birlikte başlayan teknolojik gelişmeler üretimdeki
kaliteyi ve hızr olumlu yönde etkilemiştir. Buna bağlı o]arak sosyal, kültürel,
teknolojik ve ekonomik alanlarda değişim yaşanmıştır. Teknolojik gelişmelere
bağlı olarak çalışma saatlerinin azalmasr, kişi başına düşen geliriı artması,
ulaşım ve iletişim ağındaki gelişmeler insanların boş zamanı değerlendirme
konusundaki arayışlarını çeşitlendirmiştir.

İnsanlar çalışma saatlerinin azalmasıyla birlikte boş zamanlarınr
değerlendirme çabası içerisine girmekte, aktifveya pasif şekilde çeşitli aktivitelere
katılmaktadırlar. Boş zamanlarınr daha çok turizm etkinliklerine katılarak
değerlendirm ekte dirler.

Turizm günümüzd e hızla büyüyen, gelişen önemli bir hizmet sektörü
haline gelmiştir. Turizm ve turist yaplsl her geçen gün değişmekle birlikte, buna
bağlı olarak yeni turizm türleri popülerlik kazanmıştrr.

Turizm her geçen yıl artan bir potansiyelle dünyadaki bütün ülke
insanlarının, yerleşim yerleri dışında seyahat etmesi ile önemini arttırmaktadır.
Turizm kavram olarak bakıldığında genel anlamıyla insanların bulunduk]arı
yerden bir başka yere giderek, orayı Ve oranm insanlarını tanıma faaliyetidir.

Tarihsel ve kültürel yaplslnr koruyan kentler turizm odağı olmaktadır.
Ulusal ve uluslar arasr alanda kentlerin tanınşnasında en önemli sektörlerden
birisi turizmdir.

Turizm, bir ülkenin kültür ve tabiat varlıklarınrn tanrtımrnda önemli
bir araçtır. Turizmin gelişmesinde doğal kaynaklar, kültürel ve tarihi değerlerin
niteliksel ve niceliksel durumları önemli rol oynamaktadır. Turizmin sosyal
boyutu ilk defa E. Guyer-Freuler tarafindan ele alınmış; kavram halkların,
toplumların kaynaşması, kişilerin artan hava değişikliği, dinlenme ihtiyaçları ve
tabiata olan eğilimleri bağlamında açıklanmıştır. (Tolga, s' 33, İstanbul 2010)

Ög. ctır., Beykent Üniversitesi

Ög. Gor., Beykent Üniversitesi

1

2
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Sahip olunan doğal giizellikler ve tarihi değerler ülke turizminin
gelişııesinde önemli avantajlardandır. Bodrumda bu turizm faaliyetinin içinde
bulunan önemli yerlerden birisidir. Yerli ve yabancı çok sayıda insan buraya tatil
aııaçlı olarak gelmekte ve bölgeyi yakından tanlma firsatını bulmaktadır.

Bodrum' abirazda tarilri açıdan bakacak olursak Antik zaman|arda batı

Anadolu üç ana bölgeye ayrılmıştır. Mysia, ortada Lydia, güneyde I(aria. Batı
Anadolucla kalan sahil şeridinde de Aiolis, ionia ve Doris isimlerini almış olan

Hellen lerin yerleşme yerleri vardır. Eski yazarl ara göre Lydia ve Karia arasındaki
sınırı Menderes nehri teşkil eder. Bu nehrin güneyinde kalan, bugünkü Muğla
ilinin tümü ile Aydın ilinin güney parçaslnt kapsayan dağlık bölge Karia idi.
Akdenize akan İndos (Dalaman çayı) Karidyı Lykiadan ayırıyordu. Batıda ve

güneyde kara'nın böğrüne girmiş büyuk koy ve körfezler yanl slra, Karia kıyılarını
bir zincir gibi uzaktan yakrndan çeviren oniki adalara doğru doğru alabildiğine
uzanmlş testere konturlu dağlık yarımadalar kıyıların temel özelliğinl teşkil eder.

(Elbe, s. 9, istanbul1972)

Halikarnassos'un kuruluşu ile ilgili yorumlar çok değişiktir. M.Ö
I200'e kadar :uzanan tarihlemelere rastlanır. Bunu ileri süren tarihçiler şu olayı
kaybederler: M.S. 26'da Roma'ya giden Halikarnassos elçileri imparator Tiberius
adına kurulmak istenen mabedin Halikarnassos'ta yaprlmaslnl sağlamak için
kendi şehirlerinin 1200 yıldan beri hiçbir zelze|e görmediğini iddia etmişlerdir.

Bu iddiaya göre şehrin ilk kuruluşu Truva savaşından sonraya rastlar. (Elbe, s. 9,

istanbui 1972)

Halikarnassos en parlak devrini M.Ö. 37B _ 353 yılları arasında yaşamış

olan Mausolos'un, Karya bölgesinin başkentini o zamanki adıyla Mylasa, şimdi
Milas olan şehirden buraya taşıyınca yaşamıştır. (http://www.bodrumlu.com/

bodrum-tarihi.html, Erişim, 25.04.20l r)

Bodrum M.ö. 193 Romalıların eline geçmiş ancakbu dönemde önemli bir
gelişme göstermemiştir. M.S. 395 yılında Bizaslıların, M.S. XI yuzyılda fürklerin
eline geçmiştir. I. Haçlı Seferi sırasrnda Bizanslıların, XIV. yizyı|da tekrar
Türklerin eline geçmiştir. 14l5 yılında Rodos Şövalyelerinin eline geçmiştir. 1523

yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde tekrar osmanlı İmparatorluğu'na
katılmıştır. 19.yuzy/rın sonlarında Aydın vilayetinin Menteşe (Muğla) sancağına

bağlı bir kaza olarak yönetiliyordu. (http://www.bodrumlu.com/bodrum-tarihi.
html, Erişim, 25'04'20II)

Asıl Kayra mıntıkası l26l'den sonra Karya sahillerinden başlayarak
Türlderin istilasına uğramıştır. Bizans imparatoru VIII. Mihail, Türkleri
I(aryadan çıkarmak için oğlu Andronikos'un kumandasında Batı Anadolu'ya bir
ordu göndermiş ise de bunun Nif tarafindan bulunduğu sırada, yani |2B2 de
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Menteşe'nin kumandasındald Türk kuirvetleri, Aırdronikos tarafindan |27B'de
tamir ve tahkim edilmiş olan Tral ile bunuır yakıırındaki Tisa mevkilerini
zabtetmişlerdir. (Uzunçarşılı, s. 70, Ankara l98B)

Antik kalıntı]arın anayurdu ve en eski çağlarda en ünlü kişilere tanık olmuş
Ege'nin Türkiye kryılarındaki denizinin düıryada eşi benzeri yoktur. Bilindiği
gibi, tarih boyunca eski Yunaırlılar bu kıyılarda birçok medeniyet kurmuşlardır.
iskendervelejyonları, dünyanınbu en zengin şehirleriniyağlaııaküzereburalarda
durakladılar. Bodrum yakrnlarıırda, bir yand a Sezar doıranınasrırı toparlarken,
diğer yanda da Antonyo ve Kleopatra, ait kıyılarda keyif sürmekteydiler. AzizPo|
(St. Paut) sık sık buraya gelerek, Asya'nın yedi kilesesini kurdu. Bu arada }ohn
da Mary'I ıslah olmak üzere Kuşadası'nın yukarısındaki dağlarda bulrııran soır
barınağına gönderdi. Kanuni Sultan Süleyman, orduların Marııaris'te düzene
sokarak, güç1ü Rodos kalesindeki Haçlı şövalyelerine saldırdı. Aynı sularda,
General Nelson, Mısırdan geri çekilen Napolyonu kovaladı. (www.bodrum.bel.
tr)

Bodrum denince akla gelen ilk şey kaledir. Bodrum limanı üzerine
şövalyeler tarafindan inşa olunan kaleyi içeren küçük aclacıkla ikiye ayrılmıştır.
Kalenin inşa tarihi l42l'dir Bodrum kalesi, Rodos şövalyeleri tarafindan
mimar Heinrich Schlegel Holt 'un eliyle eskiden Zephyria adı verilen yarımada
üstüne yapllmış ve inşasına Mausolos anıl mezar taşlarıyla rölyef er yapılmıştlr.
Bodrum kalesi 1309-131lr (1893l1895) de hapishane olarak kullanılmıştır. 1B7B
'de yerli topçu neferleri de kaldırılan Bodrum kalesi, daha sonra hapishaneye
devredilir. Hapishane meşrutiyetten sonra boşaltılmış ve teşkilatl lağvedilmiştir.
Bir müddet sonra yeıri bir kadro ile tekrar açrlmış, siyasi ve adli mahkümlar
gelmeye başlamıştır. I.Dünya Savaşr srrasrnda düşmanlarııı Bodrum'u ve bilhassa
kaleyi bombardıman etmeleri üzerine mahkümlar memleketin iç taraf arrna
nakledilmiş ve bundan sonra kale artık

hapishane olarakkullanılmamıştır. Bu hapishaneyizyılınönemli mahkümlarına
da ev sahipliği yapmlş bir yerdir. Bunun yanında bu hapishane vasıtasryla
n1ahkumların hem gelişi hem gönderilişi diğer kazalar arasrnda da bir iletişim
sağlamaktadır. (Bayka ra, İzmir 20 l 0)

Bodrum mandalina bahçeleriyle, p|aj|arıy|a, yat limanlarıyla ve kendine
özgü geleneksel evleriyle bir uygarlıklar beşiğidir. iırsan Bodruma gelince başka
hayallerin içine sürüklenir. Dünyanln neresinden gelirseniz gelin, buranın havası
sizi içine çeker. Bölge insanrnrn samimiliği ayrı bir güzellik katar, doğasıyla
tarihiyle Bodrum dünyada görülmesi gereken yerlerden birisidir.
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Araştrrmanrn Amacı ve önemi

Araştırmanln amacl, Boclruırfun tarihsel clokusunun, tatil amaçlı gelen

yerli turistler üzerindeki etkisine yönelik bir inceleme yapmaktır. Bunuır için
İstanbulda bulunan ve daha önce tatil amaçlı Bodrum'a gitmiş olan kişiler
rastlantısal olarak seçilerek anket çalışması yapılmıştır.

Ankete seçilen kişilerden onlara verilen anketleri genel kişisel görüşlerini

en açık biçimde yansrtacak şekitde doldurulmaları istenmiştir. Böylece konuyla
ilgili tutumları tespit edilmeye çalışılmıştır.

5" Çalışmanın Kapsamı

Çalışmanın kapsamını Bodrumh daha önce turistik amaçlı gitmiş kişiler
oluşturmaktadır. Çalışmanrn örnekleminde 100 kişiye anket uygulanmıştır-

Çalışmada beşli likert ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçekte 1 "Kesinlik]e Katılıyorum]
2 "Katılıyorurnl 3 "Kararsızım", 4 "Katrlmryorum" Ve 5 ise "Kesinlik]e

Katıimıyorum" olarak ifade edilmiştir. Bu ölçekte 14 soru bulunmaktadır.
Kişilerin hangi demografik özelliklerin farklılık gösterdiği araştırılırken frekans

ve yüzde dağılımları, tanrmsal istatistikler (ortalama, ı ve standart sapma, s ) ve

varyans analizinden yararlanı] mrştır.

Tanırnlayıcı İstatistikler

Çizelge 1. Araştırmaya Katılanların Kişisel Özellikleri

Özellik Yüzde (%)

Cinsiyet

Kadın

Erkek

43,0

57,0

Toplam 100,0

Eğitim Durumu

ilköğretim

Lise

Ön Lisans

5,0

27,0

28,0
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Lisans

Y. Lisans

Doktora

Toplam

33,0

5,0

2,0

100,0

Konaklama Süreniz

Bir haf adan az

Bir haf a

İkı haf a

iki haf adan faz|a kalıyorum

Toplam

r4,0

52,0

27,0

7,0

100,0

Konaklama Biçiıniniz

Pansiyon

Otel

Tatil Köyü

Yazlık

Toplam

11,0

44,0

20,0

25,0

100,0

Çizelge l de görüldüğü gibi, araştırmaya katılan kişilerin o/o 57'sierkeh o/o 43'ürise
ka(ındır. Araştırmaya katılanların o/o 33 oranr ile çoğunluğu lisans mezunudur.
Turistik olarak Bodruma ziyarette bulunanların çoğunluğa o/o 52 oranı ile bir
haftalık konaklamap tercih etmektedir. Ayrıca Bodrum'daki konaklama biçimine
balaldığınd a Yo 44'i otelde konaklamayı tercih ettiği görülmektedir.
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Çize|ge 2. Bodrıınt'un Tarihsel Dokusunun, Tatil Amaçlı Gelen Yerli
Turistler Üzerindeki Etkisine Yiinelik Görüşleri

1,0662,29100
14. Bodruma tekrar gelııek istersem bunda
tarihi doklısıınıın l_ıiiviik etkisi olacaktır.

1,0062,24100
13. Bodrumda kurulan Semt pazarlar
tanımamda ve bölge halkıyla iletişim kurmamda
etkili oldıl

1,252,75100
|2. D eve güreşlerinin festival haline getirilerek
kıs tırriz.mini arttıracağını diisiinüvorıım

r,3223,49r00
11. Kış yapılan deve güreşi
festivall eri n den h aberdarı m _

r,02
2,01100

10. Bo<Irumda geçmişte yaşamlş ve isim yapmış
ünlülerin, Bodrumun tanrnmasında etkili
o] duk] arın l diisüniivorum.

T,026
2,28100

B. Bodrum ev tipinin tarihsel dokunun bir
:ası olduğunu düşünüyorum.
o druırİ a"ozgü yöres el yemelderi tatnra

imkanına sahip oldum ve bu tatlarrn korunmasr
serektiği n i düsünüvorum.

0,9522,06100

0,972
1,84100

7' Yapılaşmanın kontrol altına alrnmamasr ,.

ilerde Bodruma büyük zarar vereceğini'
düsünüvorum

0,9292,r6100
6. Bodrumdalri betonlaşma yoğunluğu, tarihi
d okı'ı nıı n i nsan'l a r iı zeri n d eki etki si n i az.alİ ıvor

T,2OB
3,66100

5. otelin sağlamış olduğu imkanlar sayesinde
dışarı çıkmadığım için tarihi yer|eri gezme
imlran'ım olmadı.

1,1962,73100
4. Bodrumdaki tarihi yapıları geEmel<burayı
z-ivaretimdeki önemli nedenIerden hirisivdi

r,2642,28100
3. Bodrumun tdrihi hakkında daha çok internet
arac"llıüı iIe hiloi a]dım

I
r,99100

2. Geziye çıkmadan önce gezeceğim yerler
hakkında çeşitli kaynaklardan bilgi sahibi
o'|rırıım.

T,T962,62100
1. Bodrum-u tatil yeri olarak seçmemde tarihi
dokıı.srınıın etkisi oldıı

Standart
SapmaOrtalamaNSORULAR

Tablo 15 Tanımlayrcı İstatistikler

Çizelge2'de, Bodrum'untarihseldokusunun,tatilamaçlıgelenyerlituristler
üzerindeki etkisine yönelik görüşleri verilmiştir. ilgili tabloya bakıIdığında, en
yüksek katıIımın Yapılaşmanın kontrol altına alınmaması ilerde Bodruma büyük
zarar veTeceğiıri düşüırüyorum sorusuna olmuştur (1,84). En düşük katılımın ise
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otelin sağlamış olduğu imkanlar sayesinde dışarı çıkmadığım için tarihi yerleri
gezme imkanım olmadı sorusuna olmuştur (3,66)

ilgili tablodan da anlaşılacağı üzere araştırmaya katılan kişilerin
Bodrum'un Tarihsel Dokusunun, Tatil Amaçlı Gelen Yerli Turistler Üzerindeki
Etkisine Yönelik tutumlarını tespit etmeye yönelik sorulara verdikleri cevaplara
bakıldığında yüksek oranda katılımın çıktığını görüyoruz.

Sonuç ve Öneriler

Turizm son yıllarda hız|a gelişen ve hızla büyüyen en büyuk endüstri
kollarından birisi haline gelmiştir' Değişen alışkanlıklaı çalışma saatlerindeki
boşluklar ve kişi başına düşen gelirdeki değişmeler insanları tatil alışkanlığı
edinmesinde birinci dereceden etki olmaya başlamıştır. Bodrum insanların tatil
amaçlı olarak tercih ettikleri yerlerin başında gelmektedir.

Araştırmaya dayalı olarak ulaşılan sonuçlar şöyle özetlenebilir;

- Bodruma gelen kişilerin konakiama yeri olarak oteli tercih ettikleri ve
konaklama sürelerinin genellikle bir hafta olduğu tespit edilmiştir.

- Tatile çıkankişilerin tatile gidecekleriyerle ilgili olarakçeşitlikaynaklardan
bilgi aldıklarlnt Ve bu bilgilerin çoğunu internetten aldıklarını görüyoruz.

- Tatil için Bodrumh gelen yerli misafirlerin Bodrurnun tarihi dokusundan
etkilendiklerini ve bu dokunun korunması gerektiğini belirtmişler. Tarihi
dokunun içine bodruma özgü güzellikleri de katmışlardır.

_ Bodrumdaki yapılaşmadaki yoğunluğunun çevreye olduğu kadar tarihi
dokuya da zarar vereceği belirtilmiştir.

Bodrum'a tekrar gelmek istediklerinde bunda tarihi dokunun da etkili
olacağını belirtmiş1erdir.

SonuÇ olarak, Bodrumh gelen yerli misafirlerin tatil amaçlı olarak geldikleri
düşünülürse sadece tatillerinin dinlenmekten ibaret olmadığını görüyoruz.
Bunun yanında Bodrum'a gelirken buranın tarihsel geçmişini de merak ettiklerini
ve bu tarihi geçmişi görmek istediklerini anlıyoruz. Tarihsel dokunun insanlar
üzerinde etkili olduğunu, tekrar Bodruma gelmek istedikierinde bununda önemli
bir etken olacağını görüyoruz.

Ara'qtırma sonuçlarına dayalı olarak şu öneriler getirilebilir:

_ Yapılaşmadaki yoğunluk aza|tılaraktarihi dokunun korunmasrna
yönelik tedbirler arttırılabilir.

-567-



Bodrumun tarihsel dokusunun yanında bölgenin yemekleri, ev tipi ve
Bodrumda yaşamış ünlüler gelen kişilere tanıtılmalıdır.

İnternet aracılığı ile Bodrumun tarihsel dokusu insanlara ulaştırılması
için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır'
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I{AtİKAR.h[As BALIKÇISI'NDA DENİZ VE K,&RA

İruseıçı FAR.KI

Sema Uğurcanl-

Halikarnas Balıkçısı, "Deniz Adamı Para Adamı" (1953) adlı
masalrmsr hiköyesinde Ahmet ile Mehmet kardeşlerin hayatını anlatır.2
Kardeşler, ırmak kenarında balık ile kelebeğin konuşmasına şahit olur.
Pembe kelebek, gözkapağı eksikliğiyle gözü hep açık olan, ağzı kapana
benzeyen yayın balığına, Aşık olduğu mavi kelebeği görüp görmediğini
sorar. İhtıyar, tecrübeli balık genç kelebeğe mavi kelebeğin peşine
takrlmamasını, gökyüzu, yı|dız gibi kendisinin farkında olmayan şeylerle
oyalanmamasını tavsiye eder. Doğrusu, akıllı insanların kAğıtlara yazıp
çizdikleri, yiyeceğini nasıl-nerede bulacağına dair kurallarla yaşamasıdır.
Pembe kelebek bu tavsiyeye :uymaz ve mavi kelebeği aramaya gider.
Kardeşlerden "tedbirliliğiyle tanlnan" Mehmet yayan balığı glbi, "hesaba
kitaba sığmaz" Ahmet kelebek gibi hareket etmeye karar verir. Su kıyısında
bir çadır kuran Mehmet oradan hiç ayrılmaz, açık gözleriyle "turnayl
gözünden Vurmayı" bekler. Zengin, şaşı gözlü bir kızla evlenir. Çok para
kazanır. Ahmet ise kelebeğin ötekinin peşinden gitmesi gibi, denizin
peşinden gider. Ötelçre gitmekle, darlıktan kurtulmakla mutlu olur'
Adalarda bulunduğu bir gece, oraları kendisi gibi seven, Mehmet'in fakir
diye evlenmediği Fatma ile karşılaşır. onunla evlenir ve çok mutlu olur.
Öltim aynı anda ikisinin kapısını çalar. Ahmet ölümü bir işin sonunda gelen
uyku gibi kabullenir. Mehmet, çadırının kapısında, bir gün daha yaşamak
için bütün servetini ölüme rüşvet sunmak ister. Ölüm ise Mehmet'e "sen

yaşamadın, sen yoktun, ne korkuyorsun?" diye sorar.

Fdalikarnas tsalıkçrsı'nın hikaye ve romanlarındaki kalabalık şahıs
kadrosunu, bu hiköyeden haröketle, deniz insanı ve kara/para insanr
olarak ikiye ayırabiliriz. Denizcl|er balıkçı, süpger avclsl, dalgıç, kaptan,
tayfa_miço hizmeti gören kişilerdir. Eserlerin bütününde deniz adamı,
denizinsanı, deniz dostu, denizgurbetçileri, deniz eri, denizci, kıyr insanı,
bahriyeli, denizin imbiği kelimeleriyle anılırlar. Karalpara adamı toprak
insanından öte, karanlık özellikli insan anlaml taşır. Geçimini nereden
sağlarsa sağlasın, çalışanın emeğini sömürür. Eser bütününde haklarında
kara insan\ para insanr, cimri köylü, toprak adamı, kara gölge, deniz
koncolosu ifadeleri kullanılır'

1 - 
Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi..

2 Demokratik İzmir, 15 Şubat 1953, yıl: 7, nr' 2579' Bu metni
görmemizi sağlayan Prof. Dr. Fazıl Gökçek'e teşekkür ederiz.
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Deniz insanr

Cevat Şakir Kabaağaç yerine "Halikarnas Balıkçısı" ve sırf "Balıkçr''
adını kullaflan yazar' kendisi gibi deniz insanına sevgi ve saygı duyar.
Bodrum merkezinde, kıyıda ve kıyıYı gören köylerde, Gökova bülderi
yakınında yaşayan hikAye-roman kahramanlarr, yukarıda söylediğimiz
işleri yaparlar. Tabiat, özellikle deniz, hem zamanları hem mekAnlarıdır.
Kahramanların Abdülhamid, Meşrutiyet, iki dünya savaşt ve arasındaki
dönemde yaşadıkları, metinlerd eki az sayıda motif e hatırlatılır. Bu şahıslar
genellilde askere gitme ve gündelik hayatlarını etkileyen birkaç olay hariç
tarihi zamanln dışında kalırlar.3 Tabiatın, denizin takvimine bağlı kozmik
bir dünyada yaşarlar. Belki gök ve deniz gibi sonsuz mekAnın içinde
eridikleri için tarihi zaman|n dışındadırlar. Belki ekmeğini kazanmak,
askerlik yapmak, borç ödemek, lüzum olursa güıırük, zabıta, mahkemeye
başvurmak dışında resmi otorite ile ilişkileri az olduğundan böyledirler.
Belki Mavi Anadolu hareketinin içindeki yazar, kendi bağlandığı geçmiş,
şimdi, gelecek Zaman bütünlüğüne kahramanlarını da bağladığından
onları fazlatarihi, sosyal dünyanın içine sokmaz.

Halikarnas Balıkçısı, deniz insanlarından birini "IJZun Menzilli
Gözler" hikAyesinde şöyle tasvir eder: "Bir avuç deniz, bir tutam gök, bir
fiske rüzgarı terziye götürmüşsün de bunlardan bana bir elbise yap demişsin,
adamınyüzü de öyle,buruşuklarla çarpraştlcıyıImış, gilneşle, rüzgarlaharap
olmuş degil, fakat bir yemiş gibi ermiş bir yüzdü.''a Deniz insanlarr, içlerinde
daima denizin çağrısını duyar. Denize açılmak, hep onunla yaşamak,
denizde ölmek isterler. Deniz dışındaki hayatları, sudan çıkmış balık
hayatıdır. Deniz sevgisini çocukluk, ergenlik ve yaşlılık döneminde daha
kuwetli hissederler. Yakınları denizin onları öldürebileceğini bilir, ancak
oradan uzaklaştıramaz. Babalar denizin insanr kırdığını, ama hiçbir şeyin
denizi krramayacağını söyleyerek, oğulun gözünü başka yönlere çekmek
ister ("Yaşasın Deniz", Yaşasın Deniz s.4). Ama başaramazlar. Anneler
oğullarını engelleyemeyeceğini bilirler. "Sen denizde yapabildiklerinden
başka karada ne iş görebilirsin?" ("Yaşasın Deniz" Yaşasın Deniz, s. 5).
Aganta Burina Burinata'nın kahramanı Mahmut deniz hayatından
Sonra bir toprak ağasının lızıyla evlenir. Karrsrnr sevse de onun Para
hırsından bunalır, toprakla geçen birkaç yıldan Sonra denize düşen çocuğu
3 Halikarnas Balıkçısinın eserlerinde tarihi zamanrn yerine tabiat
Zaman| içinde kalma, Mavi Sürgün otobiyosrafisi çerçevesinde Süha
Oğuzertern in dikkatini çeker. Oğuzertem bunu yazarın yaşadığı olayları
unutmak arzusuyla ilişkilendirir ("'En Soylu Vahşi': Balıkçı'nın Yaşam
Yazrsınrn Bugünkü Anlami] Varlık,2001, nr. ||24-1125, s. 11-22).
4 Demolcrat İzm'irYı|.7, nr. 3178,30 Ağustos 1953.
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kurtarmak için suya atlayınca, artık karaya dönemeyeceğini anlar. Aliş
isimli delikanlıya, denizde kaybolan atalarının ruhlarr, sakınma değil
atılma tavsiye ederler:

"Hep korkarlar kara adamları denizden. Enginin sert tadını
tatmak için gözü pek ve sağlam yürek gerek' Dinle sen!
Korkulardan uzak damarlarında çarpan denizci kanını dinle.
İçinde uzaklar çınlıyor, gözlerinde tütüyor görülmemiş enginler.
(. ) Koşmaya can atıyorsun parayla kirlenmemiş, insanoğluna
yakışan tertenıiz uzak serüvenlere. Günün birinde denizde
eriyerek bize kavuşup karışacalcsın'' (Deniz Gurbetçileri, s. 43).

Sonunda Aliş onların sesine Cevap verir ve dede-baba dostları ile denize
açılır.-

Deniz adamlarının tabiat ve tekneye karşı alAkalarında sanki cinsi
temayül vardır. Tabiat algılayışlarında kadına has, kadın algılayışlarında
tabiata has kıyaslamalar yapar|ar. "Gülen Ada"nın adası kendisine Aşık
olan Deli Davut'a türlü cilveler yapar (Egeden, s. 94). Bulamaç romanrnda
Asım Kaptan için Bodrum luyılarından görülen adalar hem bir güzellik
pususuna benzer, hem sevilen kadının gülümsemesi gibi çağırıcı gelir (s.

222). "Boğulmuş Enginliler'de, yaşlı bakkal, denizciliği sırasındaki Girit,
Kerpe, Skarpantos adalarını "mavi bulut gibi yupyumuşak adalar" olarak
hatırlar (Mavi Akdeniz, s. 25). Örnek hiköyemizde Ahmet adaları "berrak
bir süktıt üzerinde beşik gibi sallanan çocuk adalar'' olarak niteler.

' Deniz insanr kendisini kara insanından çok daha imtiyazlı bulur.
"Deniz Adamı Para Adamı"nda Ahmet, güzellikleri görmek için yaratılan
insanrn bunun farkında olamamasına aclr. Deniz adamı bu imtiyazla
tabiatta büyuk bir ahenk görür. Eşyanın bütünlükte eridiğini düşünür.
Tıpkı denize düşen çiğ tanesinin, ayrılığını denizde kaybetmesi gibi
("Gülen Adeİ', Egeden, s. 96). Deniz insanı, denizin dilinden anladığı için
zengindir'Deniz sonsuz ufuklarıyla cimri toprdk adamlarına gelir getiren
bir tarla değildir. Ama kazanç kapısı o]maktan öte bir anlamr vardrr.

"Milyarca dönümilnü kimse -benimdir- diye kendisine mal
edemez. İnsanın o kadar güvendiği zebunkeş kuvvetinin
boyunduruğunu sana takmaya kalkınca he:men kabarırsın'
Ey hürriyet sembolü. (...) Dag taşı ihtiyarlatan zaman senin
sonsuz güzelliğine bir kırışık atmıyor! (' . .) yaratılışın şafagında
ne idiysen, bugün de yine oslln.'' ("Merhaba Akdeniz'] Egeden,
s. 159).
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Balıkçı'nın deniz adamlarr, ona benzeyen bir güzellik algılamasına
sahiptirler. onun gibi Adeta ressamdırlar. Çekirdek hikAyemiz "Deniz
Adamı Para Adamı"nın Ahmet'inin sevdiği adalaı çirkinlikten önce
yaratılmışlardır. Deniz adamları da gökyuzü denen ressamrn çizdiği,
boyadığı şekilleri, renkleri henren fark ederler.

"Açılan günün menteşeleri ulu bir turuncuyla yeri göğü
Sclrsarcasına inledi. Karmakarışık bir yıldız kalabalığı itişe
kakışa kaçıyorlardı batı laciverdine. Kıpkızıl bir surun
davudt ötüşü, uf u çepçevre aradı ve doğu uf unca bir kı.zıI

çizgi uzattı. (...) Birdenbire koslcoca bir ateş tekerleği doğu
denizinden fırladı. Engin ateş kesildi. Kuzeydeki yüksek
tepeler ve l(araada ateşi kapınca meşaleler gibi yandılar.
Tabiat denizcildrin ayrılışına şanlı bir dekor yarattı.
Kayıklar altın denizlerde, uzun uzun lacivert gölgelerini
yürütüyorlardı dalgadan dalgaya" (ötelerin Çocukları, s.
1B).

"Boğulmuş Enginliler"in kahramanı Hasan, denizcilerin h.p daha
ötelere gitmek istemesinin güzelliğe ilerlemenin çağrısı olduğunu anlatır:
"Güzelliği istiyordum. Güzellik hep kendinden öte bir daha güzeli ima ediyor
ve tam bundan dolayı güzel oluyordu. (. . ') sak beni atılmaya davet ediyordu"
(Merhaba Akdeniz, s. 23).

Sünger avcrları

Deniz adamı balıkçılıkla hayatını kazanır. Dost balıklar tutarlar,
yahut köpek balığı, orfoz, yengeç, ahtapot gibi güçlüleriyle mücadele
ederler. Mücadele amaçları sırf kendiierini kurtarmak değil, onların
başka canlılara Zararınl önlemeye çalışmaktır. Ancak Haiikarnas Balıkçısı'
eserinde, denizci mesleklerinden en çok sünger avcılığından söz ettiği
eder. Belki Bodrum denizlerinde dünyanın en iyi süngeri çıktığı için,
belki deniz dibinin güzelliğini anlatabilme firsatı doğduğu için, yazar
bu dalışları çeşitli yönleriyle gösterir. Eserinde, o günkü şartlarda kötü
dalış teçhizatına, cimri patron|ara zıl şekilde maharetli dalgıçlar ve çok
zengin bir denizaltı dünyası vardır. Deniz Gurbetçilerl'ndeki yaşlı dalgıç
Karabatak Davut, göğsündeki yirmişer kiloluk iki kur$un, ayaklarında on
beşer kiloluk ağırlıkla dibe iner ve hava vermeleri işaretini yapar:

"Kendisi denizde tüy gibi hafifti' Denizin dibindeki ilerleyişine
yürümek denemezdi. (. . .) Bu çeşit ilerleyiş, uçmakla yürümenin
pekhoş bir lcarışımıydı. Denizin dip Elemini görünce içi açıldı'
(.'.) Bu suda çıIgın bir yaşama özlemi vardır. Biliyordu
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Karabatak! Yosun olur bitlcidir, ama bir süre yosun canlı bir
yaratık olur, hemen neredeyse yürür. Bu canlılık çabasında
yorulur mLı ne: Sanki başını yumuşak kuma yastık gibi dayar
da, bir süre bitki uykusuna varır. Kestirdikleri bu şekerlemede,
güç toplar gene canlılığa davranır. Karabatak yediği deniz
marullarını da biliyordu. ('.') onu bitki iken de canlı ikeh de
yiyorlardı ya denizciler. Canın şafağıydı, doğuşuydu bunlar.
Biliyordu, bu canlı su bir gün lcendisi yani Karabatak olurdu'
Bir gün bu canlılık beyin olurdu da Tales olurdu. Evrene
gözlerini gezdirince düşünerek'madde ölümsüz ama canlıdır'
derdi. Bir canlı çiçek tarlasında sünger bulamadı. Ama deniz
çiçeklerinde uyanan can, duyguyla titredi. Şurada bir yıldız
çiçeği, burada bir civan perçimi, bir çoban dağarcığı, orada bir
çan çiçeği ya da gelincik, bir hercaimenekşe, ta göbeklerinde
yumuşak bir toparlaklık gösterdiler' ('..) Sonra utandılar ve
sıkı fıkı kendi üstlerine topraklanarak gizlendiler. Karabatak
bu deniz altı çiçekler seddinden aşağıya uçtu' (...) denizaltı
ormanına indi. o sessiz ve durgun dünyada rüzghr ve Jırtına
y oktu ki, b üy ük deniz ağaçlar ının fır tın ay a day anacak göv deleri
olsun. Yükseklerekalkınan çınar gibi ağaçların çoğu yaprakları
içIeri hava dolu renk renk boncuklardı. (.'') Ağaçlar vardı
sanki geyik boynuz ve galaklarıydı da, çıldırasıya gel$erek
dal dal ormanlaşmışlardı. onların arasında sünger aramaya
koyulduama ansızın ortalık bir geceymiş gibi karardı. Yukarı
baktı, kapkara bir bulut geçiyordu. Bu, koca bir pupes balığı
alayı idi. Deniz, 'bu akan can enginine dar geliyordu '' (Deniz
Gurbetçileri, s. t06- l08)

Kahramanln son dalışı olduğu için yazar onun gözünden ayrıntılı
ve coşkulu bir tasvir yaPar. Bıı tarz deniz dibi tasvirlerini Kaptan
Cousteau okusaydı, Balıkçı yı Calipso'da metin yazan olarak işe alırdı diye
düşünüyoruz.s /

Sünger için açıldıklarında en aZ altı ay geri dönmeyen d.algıçlar
arasında, başka ustalık yahut başka kader taşıyanlar bulunur. Tünek
Ahmet, sünger avclsr için gerekli keskin göz, sivrilmiş burna sahiptir.
Ahtapotun gelişinden, yosunların yukseklik veya alçaklıklarından sünger
yatağının kalitesini anlar. Batı dalgıçların Alet edevAtı yoktur. Selim ve
Iftrakaş adlı iki süngerci, kulaklarını zeyrinyağ|ı sünger tıkar, ağızlarına
5 Kaptan Cousteau, Calipso adlı gemisiyle deniz-denizaltı belgesel filmler
yaPanve Türkiyede ilgi ile
seyredilen denizci ve bilim adamıdır.
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zeı;tinyağı dolduruı ağır taşlı ipe bağlanarak dalar, dibe varınca ağzındaki
yağı püskürterek suyu berraklaştırır ve gördüğü süngeri bıçağıyla keser, su
yizey ine çıkınca " p atl am ak üz e r e ol an c iğe r ini, m a s m av i h av a il e d o l dur ur"'
(Deniz Gurbetçileri, s' 226) Halikarnas Balıkçısı'nın ilk hikAye kitabı Ege
Kıyılarından'da yer alan "Dalgıcın Parçalarr'hda, Dalgıç Ahmet'in deniz
altı hayatı Karabatak gibi güzel bitmez. o, Suriye Mısır, KızıIdeniz, Trablus,
italya, Yunanistan denizlerine dalmıştır ama asıl memleketi Ege'ye öşıktır
Ve oraya döner. Bodrum açıklarında patronu onu o kadar dibe daldırır ki
havasızlık yüzünden boğulur, şişen kafası dalgıç miğferinden çıkamayınca
boynunu keserler, kafatasını patça|ar|ar, parçaları denize atarlar. Dalgıç
Ahmet yerine kardeşi, dibe dalarken, onun denize dağılmış kafa parçaları
etrafinda savrulur. Ancak genç, geçim savaşl uğruna bu korkunç drama
katlanır.

Denizin verdiği ekmek, bu kişilere bazen yeter bazen yetmez.
o verdikçe sevinirler, vermedikçe azı i|e yetinmeye çalışır, parasız|ığı
hürriyet imkAnıyla telAfi ederler. Para kazanmalarında birinci engel deniz
kazalarıdır. Fırtına teknelerini batırır, içindekileri sakat edeı öldürür.
Böyle çok kazanmış ve kaybetmiş Dede Kaptan, tekneyi tutan tüccarın
ısrarıyla kabaracağı belli denizde açılır. Fırtınada kendisini bağlatarak
idare ettiği gemiylkurtarmayı başarır. Frrtına dindiğinde dümen başında
öldüğü anlaşılır. Ayakta can Veren Kaptan Dede, insanları kurtarmak için
kendisini feda etmiş isa'nın çarmıha gerilmiş hAlini hatırlatır. (Bulamaç, s.

55)6 Hayatı istediği şekilde biten yaşlı adamın defni için meslektaşlarlpara
toplarlar.

Denizcilerin en korktukları hortumdur. Aganta Burina Burinata'nın
Mahmut'u hortum esnasında "sevgilisi sandrğr" denizin her zaman uysal
olmadığını, hattA kendisi gibi korktuğunu görür. Teknenin önünde
uçurumlar kararır, bulutları gökten sarkar, deniz mürekkep rengine
döner. Hortumun biri"gökten denize dev bir tirbüşon sokuluyormuş gibi
yıIankavi kıvranır." Bir başkası " gök kubbesini yerinde tutan bir sütunmuş
gibi dimdik durur. Bir aralık ikinci belini incelterek kopar, aşağı yanı tuzla
buz olarak denize dağılır. Yukarı yönü dili binlerce çatal yılanbaşı gibi
bulutlardan tepetaklak sarkar." Üçüncüsü " topaç gibi dönen bir huni iken
bel çalkala' yarak üzerlerine ge|ir. "Çınar kütüğıne benzer şekilde" gemiyi
havaya kaldırmak üzereyken denizciler dinamit patlatırlar. Bombadan

çıkan gaz hava boşluğunu dolduruı bu sayede hortum kırılır. Ardından

6 HalikarnasBalıkçısıhikAyelerindeveromanlarındakianekdotlarda
tekrarlar yapal. Ötelerin Çocukları romanında benzer sonu, bir zenginin
batan gemideki paralarını bulmakiçin denize açılan Ateşoğlu isimli kaptan
yaşar (s.216).
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yağmlır Ve şiınşek başlar. (s. 102-104) Mahmut bu hortum ve firtınada
esnada dümen kullanma sanatını, diimene sağlam yapışmayı öğrenir. Bu
durumun aksiıre dinamit patlatmak bazı lrortumlardan kurtulm ayayetmez.
"Yol Ver Deıriz! Bir Ana Taşıyorıızl'cla denizcileri doğacak bir bebekle
anaslnlkurtarmak için Rodos'taır yola çıkarlar. Fırtına karşısında gemileri
"zindanda öten kuş'' gibidir. Denizciler, hortumu kıracak dinamitten
daha ytiksek çıkmasına çalıştıkları bir sesle "yol ver deniz, gemici geliyor."
diye bağrırırlar. Ama hortum karşısında teknelerinin"bir toz parçası kadar
haysiyeti yoktur|' (Merhaba Akdeniz, s. 183) Yukarı güverteyi olduğu gibi
göttiren hortum denizcileri savurduğunda, anbarda bebek dünyaya gelir.
Halikarnas Balıkçı'sının insanla tabiatın ınücadelesini anlattığı parçaları,
her metinde zevkle okunur.

Deniz adamlarının denizle ilgili inançları da eserlerin efsane
katmanlarını meydana getirir. Geçmiş zamanln korsanr Kızıl Reis'in
gözüne kendisinden başka kimsenin görmediği yeşil bir gemi görünür.
Denizcilerine geminin önce maviliklerde eridiğini, sonra batmakta olan
güneşe girdiğini, sonra akşam yıldızının gemi vardiya Provasının ışığı
gibi parladığını söyler. Kızıl Reis, bu olaydan sonra vztın zaman karada
yaşar, sonra tekrar denize açılır ve bir daha hiç kimse onu görmez. ("Divan
Reis" Egeden' S. 246-250) Bir denizöi, deniz hayatını cennete tercih
eder."Öldükten sonra cennete gidersem, tövbe tövbe estagfurullah ama
cennette canxm sıkılacak. Ne Akdeniz, ne sünger, neyleyim ben böyle cenneti?'
(Deniz Gurbetçileri, s' |24) "Cennet Gemisi" hikAyesinde, zelzelede
ailesini ve aklını kaüeden Deli Memiş, Mesudiye zırhlısında ölen Hamza
Çavuş'tan dinlediği cennet gemisi masalına inanır. Deniz kazalarında,
deniz savaşlarında ölenler, cennete değil cennet gemisine giderler. Eğer
uzuvlarrnr kaybederek ölmüşlerse yeniden uzuvlarrna kavuşarak o gemide
yaşarlar. Deniz kazazedesi çocuklarr, o geminin büyükleri denizciliğe
alıştırırlar. Bu geminin içindekiler deniz türküleri söyler, en gniel
yemekleri yerler. Geminin reisi Nuh, ikinci Kapt4nı Yunus Peygamberdir.
Ötekl Peygamberler de onları ziyarete gelir. Memiş, Hamza Çavuşh orada
kavuşacağına inanrr. (Ege den, l24- I28) D enizl<ızının varlığına inananlar
da vardır. Genç bir denizci, bukinalarda (şeytan kulesi isimli taşta) öten
şeyin denizkız],arının nefesi olduğunu zanneder. (Deniz Gurbetçileri, s.
53) "Denizkızı Adası"nda üç nesil erkeğin denizlazına aşkından söz edilir.
(Gençlik D enizlerinde, s. 1 78_ 1 80).

Denizcilik bu adamların içlerine sindiği kadar bedenlerine siner.
Uzuvları denizden gelen her LLyarlya açıktır. \Jzıın menzilli göz\erivardır.
Bulamaç romanındaki Asım Kapta n rizglırınyizüne esmesinden, vurduğu
yöndeki havayı anlar. Kendini onun geldiği yerlerde ızun geziyapmış gibi
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hisseder. Hasan Bora geniş deniz ayaklarına sahiptir. Bu ayaklar değdiği
güverteyle o kadar özdeşleşir ki gemi alabora olsa da iki ayağıyla güverteye
yapışık dimdik kalabilir. Deniz adamları aynl Zamanda birer çevre
koruyucusudurlar. "Tünek Ahmet" baharda ortadan kaybolduğu bir ay
boyunca, Afrika'dan dönen küçük kuşların gece dinlenecek yer bulamayıp
suya düşmemesi için boş adalarda fener yakar. Bu hareketi, "boğulacak

kuşIara gönlünü kurtarıcı tünelç edinmek" demektir (Merhaba Akdeniz, s'

r72).

Kadınlar

Yazarın asli-ideal kadınları "Deniz Adamı Para Adamr"ndaki Fatma
gibi birer deniz insanrdrr. Deniz adamları için en uygun eşler de onlardır.
Bodrum ve civarr kadınları, hatta çingene kadınları o erkekler gibi tabiatla
büyülenirler. onların tabiatla özdeşmeler i, deniz adamlarrnınkinden daha
zengin işlenir. Erkek Fatma (Aganta Burina Burinata), Martr (Bulamaç),
Tiycan (Ötelerin Çocukları), Cura ("Curd', Egeden), Kancay (Bulamaç),

Çakır Ayşe (Deniz Gurbetçileri) hepsi birer tabiat |<ızıdır.' Vahşi bir
meydan okuyuculukları olan (Bulamaç, s. 169) bu kadınlar güç1ü kuwetli,
krrılganlıktan uzak, tabiat güçleri kadar şer güçlerine karşı mücadele veren,
medeniyeti tabiata tercih eden kadınlardır. onları çizerken, Mavi Anadolu
yazarınln kafasrnda, sanlyoruz antik çağdaki Anadolu toprak-bereket
tanrıçalarının örneği vardır. "Fırıncının Kızı"nda anlatıcı kahraman
Gültük beldesindeki bu kız ile toprağı özdeşleştirir. ondan taze ekmeği
alrnca, öpüp başıma koyası gelir. Çünkü kız bu ekmekle san|<ı "yurdu
slınar'' (Ege'den, s. 99).

Deniz kadınları çevre ile sıkı ilişkiye girdi ffli, maddenin
dünyasından çıkarlar. Çevrede özellikle deniz,ayveyı|dızlarla kaynaşırlar.
Ötelerin Çocukları'ndaki çocuk Tiycan, yeryüzündeki ateş böcekleri ile
gökytizündeki yıldızlar yarlş etmeye başladığında parende atar. Saçlarına
takılan ışıklar çıldırasıya çakar. Çocukla koy birbirine uyar, çocukla deniz
birbirine pencere olur. (s. s8-sg) Bulamaç'ın Martı'sı, dağ, ağaç, çiçek,
gökyi.izü, riüzg?ırı keşfettiği andan itibaren, rıjızg?ır gibi sabırlı, harabe gibi
munis, deniz insanı gibi derin bir çocuk olur. (s. l76) Çingene kızı Kancay
tabiatla özdeşleşerek ağaçları kız kardeşleri, dağları ağabeyleri, dereler
tepeleri kardeşleri olarak görmeye başlar. (Bulamaç, s. 181) 'Amfitriti
Nasıl Tuttum?"da, " sülün gibi süzgün, karaca gibi çevik, bal tenli yörijk kızi',
tuz toplamaya Şehir Adası yakınına gelir. Balıkçı Hüseyin ise denize olta

7 'Tabiatın kızi' ifadesi edebiyatımıza Abdülhak HAmid'le girer.

Duhter-i Hindü (1876) oyunundaki Sirucuyu bu tipin ilk dikkat çekici
örneğidir.
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atmlş Ve büyük bir balık yakalamrştır. Kız, denize atlayıp balığı kurtarmaya
çahşırken, saçları Hüseyin in oltasına talalır, Hüseyin b"yük bir baiık
çektiğini zannederken, denizden bu loz çıkar. Böylece rüyasında gördüğü
denizler tanrısr Poseidonun sevgilisi Amfitrit yerine, eşi olacak kadınla
karşılaşmış olur. Hüseyin oltasına taktığı, kadın ağına düşürdüğü erkekle
mutlu bir hayat sirer (Gençlik Denizlerinde, s.125).8 Deniz adamlarıyla
deniz kadınları arasrnda, mutlu sonla biten tuhaf durumlu karşılaşmalar
hakkında anlatıcı yazar şöyle der: "Sanki cenuP gecesi, para icat edilmeden
önce Homerik hayatın, masumiyet ve sadeliğin cana ve yaratılışa yakın
samimiyetini hatırlamıştı da, onu uyurken rüyasında görüyordu'' (Bulamaç,
s. 81).

Deniz kadınları iyilikseverdir. Bu hikAye ve romanlarda, çok'iyi yüzücü
olan krzların, boğulmakta olan erkekleri kurtarma sahnelerine sık rastlanır.
"Balık Fatoş"un adı geçen kahramanı, batan tirandilden beş denizciyi
kurtarır. Kurtarmaya atıldığında gövdesi, "kınından fırlayan yalınkılıç
kadar sade''dir. Bu benzetme, kızın hem tabiİ çıplaklığını, hem güzellikten
öte doğruluğunu gösterir. Kazazedeler kendilerini kurtaran krza, "sabah

yıl.dızı" adını takar|ar. Kazadan sonra, nasıl kurtarıldıklarını hatırlayarak
kendilerini karşılaştıkları her türlü olumsuzluğun üzerinde hissederler.
(Gençlik Denizlerinda s. 90-91). "Kara Gölge" hikAyesinin Fadime'sinde
canlılık ve analık deha derecesindedir. (Gençlik Denizlerinde, s' 97)
Fadime kartalın kaçırdığı bebeği kartalın yuvasından kurtarır. Sonraları
köyde o yılın adı, Fadime'nin bebeği kurtardığı yıl olarak anılmaya başlar.
"Açıkların Yavrusu"nda şehirli luz bu Lryryu kamp yapmaya geldiğinde,
deniz insanı höline döner Çünkü "insanın eski vatanı" olan yaratılış, onu
"tabii iklimine" çağırmıştır. LeylA'nın bir daha kara dünyaslnln maddi
değerleriyle uyuşamayacağı bellidir. (Merhaba Akdeniz, s. l73).

Kara irısaırları

Çekirdek hikiyedeki açık göz|iyayanbalığını kendisine örnek Seçen
Mehmet, kara/para adamlarının özellik]erini üzerinde taşır. Bu tip, hava,
su, ateş unsuruna göre süfliyeti temsil eden olumsuz toprak niteliklerine
sahiptir. Ağa, tüccar, armatör, ekspertiz, hurdacı, kaptan ünvanlı bu kişiler
emeğin sömürücüsüdür.g Para ve gücün verdiği üstünlükle herkesi, herşeyi
ezmek isterler. Deniz insanlarının balığa benzemelerine karşı bunlar
danayabenzer.

8 Aynı hikAye ilk önce Merhaba Akdeniz kitabında yayınlanır' (s' 120-|27)
9 Deniz-kara adamı farkı için bk. Tahir Alangu, "Halikarnas Balıkçısi',
Cumhuriyet'ten Sonra Hikkye ve Roman 1930-1950, C.2, s. 3I2.

-577-



Tecrübeli bir denizci, tecrübesiz denizciye böyle birinin tarifini
yaparken "ensesine bir tokat konasın geldi miydi, bil ki tüccar odur|' dediği
cinsten kalın bedenyapısına sahiptirier. ('Armudun Suyu", Merhab a Akdeniz,
s. 87) Yazarın hikAye ve romanlarında işlediği üç kara ruhlu insanı vardır.
Haşmet, Hacı Resul Efendi, Karakulak Tevfik Reis. Para ve güçten başka şeye
inanmayan kara insanı Haşmet, Bulamaç, Ötelerin Çocukları romanlarıyla
"PazenDoİ' (Ege'nin Dibi), "Son Frrtrnd' (Gençlik Denizlerinde), "Gülen

,\darn' (Yaşasın Deniz) gibi hikAyelerin kahramanıdır.' Haşmet, çantasını
doldurmak için, içini boşaltmış bir insandır. (Bulamaç, s. 367) Eserlere
göre soyadı ve İstanbul-İzmir gibi yaşama mekAnları değişen Haşmet,
ucuz insan emeğiyle toplattığı hayvan gübresini Avrupaya ihraç eder.

Böyle başlayan ticaret hayatını, tütün, meyve, sünger ihracıyla çeşitlendirir.
Yazar onu kendisi tasvir ettiği gibi, Karaoğlan adlı bir boğanın, deniz insanr
karısının, emrindeki büro hizmetlilerinin, deniz işçilerinin, çingenelerin,
doktor ve gazeteci gibi aydınların gözünden olumsuz şekillerde gösterir.

Bedeninden sesine her uzvu biçimsiz Haşmet, kadınlarla ilişkilerinde
başarısız Haşmet, iştihalarıyla komik duruma düşen Haşmet... Ancak
deniz insanı, Haşmet'i ne kadar küçümserse küçümsesin, o, çaresiz deniz-
kara insanının hayatrnda olumsuz rol oynar. Pek çok yolcunun öldüğü
Vapur kazasında sadece paralarının kaybolmasını kendine dert edinir. En
ucuz ücretl e denize daldırdığı dalgıçların ikisi ölür. Sonunda para bulunur.
Haşmet için bundan ötesi önemsizdir.

Denizci olmakla beraber ruhu kara insanlar vardır. Karakulak
Tevfik Reis, süngercileri dalış Alet kapasitesinden faz|a dipte tutma, çok
işe hiç denecek kadar az para vermek gibi kötülüklerin dışında işler
yaPar. Servetini açık denizde bir cinayetin üzerine kurduğu söylenir.
Gemisindekiler denizciden çok muhafiz görevi yapan kişilerdir. Yörenin
sünger avcıları onun kahrından kurtulmak için birleşmeye karar verir
(Deniz Gurbetçilerl, s. 50). on-on beş kişi parasrnrn azlığına çokluğuna
bakmadan bir depozito yaparlar. Teknenin adınr'Alınteri" koyarlar. KArı
ortak böIüşürler, iş kazasında ölenlerin ailesine bile pay ayırırlar. Teknede
kimse patron veya işçi değildiı herkes üzerine düşen göreü yerine getiren
kişilerdir. o görev de çıkarılacak süngerle dünya zenginliği ve bolluğuna
yenisini katmaktır. Ancak Karakulak Tevfik Reis, daima onlarrn süngerine
göz diker ve avlandıkları yerleri bulur. En kötüsü Alınteri teknesi bir batık
gemiyi kurtarmaya çalışırken, Tevfik Reis ve adamları onu dinamitle
havaya uçurur. Aynızamanda Karakulak Tevfik sünger avında bir müddet
öteki süngercilerin aleyhine, kendisi ve karşı taraf aki Yunanlı süngercilerin
lehine resmi bir karar aldırır ve bundan büyük bir kazanç da sağlar. Ancak
onun dinamitiyle ölen dalgıçlar arasında yukarıda bahsettiğimiz, atalarının
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denizci kanı damarlarında dolaşan genç Aliş de varclır. Aliş'in, hayatınclaki
bütün erkekleri denizde kaybetmiş ninesi, torununun katilini bıçaklayarak
öldürür. Bir müddet sonra, süngercilerin avlanma hakkı geri verilir.

üçüncü kara insanı Ötelerin Çocukları'ndaki Hacı Resul Ağadır.
o, Cumhuriyet roman ve tiyatrolarındaki kötü ağa tiplemesi örneğidir.
Faizcilikle, köylünün toprağını eline geçirir. Köylü para işlerinde ona
bağımlılığını izah eden bir tekerleme çıkarır: "Hacı Resulsüz geçim /
Sana deli mi diyeyim" (s. 12) Kötü bir özelliğin türküye, deyime geçmesi,
o kötülüğün geniş çevrece bilindiğini gösterir. Resul Ağa'nın kadın
düşkünlüğü, bütün fenalıklarını geride bırakacak derecede güçlüdür.
Küçüklüğünden beri göz diktiği Tiycandan bir türlü karşılık bulamaz.
Önce Tiycanın bir baba gibi sevdiği Kerimoğlu isimli soylu eşkiyayı, krzın
izini sürerek öldürtür. Sonra kızın çevrede, hattö ablalarının nezdinde bile
kötü tanınarak dışlanmasına yol açar. Bir mülki ömirden olan bebeğiyle
dağ başındaki {eğirmende yaşayan Tiycanın ahlAksızlığını öne sürerek
adamlarıyla onu öldürür. B unl aı kızın ar zrıIarın a rAm olm aması yüzü n den
planladığı intikamın parçalarıdır.

Halikarnas Balıkçısinın eserinde yukarıda kötülüğünü anlattığımız
üç tip kara insanlannrn bir hayli türevi vardır. "Gülen Ada" hikAyesinde
İzmirli iş adamı Murat Kocadağ, Haşmet'in benzeridir. "Kocadağ'ın
tavrında ve sesinde, sahip olduğu otomobillerin, emlakin ve paraların
bütün suratı sırıtırdı. İnsan onunla, görüşürken, bir insanla mı konuşuyor
yoksa otomobillerle, emlhk ve arazi ile ve para kasasıyla mı konuşuyor pek
bilemezdi" (Egeden, s. 94). Ancak gülen ada, üzerinde dolaşmak isteyen
Kocadağ'ı, ruzgiırı, akıntrsı, dalgası, oyuntusu ile binbir şekilde karşı
koyarak adım attırmaz. "Leş Kargasr''ndaki, Vasiliyos Zaharyadis isimli
kahraman, tam bir leş kargasıdn Ağzı, örnek hiköyemizdeki Mehmet'in
izinden gittiği yayanbalığının ağzıgibikapana benzer. Batmış Vapur görür
görmez, demiri, çeliği, bronzu, bakrrını içgüdüsüyle ölçüp biteı tahmin
ettiği fiyatın üçte birine satın alır. Bodrum yar,ımadası açıklarında batan
Semere-i Sebat gemisinden de yüz bin lira kazanır. Gemi mürettebatının
boğulmuş, parçalanmış, sıkrşmış cesetleri onun için hiçbir şey ifade e[mez.
("Leş Kargası"j'Gençlik Denizlerinde, s' 74-77)10 "Ege'nin Öf esi" ndeki

10 Buradaki kötü adam Rum'dur. Herkül Milas,'Avrupa Birliği,
Ahmet Midhat Efendi ve Halikarnas Balıkçısı" makalesinde,yazarın
ötekini olumsuz gösterdiğini söyler (Toplums aI Tarih, nr. 29, 1996, 38 -

39). Ancak bu kahraman insan olarak kötüdüı ait olduğu milletiyeti
yüzünden kötü değildir. Süha oğuzertem in de belirttiği gibi yazarınbir
hayli deniz adamı, dost Rum kahramanı vardır. (A.g.m.,s. 20-21.) Bu
hikAyeler için bk. "Barba Vangel'] Gençlik Denizlerinde, s. 163-166; "Barba
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Aksi Mahmut ise düııyada rahat ettirici kadın, pamuk, yemek her şeyin
önüne yığılmasını ister. Aksi olduğunda, bütün evrene karşı içi kin bağlar.
Aynı gün içinde yunus, örümcek, ciyan, akrep, sivrisinek hepsi birden ona
dadanır. Rüzgördan saklanmak için kıran uçurumu yakınında mağaraya
girdiğinde, yeni yavrulamış bir fok görür. o gün tabiatın hareket eden
canlılarından çektiği yuzünden biriken öf eyi, bu hareket edemeyen foktan

çıkarır ve döverek onu öldürür. Birkaç gün sonra bir adada bir kadın ile
buluşacakken, deniz onu bir türlü adaya yaklaştırmaz. Denizde kalana
emniyet Veren srğ, kıyı, kuytu, hiçbir yer Mahmut'a yardrmcı olmaz "Ege

gelir'', onu kayığından düşürür, kayalar dişlerini kıraı bedenini kayaların

çatlakları arasında sıkıştırır, testere gibi çiğneı sabah onu "kumsala
tükürür." Yazar, Ege denizinin intikamını Aksi Mahmut'un cinayeti kadar
uzun anlatıı.Ya|nızcinayet tisvirinde "ga|iz'' hareketler hAkimken, Ege'nin
intikamının tasviri "öfke" çerçevesindedir ("Ege'nin Öf es7", Ege'den, s.

42-47). Ötelerin Çocukları'ndaki Resui "Kara Gölge" hikAyesinde de yer
a|ır. Deniz Gurbetçilerl'ndeki Latif Ağa, kulakları sağır olan Salih Reis'in
Palamut Bükü'ndeki sahil arazisini ele geçirmek için onu resmİ olarak
hastahaneye kaldırtır ve çabuk ölmesine yo| açar. Bu tip dalavğreler
sonunda Datça'nın üçte birine sahip olur. Aganta Burina Burinata'da
ismail Çavuş'un tüfeğinden çıkan kurşun, onun malı olan sazlıklarda balık
avlamak zorgnda kalan Erkek Fatmdnın gözünün akmasına sebep olur.
"Boğulmuş Enginliler'd e denizinsanı günlerini hasretle ve duygulu bir dille
anlatan Bakkal Hasan'ın yapmacık olduğu, ikram lokumunu bayatlardan
seçmesiyle anlaşılır. "Yolcu" hikAyesinde, mutlu ada hayalini kurarken
satacağı kurabiyeleri kaybeden çocuğu, ustasr giderek artan bir öf e ile
döver ve sanlyoruz öldürür (Gençlik Denizlerinde, s.I30-l34). Kötü kara/
para adamlarrnın iyi deniz adamları üzerinde böyle hayati etkileri vardır.

Halikarnas Balıkçısıhda toprakla denizi eşit seven yahut toprağın
nimetlerine denizin nimetleri gibi muamele eden kahramanlarını da
unutmamak gerekir. onlara kara insanr yerine toprak insanı demek daha
doğrudur. Deniz kadar toprağı, botaniği seven Halikarnas Balıkçısıt1, ilgi
alanlarını iki meslek grubu kahramanlarına paylaştırmıştır. Bulamaç'ta
yazardanbazıiz|er taşıyanl2, Martı isimli kadın kahramanın yol göstericisi
olan Asım Ifuptan hak]<ında anlatıcıyazar şöyle der:"Denizi ve hürriyeti bu
kadar sevdiği için Kaptan'ın toprağı hor gördüğü sanılmasın. Öldilğü zaman

Paho ve Ateşoğlu'] Demokratik İzmir, Yıl 6, nr. 216|,12 Ekim 1952.
li Halikarnas Balıkçısı, Bodrum'un toprak ve havasrna uygun her çeşit
meyve ve bitkiyi orada yetiştirir.
12 Örnek: İkisi de hapishanedeyken Prosper Mörimğe'nin Carmen'ini
çevirirler.
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toprağın dili olsaydı 'denizlerden elime gönlü su gibi içime akardı' diye

bağırırdı. (...) Denizin tuz kokusu onda, toprağın esmer kudretli kokusuna
karışıyordu.'' (s.223) Aganta Burina Burinata'nın Mahmut'u da köy ağası

yıllarında, en çok Dikici Hüseyin Dayı'yı sever. onun deniz adamları gibi
yerin nabzını dinlemesi, ağaçları, evlötları gibi görmesi hoşuna gider.

Böyle bir toprak adamı olmaya çalışır. Bir kara insanı olan GAvur Ali,
onların ağacı hizmetçisi edeceğine ağacın hizmetçisi olduklarını söyler.
(s. 163). Bu değerlenme, iş alanını hasbi sevenlerin, onu hasbi olmadan
sevenleri küçük görüp yutmaya çalıştıklarını gösterir. Örnek hikAyedeki
yayan balığı gibi.

Sonuç yerine

Halikarnas Balıkçısı deniz insanı ile kara/para insanr arasrndaki
farkı, bütün eserinin temel çatışma noktası olarak sunar. Bu çatışmayı
hangi motif erle işlediğini göstermek üzere, olaylar-karakterler üzerinde
geniş durduk. Bütün bu metinlerdeyazar, deniz insanınrn tabiat içindeki
gücünde rsrar.ederek, onu ideolojik bir temsiliyetten öteye geçirir. Sınıf
farkını vurgulayan yazatlar, doğalcı bir gerçekçilikle haksızlığı anlatır ve

kahraman için merhamet uyandffma amaclgüder. Halikarnas Balıkçısı ise

o kahramanın cesaret, iyilik, güzellik gibi niteliklerini belirginleştirerek
okuyucuda saygl-sevgi uyandırır. Denizde ölmek şeklindeki kadere
meydan okuyarak işine devam eden bu adamlar, bazı yer|erde trajik
kahraman boyutuna yükseltir. Ne de olsa Halikarnas Balıkçısı antik çağları
çok iyi bilir. Halikarnas Balıkçısıhın [JIuç Reis ve Turgut Reis adlı tarihi
romanlarrnda "bizim taraf"takiler deniz adamı, "düşman taraf"takiler kara
adamrdır.13 Bizim taraf haksızlığı gidermek, mazlumu korumak, kendini
savunmak için savaşır. Öteki taraf ün, para sağlamak, kan dökücülüğünü
beslemek, haçlı zihniyeti uygulamak için savaşır.la

Halikarnas Balıkçısı, çevre hikAyesi çeşitinin edebiyatım ızda|<ı

en iyi temsilcisidir. Yazarın tabiatı ana kahraman yaptığını göstermek,
onunla insanr özdeşleştirme şeklini vurgulamak için Sayrsrnr çoğalttığımız

13 Murat Belge bu iki romanr, yazar|n denizle ilgili romanlarından farklı
bulur ve niçin yazıldığını kendi açıklayamayan romanlar olarak değerlendirir
("Mavi Anadolu Tezive Halikarnas Balıkçısi] Birikim, nr.
210, Ekim 2006, s.34). Biz ise, bu metinlerde yazarın Türk ve düşman zıtlıığı
altında, deniz-kara adamı
zıtlığını or tay a koyduğu fikrin i tekrarlıyoruz.
|4 Halikarnas Balıkçısı'nın deniz savaşlarıyla ilgili metinleri, tek
başına inceleme konusu olacak kadar zengin malzeme sunduğundan,
burada üzerinde durmayacağız.
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alıntılarda, birçok metafor görülür.15 Metaforlardan en önemlisi,
canlırun cansuza aktarılışı şeklinde olanıdır. Yazar özellikle bu metafor

çeşitini kullanarak tabiatı canlı kılar. Bu ifade vasıtalarına, çok iyi bildiği
mitolojik göndermeleri de ekleyerek deniz adamını belirginleştirir. Süha

oğuzertemin dediği gibi Halikarnas balıkçrsı tam bir romantik akım
yazarLdLt.
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K{JLEnIİN GöLGEsİIdDE İxrİpan ı
Eafahın Kuleleri

olcay Fullukçuoğlu Yapucu t$

Kule mimari bir unsur olmakla beraber kültürel açıdan çeşitli anlamlarla
da yüklüdür. Sahibi istemediği sürece yabancıların giremeyeceği, içeriden
kilitlenebilen bu yapı, saklanmak, saklamak ve bir şeyleri biriktirmek için de
uygundur. ortaçağın karanlık imgeleminde, ejderhaların koruduğu kuleye
b.üyücü tarafindan kapatılan prenses, ya da insanın Tanriya daha yakın olmak
için inşa ettiği, dünyanın bütün dillerini içinde barındıran ve göklere uzanan
Babil Kulesi gibi söylenceler inspnrn en arkaik korkularınln Ve dileklerinin
uzantılarıdrr.

Darpencerelerive dargirişi,yüksekliği düşmaniçin caydırıcıdır. Genellikle
kırsal bölgede, doğanın ortasındaki kulelerin yer seviyesinden birkaç kat yüksekte
inşa edilmesi aynı zamanda yabani hayvan ve haşarattan da korunmayı sağlar.

Ama asıl korunma nedeni yine insan kaynaklı tehlikeler nedeniyle olmalıdır.
Tehlikeler için, düşman bir lord ya da bir askeri birlik, tekinsiz yabancılar şeklinde
bir liste ızaylp gidebilir. Kule ulaşımın, haberleşmenin ve Sa\nınmanrn zot|u

koşulları içinde ortaya çıktı. Özellikle sahip olunanın korunmasr Ve savunma
söz konusu olduğunda tehlikeyi önceden görebilmek için askeri amaçla kule
yapılması oldukça eski ve pratik bir yöntemdir. Ulaşılması güç yüksekliklerde
inşa edilen kulelerin büyük olasılıkla haberleşme ile ilgili işlevleri de vardır.
Kuleleri, önemli geçiş noktalarında, antik rotalarda, önemli kentlerin bağlantı
noktalarında ve stratejik bölgelerde görmek mümkün olabilmektedir. Her ne
kadar başlangıçta askeri kaygılarla inşa edilse de kule, yizyı||aç içinde farklı amaç
ve tekniklerle yenilenmiş, farklı amaç|arahizmet etmiş bir yapı larzıdt. Britanya,
Güney ve Güneybatı Avrupa, Balkanlar ve Anadoludan Kaf aslara ıJzanan
bir hat içinde aslında Roma İmparatorluğu'nun hakimiyet bölgesinde bu tarz
kuleler bulunur. Roma imparatorluğuhun geniş coğrafyasında yollarrn, askeri
geçiş noktalarının güvenliği, devlet politikası olarak büyük önem taşımıştır.
imparatorluğun yıkılması, erken ortaçağda otoritenin varlığının bir ürünü olan
güvenlik ve asayişin büyük ölçüde ortadan kalkmasına ve eski imparatorluk
coğrafyasında güvenliğin önemli bir sorun olarak baş göstermesine neden oldu.
Tehlikenin çokluğu, işgücü ve emek kaynağı olan köylünün ve tarrm arazilerinin
korunmasrnr çok önemli bir konu olarak ortaya çıkardı. 14. yıJızyıla uzanan
süreçte feodal çif lik arazilerinin korunma amacıyla duvar ile çevrilmesi kural
haline geldi. Bu arazl|erde savunma, gözetleme ve depolama amacıyla bir kule

1 s Dr. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, olcay
pullukcuo glu@ege. edu.tr
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de bulunurdu2. Kuleler böylelikle saldırı anrnda içine sığınılan, genellikle srrtrnı
dağlara yaslamış, yiyecek depoları olan, surlu, mazga|lı müstahkem yapılar
olarak ortaçağın simgelerinden biri haline geldi. Ama ortaçağın da öncesi vardı.

Anadoluda da varlığını sürdüren kulelerin kaynağı ile ilgili çeşitli görüşler
vardır. Martin Weaver3 kuleli yapıların Bizans aracılıyla sürdürülen daha eski bir
gelenekle ilişkilendirilebileceğini düşünür. Müler Wiener ise özellikle Foçadaki
bağ evlerinin Ceneviz kökenli olabileceği üzerinde durura. Kulelerin kullanım
alanı çeşitlidiı ama kentlerdeki gösterişten daha önemli ve işlevsel olanı tarrm
arazilerindedir. Ydung ve Haselberger gibi arkeologların çalışmalarr, kulelerin
antik dünyada büyük tarrm işletmelerinde kullanılan bir çeşit müstahkem yapı
olduğunu ortaya koymuşturs. Yani Akdeniz çevresinde antikiteden beri bilinen
kulelerin tarım işletmeleriyle ilişkisi Hellenistiliten önceye dayanır. Hellenistik
dönemde tapınaklara ya da özel mülkiyete ait malikanelerin ortasında bulunan
Baris, Tyrsis, Pyrgos adı verilen yapılar bulunurdu, Roma'nrn Latifundia'sı da
benzer özelliktedir. Hellenistik dönemde şekillenen, kökleşen tarım geleneği
Bizans uygarlığı için de örnek oldu6. Tarım kaynaklı gelir ortaçağ bo1'unca
aristokrasi için zenginliğin kaynağı olma özelliğini sürdürdü. Ayrıca 11. ve 12.

yizyıllardamerkezi otoritenin zayıf aması ile yeniden şekillenen düzende kr allara
bağlı feodal beyler vardı. ortaçağ feodalleri özellikle de kendi topraklarının
bulunduğu kırsal bölgede oldukça etkindiler. Sahip oldukları, yönettikleri
bölgelerde kendi otoritelerini kurmak için ellerindeki gücü herkesin bilmesi ve
görmesi gerekliydi.

ortaçağda feodal beylerin kırsal bölgedeki malikaneleri, bölgenin ileri
gelenlerine ilham verdi. onların yaşamtarzına öykündüler, taştan evler yaptırıp,
hem savunma hem de yiyecek depolamaya yarasa da aynı zamanda saygınlık
göstergesi olan kuleler diktirdiler7. Kuleler yüzyıllar boyunca özellikle kırsal bölge
halkı için gerçekten de erk sembolü oldu. Yerel yöneticiler, kent ileri gelenleri,
büyük toprak sahipleri tarafindan benzer amaçlarla kullanıldı. Anadolu'nun
ortaçağına hakim güçlerden Bizans imparatorluğu döneminde de kuleleı hem
ayrıcalık hem de özerldik göstergesi olarak kullanıldı. Anadolu'da bu amaçlarla
kullanıldığı tahmin edilen Hellenistik dönem, hatta daha öncesine tarihlenen
savunma, gözetleme ve haberleşme kuleleri bulunmaktadır. Özel]ikle Küçük
Menderes bölgesi, Büyük Menderes ve Gedizhavzalarr arasrnda geçit karakterinde
olfuğuldan dar vadiler ve stratejik tepeler Helenistik dönemden itibaren büyuk
2 AArel, 1990, sl,zgve 30 nolu dipnotlar.
3 A. Arel 1990, 51

4 A. Arel göst. Yer.

5 ].H. Young 1956 ve L. Haselberger l978'den aktaran A. Arel 1990,48.
6 I.L Teal 1971,58

7 I. Le Goff 1999,58.
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blok taşlarla yapılmış gözetleme kuleleri ve kalelerle donanmıştır8. Bizans
aristokrasisiniır gücü, resmi görev yanında toprak kaynaklı Zenginliğe dayanır
ve zenginliğin derecesini etkiler. Kommenoslar döneminde askeri aristokrasinin
güclenmesi ile Bizans ordusu da tam anlamıyla feodal dirlik sistemine oturdu.
Hayatta oldukları süre için kendilerine verilen arazi|erini ( pronoia) üzerindeki
köylülerle birlikte ele geçiren feodallerin bu süre içinde vergi toplamak da dahil
önemli yetkileri vardrg. Bizanslı seçkinlerin topraldarı belli bir özerkliğe sahiptir,
imparatorluk memurlarlnln dahi bu topraklara girişi kontrol altındadır.ıo
Kontrolün söz konusu olduğu ortaçağ ortamında özellikle de tarım işletmeleri
için kullanılan müstahkem yapınınmazgallı-kuleli savunma mirasrnr kullanması
da olağandır. Bu gelenek yalnızca tarrm işletmelerinde değil Avrupada olduğu
gibi Bizans manastrrlarında da kullanıldı'l. Anadolu dışında orta Yunanistanda
Frank beylerinin "donjon"ları aracılıyla da kuleli yapı geleneği sürdürüldü.
Ayrıca Balkanlarda da "Pırğ' adıyla bi'linen bu kuleli yapıların üst katlarına
odalar eklenerek ahşap çıkmalar kullanılarak bir çeşit bey konağına dönüştüğü
de bilinir.

Anadolu'daki kuleli yapıların özellikle de konut olarak kullanılanları
bugüne kadar tarihçilerin çok ilgisini çekmedi. Prof. Dr. Ayda Arel yerinde
araştırmalar yaparak Batı Anadoludaki bı tarz mimari özellikleri taşıyan
yapıların dökümünü çıkardı ve mimari açıdan değerlendirdi.2003-2005 yılları
arasındabölgede tarafimızdanyürütülen alan araştırması bölgede maddivarlığını
sürdüren benzet yapıların halen bulunduğunu ortaya koydu. Bu çalışmada Prof.
Arel'in değerlendirmeleri ışığında Batı Anadolu'da Büyük Menderes'in güney
batısında günümüzde varlığını sürdüren bg tarz yapıların bölgedeki sosyal ve
ekonomik hayat ile ilişkisi çerçevesinde ele alınacaktır.

Menderes bölgesinde kule tipi yapılar arasında; Nazilli Esenköyde Arpaz
Beyler Konağı ( Kulesi), Bozdoğan Hisar mahallesi sırtlarındaki Helenistikkulel2
Koçarlıda Cihanoğlu Kulesi, Dedeköyde Cihanoğlu çif liğinin kulesi, Yenipazar
Donduran Kulesi, Mersinet Kulesi, Ortakent Mustafa Paşa Kulesil3, Menderes
dışında Foça, Çeşme, Çandarlı'daki kuleler sayılabilir. Ayrıca günümüzde

8 R. Meriç 1988,202-2|3
9 G. Ostrogorsky 1991, s.343,344,345,346
l0 G. Ostrogorsky I97I, s.7-10
11 G. Ostrogorsky 1954, l28,I9I
12 Bozdoğandaki kule kısa süre önce, arkeolog ve sanat tarihçilerin de
bulunduğu bir ekip tarafindan incelendi ve dış duvarlar Prof. Ersin Doğer
tarafindan MÖ 4. yizyı|atarihlendi, ayrlca Yard. Doç. Dr. Lale Doğer l3.
ynzyı| Bizans malzemesinin varlığını da tespit etti. Kendilerine yardımları için
teşekkür ederim.
13 A. Arel 1992, 231-237.
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Varolmayan ancak seyahatnamelerden varlığını öğrendiğimizbenzer yapılar da
vardır. Yolu Batı Anadoludan geçen Charles Texier Kuşadası-Efes güzergahında,
halkın ve yer gösteren çobanların "Çakır Ali Şatosu" adını verdiği kuleli bir
yapıdan söz eder; çok eski dönemlerden kalmış olması muhtemel duvarların
çevrelediği bir avlu ve duvarlarda bulunan kuleyi tasvir eder, kulenin içinde de
bir sarnıç ya da kuyunun bulunduğunu belirtir. Bu yapının üzerinde bulunduğu
kayalık bölgeyi ele geçirilmesi imkansız biçimde koruduğunu ve üç kat istihkam
çizgi si seçileb ildi ğini de eklerl a.

Menderes çevresindeki araştırmalarımız özellikle bölgenin güneyinde
bulunan kulelerin Ti.irk fetihlerinden başIayan bir süreç içinde özellikle
de XVIII-XX. yizyı|Iardaki gelişmelerle ilişkilendirilebileceğini gösterdi.
Menderes havzasında tarrmsal işletme-feodal bey ilişkisi ile ilgili daha eski
veriler bölgenin ortaçağ mirasrnı algılamak için yararlı olacaktır. Latinlerin önce
İstanbul'u ardından Anadolu'yu işgal ettiği B' ynzyıl başlarında, Bizans krrsal
aristokratlarıyla giriştik]eri mücadele bölgede etkin yerel güçler hakkında önemli
ip uçları verir. Laskarisler döneminde Anadolu kökenli olduğu sanılan T edoros
Mankaphas Alaşehir bölgesinin yerel hakimidir' Manuel Mavrozomes, Denizli
ve Honaz'dan başlayarak, Menderes vadisi boyunca ve nehrin denize karıştığı
noktaya kadar toprakların sahibi Peloponnes kökenli bir aristokrattır., Sabbas
Asidenos Sampson Dağları civarrnda toprak sahibidir's. Bizans'rn toprak ve
askeri aristokrasisinin temsilcileri sayılabilecek bu üç önemli karakter bölgede
Selçuklu desteğini de alarakbağımsızlık mücadelelerini sürdürdüler. Bu mücadele
sürerken bölgedeki sosyal ve ekonomik hayata da zarar gördü. örneğin Manuel
Mavrozomes, imparator T edore Laskaris ile mücadelesinde Türk birliklerinin
de yardımıyla Menderes kentlerini tahrip etti 16 ya da Bizans'rn asi vergi toplayıcısı
Michael Sultan Rükneddinden sağladığı askeri yardımla, Menderes kasabalarını
yağmaladı. Bütün bu gelişmeler büyük olasılıkla maddi izler de bıraktı. Kabaca
XII. yüzyıhn sonu ve XIII. yİızyılın başları olarak tarihlendirebileceğimiz bıı
dönemin bir başka özelliği de bölgede süren Türkmen aRınlarıdır. Türkmenler
de kent ve kasabaların tahrip edilmesi, hasadın yağmalanmasında etkin rol aldı.
Ha1ruanlarına otlak bulmayı hedef eyen bu gruplar yerleşik Bizans kent kültürü
için büyük tehlike olarak görülmüştür. Vryonis'e göre Türkmenler tarlaları,
kentleri, kasabaları, köyle1i yağmaladı, manastırları yakıp yıktılar. Bizanslı
tarihçiler de göçebb Türkmenleri, bir kabile reisi önderliğinde bir yerden bir
yere giden çadırlarda yaşayan hayvan sürülerini çalan"eşkıya" grup|an olarak

14 C. Texier 2002, C.II. s. 175
15 G. ostrogorsky 1991, 394; Ayrıca bu üç yerel hakimin Laskarisler
Dönemindeki bağımsızlık mücadeleleri ve Selçuklularla ilişkileri için bkz. Y
Ayönü 2007, 14|-|54.
16 S.Vryonis T97I,147
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tanımlar'7. Bütüır olayların geçtiği BüyükMeııderes bölgesi kent ve kasabalarının
gelişmelerden olumsuz etkilendiği muhakkaktır. otoritenin olrııadığı ya da sık
sık el değiştirdiği, düzensiz ve bağımsız göçebe grupların kural tanımadığı bu
ortamda kent lrayatı için de kırsal bölge için de güvenlik en önemli Sorun haline
geldi, en pratik tedbirler alınmaya çalışıldı. Henüz XII. yuzyılda ikinci Haçlı
Seferi srrasrnda dahi Batı Anadoluya gelen Haçlılar harabeye dönüşmüş bir çok
kent buldulaı hala sakiırleri olan kentler de duvarlar ve kulelerle sarılmıştıl8.

Bu gelişmeleriır yaşandığı ortamda maddi izlerin de bulunması gereklidir.
Bu izlerden olabileceği düşünülen kuleleri Bafa Gölü civarında Pınarcık (

Mersinet) yakınlarında görmek mümkündür. ilk kez XIX. yüzyılda, bölgede
kazı yapan Alman arkeolog Thedore Wiegand keşfettiği kuleleri savuntıa Ve

haberleşme kuleleri olarak değerlendirmiştil9. Ancak, düzlükbir tarımsal bölgede
bulunan alçak duvarlarla çevrili bu kuleler, Arel'in de belirttiği gibi Laskarisler
dönemine tarihlenir. Çevrede gözlenen seramikler yoğun olarak XIII. yüzyılı
işaret eder'0 ve tarım işletmelerinin bir parçası olan eski geleneğin bir ürünü
olarak değerlendirilebilir.2'

Mersinet I. KuIe
17 S. Vryonis 1971,l9l
18 Vryonis I97I,I48
19 T.Wiegand,1913,73-87.
20 Bu tarihlemeyi yapan Prof. Dr. Ersin Doğer ve Yard. Doç. Dr. Emine
Tokh teşekkür ederim.
2I A. Arel, 1990,48

-588-



Ancak kulelerin yapıldıkları dönemde Batı Anadolu'nun karışık sosyal
ve siyasi durumu, korunma Ve Savunmanın göz ardı edilmemesini gerektirir.
Bu tarz kuleli yapılarda genellikle bulunan açılır kapanır köprünün korunma
anlamına gelmesi yüksek olasılıktır. Mersinet kulelerinde bu köpriiye ait izleri
görmek olanağı bulunmuyorsa da çok benzer başka bir yapıda Donduran (

ortasia) Kulesinde köprüye ait iz bulunmaktadır. XII. yüzyıIda inşa edildikleri
dönemde Batı Anadolu'nun durumu diişünüldüğünde korunma Ve savunman1n
önemli olduğu nettir.

fulersinet Kule II
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Mersİnet KuIe II (ön cephe)

xIV. yüzpla doğru feodallerin ve manastırlarrn eline geçen topraklar
Türkler tarafindan fethedildi22. Türklerin fethettikleri tarım arazilerinde kulelerin
de bulunmasr olasrdrr. Vryonis'in göre, Türkmenlerin yağmacı karakterini göz
ardı edilemese de Beylikler döneminde devlet gücünün varlığı da inkar edilemez.
Kısacası her türlü maddi varlığın tahribatı söz konusu olmamalıdır. Ancak bu
durum bölgede asayişin tam olarak sağlandığı anlamına da ge|mez. Çünkü
bölge coğrafi ve topografik yapısı gereği fark]ı bazı tehlikelere her zaman açık
olagelmiştir. Batı Anadolu sahilinde bölgenin yapısından kaynaklanan, karadan
ulaşımın neredeyse olanaksız hale geldiği kryılar bulunur. Bu ulaşılması güç
girintili-çıkıntılı bölge korsan srğınakları için de uygundur. Ayrıca doğu Akdeniz
ticaretinin yoğun olarak sürdüğü bu bölgede korsanlık da uzun zamandan beri
yaygındır. XV' yüzyılın sonlarında bile osmanlı donanması Balat, Seferhisar ve
Sakız çevresindeki korsan yataklarını temizlemeyi hedef erdi23. Bölgede ticari

Ostrogorski, 1954,130.
M. Acıpınar 2005,I53

22

23
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hayat için büyük tehlike olan korsanların köle ticaretiyle de uğraşmaları da
olanaklıdır. Özetle Menderes vadisi halkı için korkuların nedenleri bu yüzyılda
da tamamen ortadan kalkmamıştır. Böylelikle kuleler yalnızca tarrm işletmesini
kontrol eden bir mimari unsur olmaktan çıkmış olmalıdır.

Mersinet kuleleri XVI. yüzyıla gelindiğinde büyük olasılıkla eski önemini
yitirmiştir. Çünkü bu dönemde güçlü bir devlet otoritesi altında güvenlik sorunu
büyük ölçüde çözülmüştür. osmanlı Döneminde Mersinet Köyü 1530 tahririnde
Bafa ile birlikte ele alınan küçük bir yerleşimdir. Tahrir Def erinde Bafa/Mersinet
Kapu şeklinde ifade edilir. Burası Balat'a bağlı ilyas Bey Medresesi ve İmareti'nin
valuf köyleri arasındadır. Mersinet XVI. yizyı| Vakıf Def erlerinde de Bafa ile
birlikte kaydedilir. XVII. ynzyı| Avarız Def erlerinde ise 34 neferden oluşan 11

avarızhanesi olan bağımsız küçük bir köydür2a. Yakrnrndaki Balat ve Milasin
görkemiyle karşılaştırılması da mümkün değildir. Burada bulunan kulelerin
feodal bir gücün eline geçmesinin de köy için büyük bir avantajı o|amaz. Çünkü
bey konağı bu iki büyuk kentten birinde olacaktır. Kuleleı bu dönemde savunma
için önemini yitirmiş olmalıdır. Ama kulenin tarım arazisini kontrol işlevinin
osmanlı döneminde de sürdüğü söylenebilir. Kaynağı çok eskilerde bulunan bu
gelenek Batı Anadolu'da bir süre daha farklı gerekçelerle varlığını sürdürecektir.
ustelik XVIII. yizyıIa gelindiğinde yeniden savunma amacmr hedef eyen kuleli
yapılar gündemdedir' Batı Avrupa ile osmanlı toplumu arasındaki ilişkiler ilk
merkantil birikim çağında başlamaz. Daha geriyefeodal Avrupa ile Bizans toplumu
arasında varlığını sürdürdüğü döneme kadar gider. Hemen hemen kesilmeden
süren bu ilişkiler dizisi boyunca Doğu-Batı arasında ekonomilc ve siyasal birlğn
varolduğu çağa, Roma İmparatorluğu çağına gidilebilirLs tezinden yola çıJalırsa bu
duruın*, yerel kültürün çağlar boyu süreğen olabileceğinin de kanıtıdır.

XVIII. yüzyıldaki gelişmeler kulelerin tarihi işlevini güncellemiş
Ve savunma öne çıkmıştır. Bu dönem, osmanlr tarihinde yerel hakim olan
ayanların devlet karşısında önemli bir güç kazanmaları nedeniyle'hyanlar çağr"
olarak adlandırılır. Bu dönemde batıda çoktan modası geçmiş feodal karakterli
bazı uygulamaların yeniden ortaya çıktığı ğörtilür. Rumeliden başlayarak
Anadoluda da güç kazanan yerel güçler bu dönemde sahip oldukları tarrm
kaynaklı gelirleri yeni toprak kazanmakta kullandılar. Bu kazanım tımarlara ait
Ve reaya tarafindan ekilip biçilen toprakların ya doğrudan doğruya ya da çeşitli
tefecilik yoliarıyla ele geçirilmesi veya miri toprakları kiralayarak üzerinde
büyük güç ve denetim kurmalarıyla oldu. Zamanla ayanlar yerel kadı ve
yöneticileri saf dışı ederek yörenin tek hakimi haline geldi. Artık devlet, asker
ve vergi toplamayla ilgili isteklerini yerel yöneticilere değil, ayan|arayolluyordu.
Ayan aileleri arasındaki güç mücadelesi askeri örgütlenmeyi gerektiriyordu

M. Acıpınar, göst.yer
Yerasimos 1977, 23.
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ve bu durum ayanlarrn müstahkem yapılar yapmalarına ve kendi silahlı
güçlerini oluşturmalarına neden oldu. Bazı güçlü ayan ailelerinin elinde yirmi
bin silahlı asker bulunabiliyordu. Ayanların zengin olmalarıyla da yavaş yavaş
devlet katında nüfuzları arttı. Böylece ayanlar devlet otoritesi karşısında bir
varlık olarak ortaya çıktılar. Kent hayatında ayan Ve eşrafın toplumun diğer
kesimleri üzerinde büyuk etkileri görülür. osmanlıların ldasik askeri yaplslnln
bozulmasıyla devlet, XVI[' yizyı|da ayanların otoritesine başvurdu ve kendi
görevlerinden bir krsmını onlara terk etmek zorunda kaldı. Bu dönemde
eyaletlerin yönetim ve sosyal yapıları bozulmuştu, halkın eşkryadan korunması,
vergilerin toplanması, posta sisteminin işletilmesi ve ülkenin savunulması gibi
devleti ilgilendiren işler ayanlara verildi. Bu sorumluluk yanında ayanIarabazı
siyasal hak ve ayrıcalıklar tanınması bu kurumun oluşmasına geniş öIçüde
katloda bulundu. Devlet ayanln gücünü o kadar kabullenird\ki, |729 plındaki
bir ferman kadıların haksızlıklarına karşı ayanlara durumu denetleme yetkisi
verdi. Zamanla devletin eyalet yöneticisi haline gelen bu ayan|ara paşa :unvan:ı

da verildi.
Ayanların görevi halkın güvenliğini sağlamak olsa da çoğu kez halka

zulüm yaptıkları gerçektir. XVIII.yuzyıl sonlarıyia ve XIX. yüzyılın başlarında
Anadolu ve Rumelide ayanların gücü arttı. Bu gibi aileleı zenginlik kaynakları
olan geniş topraklarınr malikane usulü ile ele geçirerek büyük tarım işletmelerine
dönüştürdüler26 AvrupaUa feodalite çoktan sona ermişti, ancak osmanlı
toprakJ.arında güçlenen bu topluluk feodallordların bazı özelliklerini üzerinde
taşıy'.,ı'du. Geniş toprakları, silahlı adamları, önemli servetleri, kapı halkları ve
sahip olduklarrnr korumak için müstahkem binaları vardı. Bu çağda ayanların
geçmişten gelen kuleli yapıları hem güç ve gösteriş hem de korunma-savunma
amacıyla yeniden kullandıkları görülür.

Batı Anadolu'nun önemli ayan ailelerinden biri de Karaosmanoğlu
ailesidir. Asıl hakimiyet alanları Manisa olmakla beraber Isparta'ya kadar
uzananbir etki-yetki alanları vardır. Karaosmanoğulları XVII. yizyılınbaşından
itibaren güç kazanmaya başlamıştır. Yerel bir feodal güç olan Karaosmanoğulları
da geçmişin hem ihtişam sembolü, hem de sayunmayl kolaylaştırıcı bir yapı
olan kuleleri kullandılar. 1750'lerde Manisa mütesellimliğini ele geçiren Hacı
Ataullah Ağa'nın kötü yönetimi ve halka zulmetmesi sık sık şikayet konusudur.
Devletin uyarılarına da aldırmayarak başkaldıran Ataullah Ağa T756'da Yayaköy
(Zeytinliova)daki kulelerine çekilerek isyan etti ve 2000 adamıyla savunma
durumuna geçti. osmanlı arşivi belgelerinden anlaşıldığı kadarıyla Yayaköy
kuleleri köyü arkasına alan bir tepe üzerine kurulmuş ve etrafl da hendeklerle

çevrili bir kale görünümündedir. Bu kulelerin "barut ve güllelerld' yıkılması
merkezden için emir verilmiştir27. Ataullah Ağa da kaçmak zorunda kalmıştır.

H. inalcık, 2o|o,330
F. Yrlmaz, 1990, 239 -252.

26

27

-592-



Ataullah Ağa'nın kuleleri günümüzde varolmadrğı için değerlendirnıe yapılamaz
ancak Batı Anadolu'da yerel hanedanlar tarafindan kullaniian başka kuieliyuprlu,
da bulunur.

Menderes vadisinin XIX. yuzyılda en ünlü hanedan aileleri Cihanoğulları,
ilyaszadeler ve Arpaz beyleridir28. Bu aileleı XIX. yuzyıl boyunca ;;;;
ticarileşmesi ile de büyük servet edindileı idari ve ekonomik kontrol sağladılar.
Çok sayıda silahlı adamı olan bu beyler özel konutlarında da güvenliğebncelik
verdiler. Bunun için "haklı" nedenleri de vardı. Cihanoğullarrhın Koçarlı'daki
kuleleri bir tarım arazisini kontrolden çok güç simgesi Ve savunma amacını taşrr
gibi görünüı çünkü yapı kırsal bölgede değil kentin içindedir.

Tarım Arazisini kontral eden Arpaz Kulesi

oldukça büyük bir tarım arazisine hakim bir konumda da Arpaz Beyler
Konağı bulunur. Bu konak Antik Karya kenti Harpasa kalesinin bulunduğu Hisar
tepesinin eteklerindedir. Konak bulunduğu yerden tarrm arazisini de rahatlıkla
kontrol edebilecek durumdadır29.

Bu yapılar topluluğu büyük tarım işletmelerinin ve ayan çif liklerinin yapl

28 Menderes bölgesinde 19. yid;zyiıın ikinci yarısında toplumun elit kesimi
hakkında ayrıntılı bilgi için o. P. Yapucu2007
29 Arpaz Kulesi için bkz. O.P. Yapucu 20lro 427-42g'
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tarzına oldukça uyguırdur' Ayrıca sahipleri de birer yönetici, buyuraıı, doyuraır,
cezalandıran, güçlii, kudretli ve zengiıl sıfatlarına uyglın lrayatlar sürdürmüş
izlenimi veriyor. Tarrm arazilerilrde kontrol amaçlı kulelerin kullanımı XIX.
yizyıl sonlarında da sürnliişttir. ilginç olan nokta ise bu kulelerin Çif likat-ı
Hümayuır denilen devlete ait çif likierde de kullanılmasıdır. H' 1299 ve 1300

tarihli Tire çif ikat-ı hümayununa dahil Tepeköy çif liğinde bulunan kulelerin
onalıml için gerekli masraf arın bir dökümü vardrr3o. Özetle kuleler yizyı||ar
sonrasrnda da kullanılmaya devaın etti.

Bafa/Mersinet kulelerinin de :uzun Zaman boyunca çeşitli amaçlarla
kullanıldığı görülür. I(aynağı oldukça eskiye dayanan bu yapı tarzının XX.
yizyıl ortalarına kadar bölgb halkı tarafindan kullanılmış olması belli ihtiyaçlara
cevap vermesiyle ilişkili olmalıdır. pünümüzde ihtiyaçlar farklılaşsa da kulelerin
başlangıçtaki inşa nedenleri varlığını korur denilebilir. Bir tarım arazisi ve arazi
sahiplerinin topraklarını kontrol ederken en azından hasat zamanı aileleriyle
birlikte gelip kalabilecekleri, belki de bir sayfiye mekanı olarakda düşünülebilecek
kulelerin korunma amaçlı kullanımı yanında ambaı depo, hayvan ağılı, çobanlar
için sığınak gibi işlevleri günümüzde yüklendikleri söylenebilir. Kuleleri ve

onlarrn,varlığıyla kültürün süreğenliğini sağlayan da bu ihtiyaç olmalı. Yine de

bu kadar işlevsel yapıların Büyük Menderes'in güneyinde sıklıkla görülürken,
kuzeyinde maddi varlığını koruyamaması nasıl açıldanabilir?
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BoDRUıILU İsTAMAT ZİHNİ Özııaı,tAn: SİYAsİ vE
xürrüngl FAALİyErıgnİ

Fahri Yetiml.

Mesut Erşan2-

Giriş

Türk milletinin tarihi serüvenine uygun bir zenginlik ve renklilik
gösteren Cumhuriyet tarihimizin pek çok olayı henüz aydınlatılamadığı gibi, yeni
cumhuriyetin kuruluşunda ve gelişmesinde emeği geçen pek çok kahramanın
da isimleri dahi bilinmemektedir. Gerek Milli mücadele döneminde gerekse

TBMM'de emek ve hizmetleri hiçbir şekilde inkar edilemeyecek çok sayıda

isimsiz kahraman mevcuttur. Cumhuriyet tarihimizin daha iyi anlaşılması,

kavranabilmesi ve genç kuşakların daha bilinçli yargılara ulaşmaları için
bu kahramanların, bütün yönleriyle incelenip araştırılması ve tanıtılması
gerekmektedir. Bu bağlarnda bir gayrı müslim olarak yeni Türkiydnin kuruluş ve

ğe[şme sürecinde önemli görevler üstlenen Bodrumlu istamat Zihni Özdamar
da gerek hayat hikayesi gerekse milli mücadele ve TBMM'ndeki faaliyetleri
ile incelenmeyi ve gelecek kuşaklara tanıtılmayı hak eden bir vatan evladıdır.
Asırlarca üzerinde yaşadıkları, nimetlerini paylaştıkları Anadolu topraklarmm
ve her zaman hoşgörüsü ile kardeşçe yaşadıldarı Anadolu insanınrn hukukuna
ihanet etmeden Milli mücadelenin ilk günlerinden ölümüne kadar gerçek bir
vatanseverlik örneği sergileyen Türk Ortodoks3 cemaatinin bir mensubu olarak
1 " Asst. Prof. Dr., Eskişehir osmangazi University, Faculty of Arts and

Sciences, Department of History, Turkey. E-mail: fyetim@ogu.edu.tr
2 -- Asst. Prof. Dr., Eskişehir osmangazi University, Faculty of Arts and

Sciences, Department of History, Tiırkey. E-mail: mersan@ogu.edu.tr
3 Bu tabir Türkçe konuşan Hıristiyan ortodoks Türkler için kullanılmıştır.
Kendilerini Hıristiyan Ortodoks Türkler olarak tanımlayan bu cemaatin etnik

kimliği ile itgili tartışmalar devam etmektedir. Rumca bilmeyen ve Türkofon
Hıristiyan ortodoks adıyla anılan toplululdarın etnik kimlikleri ile ilgili çok
sayıda araştırma mevcuttur. Bu toplulukların etnik kimlikleri ile ilgili iki ayrı
görüş mevcuttur. Bir görüşe göre bu topluluklar Yunan kökenlidir ve zorla

yada batı Anadolu'nun loyılarında yaşayan ve Yunanca konuşan öteki ortodoks
Hıristiyanlardan uzak ve kopuk kaldıklarından Türkçe konuşmaya mecbur

kalmışlardır..ikinci görüşe göre ise bu topluluklar Türk soprndan gelmedirler. Bu
insanlar Anadolu ele geçirilmeden önce Bizans toprakları içine girip yerleşmişler
yadaBizans ordusuna paralı asker olarakkatılmışlar ve yeni efendilerinin dillerini
benimsemeden dinlerini değiştirmişlerdir. (Evangelia Balta, "Karamanlıca

Kitaplarıır Önsözleri", Tarih ve Toplum, C.13, Şubat 1990, S.74' s.18.) ortodoks
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Istamat Beiı, samimiyetinden asla şüphe edilmeyecek değerli bir vatanseverdi

Öte yandan milli kurtuluş savaşı, köylüsti kentlisi, askeri sivili, kadını
erkeği ile milletin yekvücut olduğu bir mticadele idi. Hiç şüphesiz bu mücadelede
emeği geçen gayrı Müslimler de vardı ki en güzel örırek istamat Zihni Bey ve
arkadaşlarıdır.

Anadolu'da Yunan emellerine hizmet için bir "Rum Meclisi" kurulurkena
başta istamatZihni olmak izere bir kısım fürk ortodokslar Kayseri'de Milli
Mücadeleyi destekleyici çok önemli kararlar almışlardırs.

Hayatr

l879 yılında Bodrumda doğan istamat6 ZihniÖzdamar iptidAi ve Rüştiye
eğitimini Bodrum'da yaptıktan sonra izmirde idadi eğitimini tamamladı. Hukuk
mektebinden mezun olduktan sonra Yunan işgaline kadar |2 yıiı Aydın Bidayet
Mahkemesi Azalığında bulundu. Kendi ifadesine göre istanbul hükümeti
tarafindan Ermeni tehciri için yapılan tahkikatta YozgaImıntrkasına müstantik-i
mahsus tayin edildiyse de bu görevi vicdani kanaatlerine, milli ve vatani
duygularına tamamen zlt gördüğünden kabul etmedi. 1919'un 26 Mayısinda
Aydına ilerleyen Yunan İşgal kuwetlerini karşılamaya giden Müslüman ve
ortodoks temsilcilerin aksine, Zihni Bey önce Denizli'ye, buradan Isparta'ya,
oradan da Afyona giderek yerel kuwacılarla beraber olmuştur. Afyon ikaz
Gazetesine Milli Mücadeleyi destekleyen makaleler yazmıştır. Ankaraya
vardığında Yozga: Akdağmadenli Papa I.Eftim? ile tanrşmıştır. İkisinin
öncülüğünde Kayseri Talas Zincidere Manastırında toplanan I.Türk ortodoks
Kurultayı tarafından çıkarılan Anadoluda ortodoksluk SadAsı adlı gazetenin
sahipliğini ve başyazarlığını yapmıştır.
Türlderin etnik kimlikleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. : Yonca Anzerlioğlu,
Karamanh Ortodoks TürkXer, Ankara 2003.
4 Hamit Pehlivanlı, 'Askeri Polis Teşkilhtı İstihbarat Raporlarında Milli
Mücadele Sırasında Ermeni-Rum Azınlığın Faaliyetleri ve Alınan Tedbirler']
Atatürk Yolu , II/8, 1991, s. 681,
5 Znbeyir Kars, Millİ Mücadeleele Kayseri, Ankara 1999, ss.l |7-I37.
6 ismi istemat ve istimat şeklinde deyazilan istamat.bey, Pulluoğlu veya
Puloğlu lakabıyla anılmaktadır.
7 MııstafaKemalAtattirkün"MilllMücadeledebizebirordukadaryardım
etti" dediği Papa Ef im, bazr gazeleci|etin fürk dostu Ef im demelerine üzülmüş
ve bana Türk demeyip Türk dostu diyenleri hiçbir suretle af edemem" diyerek
karşılık vermiştir. Hikmet Yavuz Ercan, Fener ve Türk ortodoks Patrikhanesi,
Tarih Araştırmaları Dergisi, C.V S.8_9, Ankara 1967, s.4l8 '
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Türkiye ve Yunanistan a ras ın d a imza|anan müb adele anlaşmasr uyarlnca
istanbulda yerleşmiş bulunan Rumlar dışında kalan Anadolu Rumlarının da
mübadeleye tabi tutulması üzerine içlerinde istamat Zihni Bey'in de bulunduğu
Türk ortodokslar yurttan çıkarıldı. Ancak 29.04.1925 tarihli bir kararname ile
istamat Z1hni Bey'in mübadeleden istisnası bakanlar kurulu tarafindan kabul
edildi8. Bu tarihten 1935 yı|ına kadar istanbulda avukatlık yapan İstamat Zihni
B"y 1935 yılında Cumhuriyet Halk Partisi listesinden bağımsız Eskişehir
milletvekili seçilerek meclise girmiştir. 5 Ağustos 1946yılınakadar milletvekilliği
yapan istamat Zihni Rumların aslrnın fürk olduğuna inananlardandıg. Bu
yizden Yunanlılaı istamat Özdamar'ın milletvekili olmasından memnun
kalmamışlardı'o. Özdamar milletvekilliği sona erdikten sonra tekrar istanbulh
yerleşti ve 1950 yılında burada vefat etti. Evli ve dört çocuk babasıydı. istamat
ZihniÖzdamar, fürkçeden başka Rumca ve Fransrzca biliyordu.

Mitrli &(üeadelc Döııenıinde Faaliyetleri

Milli Mücadele döneminde Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde yaşayan
Rum azınlrklarrn, Ege ve kimi Karadeniz kasabalarında yaşayanlardan farldı bir
tutum takındıldarı görülür. Bu bölgelerde yaşayan Rumlaı bazı ayrılıkçı örgütler
bir yana bırakrlırsa, Türklere düşmanca davranmamışlardır. Ege ve Karadeniz
kasabalarında ise, Rum nüfusun ayrılıkçı eylemlere yer yer kitlesel olarak da
katı! elığı görülmüştür.

İstamat Zlhni Bey fürk Milli Mücadelesinin ilk anlarından itibaren
fiili olarak vatan saüJnmastna katılmıştır. Nitekim izmir'in işgalinden hemen
sonra oluşturulan ve Denizli Müf üsü Ahmet Hulusi Efendi'nin başkanliğını
yaptığı Denizli Heyet-i Milliyesi'nin istihbarat ve Propaganda Şubesi olan ikinci
Şube'sinde görev üstlendit'. Yunan işgali ve halka yapılan zulümleri müttefik

B Hikmet Öksüz, Batı Trakya Türkleri, Çorum 2006, s.33.
9 Her firsatta fürklüğünü vurgulayan istamat Zihn\Özdamaı kendisini şu
sözlerle takdim eder: "Sizler gibi bu vatanda doğup büyümüş,Türk mekteplerinde
nur-ı irfan ile mütenaim olmuş(büyumüş) bütün ruhuyla fürk hükümetine
merbut(bağlı) Anadolu'nun hakiki bir öz evladı]' Anadolu'da Ortodoksluk
Sadisr, 2 Eylül i338, No.6)
10 Mahmut Goloğlu, Tek Fartili Cumhuriyet, istanbul 2OO9, s.17ir.
1l Cemal Kutay Kurtuluşun ve Cumhuriyetin Manevi Mimarlarr,
Ankara(tarihsiz), s.60; Ceınal Kutayin "Denizli'nin, vatanımı savunacağım
ebedi kararrnr ellerine tevdie layık gördüğü kişilerden bugün hayatta olanlar var
mıdır bilmiyorum...Eğer o günlerden bu günlere kalabilmiş olanlar Varsa uzun

ve mutlu ömüı bir avuç toprak iseler Allahın rahmetini niyaz ederek adlarını
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kuvvetlere göırderdiği sert bir muhtıra ile protesto ettil2

istamat Zihni Özdamar'rn milli mücadeledeki rolünü göstermesi
açısından en önemli gelişme ise Kayseri'de, Zincidere Manastırında toplanan
Anadolu Türk ortodoksları Kilise Kongresidir. ]'emmuz |922'de toplanan ve
ya|nızca Kayseri'li Rumların değil, Anadolu'nun hemen hemen her yöresinden
ortodoksların katıldığı bu kongrenin öncülüğünü I(ayseri Rum Metropoliti
Meletyus Efendi ve Istamat Zihni (Özdamar) Bey yapıyorlardı.

Kongreye Umumi Zonguldak Türk ortodoks Cemaati Murahhası olarak
katılan ve bu kongrenin açılış konuşmaslnl yapan istamat Bey "kongrenin
maksadının temelini a|tı yiz seneyi geçen bir süreden beri Müslüman-
Türk]erle devam etmekte olan kardeşlik, dostluk ve samimiyetin iadesine bütün
gücümüzle gayret etmek oluşturacaktır, dedikten sonra Fener Patrikhanesinin
takındığı vaziyetin ortodoksları Türk milleti nazarında ağır bir töhmet altında
bıraktığını belirtir' Fener patrikhanesinin takip ettiği siyasetin Anadoluda Türk
ortodoksluk çevrelerine kesinlikle bir etkisi, ilgisi ve şümulü olmadığını ve
olamayacağını iddia eden İstamat Bey, en ağır darbeyi bu merkeze(Fener Rum
Patrikliği) indirmenin doğru olacağını da ilave eder. İstamat Bey sözlerini şu
anlamlı ifadelerle sürdürür: "'Irken, lisknen ye tebhen, kdeten Türk İslamlarla
millet-i vhhide halinde bir hile evladı olduğumuzu Fener'in tavır ve vaziyetinden
mütev ellit t abi'y y ü' l-husül dhhilİ iğbirilr ( gücenme) v e mün Eferet s eb eb iyle h Er i ci
kuvvetlerin yabancı ellerin müdahalesine hiçbir kknun müsaade etmeyeceğini ve
biz kalil(az) Türk ortodoks Milleti Avrupa|dan, garb Eleminden istihlks sadedinde
bir gün mürhcaat ve istimdhdımız olmadığnı ve olamayacağını ve zira Anadoluda
esir hakir ve zelil değilhür ve serbest yaşadığımızı mükerreren AvrupahükümEtına,
Elem-i medeniyete i'lilm etdi, ediyor ve dhimd edecektir.l3"

istamat Bey I(ongrenin amaçlarrndan birisini şöyle açıkl ari' 
' Efendiler

kongremizin vezilif-i esasiyesinden birisi ve mühümü milletler arasındaki münaferet
ve adaveti müstelzim avavil ve tesiratı teşrih ve tahlil ve Anadolu'da yek diğerine

sıralıyorum" dediği kişilerden birisi de İstamat Zihni Beydir.(,A..g.e., 58-60).
12 Bu muhtrrasında istamat B"y ". ..Evzon adını taşıyan o insan kılığından
çıkmış barbarlar o kana susamış dağlılar rastladıldarı fesli herkesi Türk
diye adlandırıp öldürdüler veya ölümden beter yaraladılar" diyerek köylerin
yağmalandığını, bütün hayvanlarrn Ve servetlerin alınarak şehirlerde yok
pahasını satıldığını , Müslüman mahallelerinin ateşe verildiğini dile getirerek
durumu protesto etmişti. (Georgias Nakracas, Anadolu Ve Rufiı Göçmenlerin
Kökeııi, 1922 Emperyalist Yunan Folitikası ve,{nadolu Felaketi, (Yunancadan

çeviren:ibram Onsunoğlu), İstanbul 2003, s.109.)
13 Anadotru'daOrtodokslıık SadAsı,Z}Temmuz|338(|922), No.1
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rabıta-i ırkıye ve ahlakıye ile merbut bir aile efradı iki unsur-ı mühim Türk-islam
ve Türk-ortodoks arasında asırlarca berdevam muhkdenet ve samimiyeti ihde ve

hhrici parmakların mefsedet ve melanetini ref etmektir.I4"

Öte yandan Büyuk Taarruz'un hemen öncesinde toplanan Kayseri
Kilise Kongresinin aldığl en önemli karaı Fener Rum Patrikhanesi ile bütün
ilişkisini kesmek ve başıııda Patrik Ef im Efendi'nin bulunduğu bağımsız Türk
ortodoks Kilisesi'ne bağlılığını açıldamak oldu. Kongre kararlarında, Anadolu
ortodokslarının Milli Mücadeleyi bütün gücüyle desteklediği ve Ankaradaki
Büyük Milli Meclisinden başka bir siyasalgücü tanımadığı belirtiyorduls. Kilise
Kongresinin bu kararları, o sırada Kayseride yayınlanan ve Türk-Rum dostluğunu
sa\^lnan Anadoluda Ortodoksluk Sadası adlı gazetede de yayınlandı ve büyük
etki yarattı. ,

Batı cephesinde kazanılan başarıları Türk ortodokslar büyuk bir sevinç
ve coşkuyla karşıladılar.Büyük taarruz sonrasrnda kongre Aynikola kilisesinde
gösterişli bir kutlama töreni yaptı16. Büyuk tezahürat ve yapılan dualardan Sonra
Bodrumi İstamat Zihni Bey tarafindan zaferin önemini belirten heyecanlı
bir konuşma yapıldı. Konuşmasında "Bütün Anadolu fürk ortodokslarının
mümessili bulunan kongremiz , ordumuzun büyük mlJzaf eriyetini kemAl-i
hürmetle takdis ve harikülAde şecAatini tebcil eder ve dAima zaferden zafere
nAil olmasını ve alçak Yunan sürülerini tamamıyla kahreylemesini öz kalpten
temenni ve Ulu Rabden niyaz eyler" diyen İstamat bey, sözlerini "Yaşasın Türk
ordusu, yaşasln fürklük, kahrolsun vahşi düşman, lanet olsun hain fikir taşıyanlar
" diyerektamamladıı7.

Bu kongrenin Milli mücadelenin en zot günlerindeki çalışmaları
Anadoluda birlikve beraberliğin sağlanmasına önemli katkılar sağlamıştır . Diğer
yandan bu desteklea Ankara'yr hem Yunan milliyetçiliğinin öncüsü konumunda
gördüğü Fener Rum Patrikhanesi'nin gücünü krrmak hem de Anadoludaki
gayrimüslimlere'Türk meza|imi' yapıldığı yolundaki yabancı propagandayı
zayıf atmak için de olumlu bir gelişmeydi .

Anadolu'da Ortodoksluk SadAsı ve İstamat Bey

14 Anadolu'da Ortodoksluk SadAsı,2 Eylül 133B, No.6
15 Bu kongre ve aldığı kararlara hakkında dahafazla bilgi için bkz.
Salih ozkan, Kayseri'de Türk ortodoks Kilise Kongresinin Toplanmasl ve
Anadolu'da Ortodoksluk Sadası Gazetesi, Kayseri 2003.
16 Kars, Age., s.127.
|7 Anadolu'da Ortodoksluk Sadösı,23 Ey|iI1922, No.B.
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Fener Patrikhanesinin yönlendirmesiyle Rum ortodokslar Anadolu'nun
işgalini kolaylaştırmak ve Avrupa kamuoyunu etkilemek için çaba sarfederken
Türk ortodoks cemaati büyük bir vatanseverlikle TBMM hükümetinin yanında
yer almıŞtır. İstamat Zihni Bey'in mensubu olduğu bu cemaat , Türk milli
mücadelesinde basın-yayın yoluyla da desteklemeye çalışmışlar ve Anadoluda
ortodoksluk Sadösı isimli bir gazete çıkartarak, kendi cemaatleri üzerinde
etkili olmaya gayret sarfetmişlerdir. Kayseride toplanan Umum Anadolu Türk
ortodoksları Kongresinin yayın organl olarak neşriyata başlayan Anadoluda
ortodoksluk Sadösı Gazetesi'nin ilk sayısı 22 Temmuz 1338(1922) tarihlidirl8.
Toplam 16 sayı çıkabilen gazetenin Sori sayısı ise 21 Şubat |33g(|g23) tarihlidir'9.
Gazete , haf ada bir "fürkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetine Tabi Umum
Anadolu Türk ortodokslarının Kilise Kongresi mürewic-i ef arıdır" başlığı
ile çıkıyordu2o. Kayseri Liva matbaasında basılan gazetenin imtiyaz sahibi ve
başyazarıistamat ZlhniBeydir. istamat Bey gazetenin başyazarr Ve aynl zamanda
kongre umumi katibi olması sebebiyle gazetede yayımlanan çok sayıda makale ve
duyuruya imza atmıştır. Gazetede istamat Beyin imzasıyla yayımlanan makaleler
ve duyurular şu başlıklarla yer almıştır: Nutk-ı if ıtahi (Açılış Nutku), Kongrenin
Tamimi(Umum Anadolu Türk ortodoks Cemaatleri Reis-i Ruhaniyelerine),
Nevşehir'e Kadar ihtiyar-ı Sefer Etmiş olan Kongremiz Katib-i Umumisi
Bodrumİ istamat ZihniEfendi'nin Verdiği Konferansrn Zübde-i Müfadı(Özeti);
Deraliyyede Fener'de Patrik Makamrnın GAsıbı Meletyos Efendi Cenablarına
Açık Mektup; Fener'in Kanunsuz Patriki Meldtyos Cenaplarının Tahlis olunan
Arazideki Rumlara Ahiren Neşreylediği Beyannameye Ne Demeli; Anadoluda
Mecburi Mübadelenin fürk ortodokslara Şümulü Var mıdır?; Anadolunun
Halis Öz Evladı Türk ortodoksların Sine-i Hamiyet ve Sadakatinden Kopan ve
İstanbul Muhitine Hıristiyan Alemine Yükselen Sada-yı Hak.

Gazetede y azılarıyla önplanda olan İstamat Bey, 'Anadolu'da ortodoksluk
Sadası" başlıklı makalesinde fürk Ortodoks milletinin başına gelen felaketlerin
sebebinin dinin siyasete alet edilmesinin olduğunu ,son zaman|ardabu hastalığın
yine Fener patrikhanesi marifetiyle hortlatıldığrnı ve ortodokslarla Müslüman
Türkler arasında nefret ve düşmanlık uyandırmayl amaçladığını belirtir. Ancak
Anadolu'nun hAlis ve hakiki evladı olan ,bu mukaddes le müaZZeZ topraklarda
yaşayan Türk ortodoksların Fener'in bu entrika,tahrikve siyasetine alet olmamak

18 Daha geniş bilgi için bkz. Salih Özkan, 'Anadoluda ortodoksluk Sadası
Gazetesi", IlX.Kayseri ve Ytiresi Tarih Sempozyumu Bildirileri, 06.07.Idisan
2000, Kayseri 2000, ss.363-377.
|9 Anadolu'da ortodoksluk Sadösı, (yay.Haz.Çiğdem Aslan,Mustafa
Tokeı Ankara 2001, s.|23
20 l3.Sayıdan itibaren bu başlık "TBMM'ne tabi Umum Anadolu fürk
ortodokslarının dini, ahlaki, tarihi, haf alık gazeIesidir" şeklini almıştır.
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için Kayseride Ortodoks Türk kilise kongresiırin toplandığını açıklar2l.

istamat Zihni'nin ilgi çekici yazıIarındaıı birisi de 'Anadoluda Mecburi
Mübadele'nin Tlirk ortodokslara Şümulü Var mıdır? Başlığı ile yayımlanmrştır.
Lozan görüşıneleri sırasında güırdeme gelen mübadele konusunun Türk
ortodoksla r ı fazlrasıyla rahatsız ettiği an laşılmaktadır. Zir a yıkarıda bahsi geçen
yazı böyle bir endişe ve rahatsrzlığın sonucunda kaleme alınmıştır. Makaleyi
kaleme alan istamat Bey, ınübadelenin zorunlu olduğu kararlaştırıldıktan sonra
yapılan yorumların Tlirk ortodoks alemini endişeye sevk ettiğini belirterek
normal şartlarda bu mübadelenin Anadoluda bulunan Tiirk ortodokslara
şamil olmaması gerektiği kanaati meydana gelir demektedir. Gerekçelerini
de şöyle açıklar: Zira bir kere biz Türk ortodokslar henüz Lozan Konferansı
inikat etmezden hayli ewel, Yu4anhlar arazimizi işgal ettikleri zaman|arda
Fener'in mekruh ve menfur siyasetine isyan ü feryat ederek, fiilen kat'-ı alöka
ve münhaslran umur-ı diniye ve mezhebiye ile meşgul müstakil kilisemizi teşkil
ettik. Biz Türk ortodoksları ırken fürk olduğumuz tarihen sabittir. Lisan ve
AdAt ve ödap ve muaşerAtım ız yine Türk tür. Şu itibarla ırkiyetleri Türk olmayan
ve ya|nız Türk tabiyetinde bulunan diğer Rumlara kabil-i kıyas değiliz. Bizim
ekalliyetlerle hiçbir münasebetimiz yoktur. Doğrudan doğruya Türk islömların
ekseriyeti dahilinde aynı ırka mensup ve yalınız din noktasrndan ortodoksluk
mezhebine salikiz. işte menşe-i ırkryemizi, aslrmrzr, lisanrmızı tefsir ve ezhan
ederek, ol suretle Türk İslam kardeşlerimizle birlikte Türk vatanının selAmet ve

saadeti, gaye_i ulviyesinde aynı fikir ve hiss-i mütefekkir ile ve mütehassıs-ı yek
vücut olarak yaşamaya karar verdik. Doğup büyüdüğümiz ana topraklarımızdan
başka bize külliyen yabancı ve ahlak ve AdAtımıza, lisanrmıza gayri muvafik
muhitlerde, topraklarda yaşayamayn ve yaşamamuın da kabiliyet ve imkanr
yoktur..... Türk ortodoksluk alemi ise bidayetten beri fürkiyede bu prensiplerle
yaşamaya azimve iman ettiklerinden ve fürk İslöm kardeşlerinin takip ettikleri,
milli, vatanİ gaye ve emellerden fikren, kalben bir olmalarından, bu Türk ırkrnın
da bu şerait dahilinde Anavatanrmız Türkiyede yaşamaya, kalmaya layık ve

müstahak olur. o halde herkes hür ve serbest iken evsaf_ı lAzime-i (okunmadü
kendisinde görmeyen ve kendisinden emin olmayanlar gider. Hakiki Türklüğe
merbut ve sadık ortodokslar kalır ümidindeyiz"22.

istamat Zlhni Bey bir başka değerlendirmesinde 'Avrupalılar hiçbir
vakit bizim menfaatimizi takip etmezler, daima kendi iktisadı peşinde bizi alet

ederler, Rusların kadim himayesi, ingilizlerin şimdiki müzahereti manda, işgal
ve istila esaslna müstenittir" dedikten sonra konuşmasınr şu anlamlı sözlerle
sürdürür]' Anadoluda sadıkAne birAderAne yaşayalım. Harici hAin parmakları

2T

22

,{nadolu'da ortodoksluk Sadösı, 29 temmuz 1339 (1923)No.2
,A.nadolu'da Ortodoksluk SadAsı, 1 1 Şubat |339 (|923),No. 1 5.
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birlikte kıralım. Bu vatanın selameti için ölmek icabediyorsa beraber ölelim' Ve
yine bu Tlirk topraklarının sine-i saadetinde beraber yaşayalım ve inşallah ilö-
yevmi'l- luyAme yaş ayac ağız23"

Mustafa Kemal Paşa'nın Papa Ef im için söylemiş olduğu "Milli
Mücadele'de bize bir ordu kadar yuid,- etmiştir" sözii miili mticadeledeki
hizmetlerine bakıldığında İstamat Z\hni Bey için de geçerlidir.Zira Rum
ortodokslar ihanet ederek fiilen Yunanlılara yardım'ederken fürk ortodoksiarın
bu ihanete katılmamalarında, birçok Rum papazn Anadolu Türklerinin
Hıristiyanları katlettilderi propagandasını dünya kamuoyunda yayarak aleyhte
bir durum yantmaya çalışmalarına karşın, bu iddiaları yalanlamalarında;Yunan
kontrolündeki Fener Patrikhanesinin nüfuzunun kırılmasında2a, cemaat üzerinde
nasihatler ile olumlu tesir yaratılmasında ve kamuoyr oluşturulmasında, kuva-
yı milliyeye ayni yardımların yapılmasında's en büyük pay hiç şüphesiz Papa
Ef imle birlikte İstamat Zihnibeyindir.

Milletvekilliği

İstamat Özdamar l Mart 1935 tarihinden 5 Ağustos 1946 tarihine
kadar TBMMhde Eskişehir milletvekili olarak bulunmuştur26. Gayrimüslim
Türk vatandaşları tek parti döneminde TBMM'inde temsil edilmişlerdir. Her
ne kadar partiye üye olamasalar ve karar verici organlarda yer alamasalar bile
bağımsız olarak milletvekili seçilmelerine olan4k sağlanmıştır. CHP başkalık
divanı ile genel idare heyeti, Fırka meclis grubu idare Heyeti, 2 Şubat 1935
tarihinde Dolmabahçe sarayında Atatürkün başkanlığında toplanmış ve yeni
seçimde izlenecek politika, bağımsız milletvekillerinin sayıları ve seçilecekleri
yerler üzerinde durulmuş, azınlık unsurlardan bağımsız milletvekili seçilmesi
kararlaştırıimıştı27. Nitekim 16 milletvekilliği için belirlenen yerler arasrnda

23 Anadolu'daortodoksluk Sadösı,'Eylül l33B(I922)'No.6.Bütün
çabalara rağmen Mübadele ile birkaç istisna dışında Anadoludaki Türkofon
Rum topluluklar da sınır dışı edildiler. Hiç şüphesiz bu durum bu topluluklar
üzerinde büyük bir hayal krrıklığı yaratmıştır. /

24 Milli Mücadele esnasında Fener Rum patrikhanesinin durumu ve
Anadoludaki Türk Ortodokslarla ilişkileri hakkında dahafaz|abilgi için bkz.
Esat Arslan, Kurtuluş Savaşında Yunan-Fener patrikhanesi Birlikteliğine
Karşı Örgütlü Bir Yaklaşım "Türk ortodoks Kilisesi'] Atatürk Yolu, C.IV S.15
(1995) 407-442; ibrahim Erdal, Türk Basınına Göre ortodoks Türklerin Milli
Mücadeledeki Tutumu, Atatürk Yolu, 5.35_36, Mayıs-Kasım 2005, s.333 _343.
25 Mustafa Ekincikli, Age.,s.1300
26 Rıfat Bali, "Cumhuriyet Döneminde Azınlık Milletvekilleri'] Toplumsal
Tarih, l86, Haziran2009, s.62.
27 'Ayın Tarihi, No 15, 1935' s.2. Hilmi Uran hatıralarında azıırlık
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Eskişehir de vardı'8 Ve Eskişehirden istamat Zihni Özdaııar bağııısız
aday gösterildi2g. istamat Z\hni Bey'in fürk ortodoksların temsilcisi olarak
milletvekili olmasında Papa Ef im in delalet ve şefaati etkili olmuştu3o. İstamat
Zihni Özdaınar "Öteden beri güttüğüm mef Llre Ve gaye peşinde yürürken
engel olacak azınlık mümessili değil ulusun saylavı olarak seçilmek istiyorum.
Mecliste de bu gayeyitakip edeceğim. Koyu milliyetperver Türk ortodoksu, Türk
yurttaşıyım. Cumhuriyetçi olmakla beraber devletçi, halkçı, laikve inkılapçıyım.
Bütün emelim sırf Türklüğe, Türk Cumhuriyeti'ne bütiin kudretimle çalışmaktır.
Ta küçüklüğümden beri büyüdüğüm Türk melrteplerinde ve Türk topraklarında
aldığım vatan ve Türk duygularını rehber yaparak daima ulu önderimizin

çizdiği hatlar ve çizgi\er içinde vakf-ı nefs etmeği naınus borcu bilirim" diyerek
adaylığını açıklamıştı3ı. Nitekim yapılan seçimlerde 442 oy alarak milletvekili
seçilen Özdamar, B Şubat 1935 t4rihli seçim tutanağı ile 1 Mart 1935 tarihinde
meclise katıldı32, 1 mart 1935 tarihinde ant içerek TBMM]ndeki görevine
başlamıştır33. Meclisin 5' döneminin açılmasından hemen sonra Encümenlere
yapılan seçimlerde İstamat Bey,25T oyla Gümrük ve inhisarIar Encüm eni azairığı

ve katipliğine seçildi3a. Aynı şekilde 3 Nisan |939'da açılan 6.Dönem mecliste de

292 oyla seçildiği aynr encümen azalrğına devam etti35.

İkincı Dünya Savaşr yıllarında uygulamaya konulan ve sadece ekonomik
değil, siyasi ve kültürel açlardan da önemli sonuçlar doğuran Varlık vergisinin
oylaması sırasındaki tutumu da önemlidir. Bir çok tartışmalara da neden olan
ve daha çok gayrı müslim vatandaşları rahatsrz eden 4305 sayılı Varlık Vergisi
Kanunu'nun oylamasr sırasında diğer gayrı müslim milletvekilleri Dr.Taptas ve
Dr. Abravaya Marmaralı oylamaya katılmazken, istemat Bey oylamaya katılarak

milletvekillerinin seçilmesini İnönü'nün uygulamaya koyduğu ayrı bir siyaset

olarak değerlendirir. Buna göre Büyük Millet Meclisnde güya Berç Türker
Ermenileri, Özdamar fürk ortodokslarını, Dr.Taptas asıl büyük Rum kitlesini;
Abravaya da Yahudileri temsil etmiş olacaktı.(Hilmi Uran, Meşrutiyet, Tek
Parti, Çok Parti Hatrralarrm(190s-1950), istanbul 2007, s.293.)

28 Atatürlcün Tamim Telgraf ve Beyannameleri IV, Ankara 2006, s.64I.
29 Cumhuriyet,4 Şubat 1935.

30 Teoman Ergene, İstiklat Harbinde Türk ortodokslarr, istanbul 1953,

s.231.
31 Cumhuriyet, 4 Şubat 1935, s.5

32 ihsan Güneş, Türk Parlamento Tarihi, TBMM, V.Dönem(1935-1939),
II.Cilt, Ankara 200I, s.284.
33 TBMM, ZabıtCeridesi, Devre V, C.1, 1.III.1935.

34 TBMMZC; Devre V C.6, ictima 1, I.XI.1935.
35 İsmet Binark, Türk Parlamento Tarihi, TBMM, VI.Dönem,(3 l{isan
1939-15 Ocak 1943) C.I Ankara 2004, s.505.
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yasanınkabulüyöıründe oykullanmrştrr36. Yine sonuçları itibariyle çoktartışılacak
olan azınlık vakıf arıyla ilgili 5.6.l935 tarihli ve 2762 sayılı Vakıf ar Kanunu37 nun
lehinde konuşmalar yapan istamat Bey kanunun lehinde oy kullanmrştır38.

TBMM]n<le bulundrığu dönemde İstamat Zihn\ Özdamar Adliye Vekaleti
bütçesi, Atatürkün .cenaze töreni, 1936 yı|ı Muvazene-i Umumiye I(anunu,
1937 yı|ı nıaarif VekAleti bütçesi, 1937 yılı Milli Miidafaa VekAleti bütçesi, 1937

yılı Sıhhat ve ictimAi Muavenet VekA leti bütçesi, 1937 yılı mAIi yılı muvezene-i
umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması, 1938 senesi
Adliye Vekaleti bütçesi, 193B yılı Hariciye Vekaleti bütçesi, Devlet memurlarrnın
aylıklarının tevhid ve tedavülü hakkında kanun, Emeldi Binbaşı Şükrü Aytuğ'un
cezaslnln af ı, Kızılay Cemiyeti varidatınıır arttırılması, Polis Teşkilat Kanunu,
Vakıf ar Umum Müdürlüğü 1937 ve 1938 yılı bütçeleri haRındaki Kanun
dolayısıyla genel kurulda konuşmalar yaptı.

Bu konuşmalarından birini de Mustafa Kemal Atatürkün ölümü üzerine
yapmıştır. Bu konuşmasında hislerini son derece duygusal ifadeler kullanarak

şöyle dile getirmiştir: "Arkadaşlar en son sözü bendeniz söylüyorum.Bunu
söylemekte en aciz bir arkadaşınız, bu elem içinde tabii kalbinin okuduğunu ifude
edemeyeceğinden dolayı kendini huzurunuzda pek mahcub görüyor ve kusurunun
af ını sizden rica ediyor'Bugün, kalbimizde açılan yara, felhket pek derindir. Duyulan
acx ve sarsıntı pek kuvvetlidir. Bunu, bilmem hangi hatibin dili, hangi şairin kalemi
tavsif ve ifude edebilir? Bu gün memleketin her köşesinde, her tarafında baştan
başa çocuklar gençler ihtiyarlar analar babalar, bütün vatan ağlıyor inliyor. Ne
kadar ağlasa azdır, ne kadar inlese yeri vardır. Türk milletine hürriyet ve istiklalini,
namuskhr bir hayatı, medeni bir yaşayışı veren Atatürk değil midir? Türk milletini
karanlık bir maziden parlak bir istikbale doğru götüren yine Atatürk değil midir?
Türk_?i'lletine garb aleminde onu medeni ve kuvvetli bir millet tanıttıracak varlılc

36 TEMMZC, Devre 6,ictima4, II.XI 1942.
37 Cumhuriyetin ilönından sonra,l3Haziran |935 tarih ve 2762sayılı
yasayla gayrimüslim hayır kurumlarınrn statüsü yeniden düzenlendi ve osmanlı
Devleti döneminde kurulmuş bulunan gayri,Müslim hayır kurumlarına t:uzel
kişıiı< tanındr. 1936 yılında gayrimüslim hayır kurumları beyanname Vermeye
davet edildilıer|936 yılında beyanname Veren hayır kurumları bu beyannameleri
vakrfna.me olarak kabul edildi. Beyanname Vermeyenler ise valaf statüsü ve
mülkiyet hakkı kazanamadılan Hazine bu durumdaki taşınmazların eski
malikleri adına yeniden tescilini istedi. Buna karşıIık, 4 Ekim |926'dayurürlüğe
giren Medeni Kanundan sonra kurulan vakıf arın hukuki statüleri bu son kanuna
iabi oldular.(Tlırgay Cin, "Türkiye ile Yunanistan'daki Azınlık Valaf arlnln
Hukuki Düzenlemelerinin Karşılaştırılması'] Dokuz Eylül Üniversitesi FIukuk
Fakültesi Dergisi, C.9 Özel Sayı,2OO7, s.1 1 13.)

38 TBI4MZC, Devre 5, ictima F., Haziran 1935.
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veren o büyük deha, Atatürk değil midir?

Aziz arkadaşlarım; Atatürk'ün baştan başa bir tarih, bir destan olan
yüksek eserleri etrafında ne kadar söz söylesek o kadar aczimizi ifade etmiş oluruz'
Ben bunun etrafında fazla söylemeyeceğim. Yalnız bu elem içerisinde inlerken
bizi teselli edecek gögsümüzü kabartacak bir takım cilveler gözümün önünde
tecessüm ediyor. Tarihte görüyoruzki bir çokbüyüIc adamlar ölmüşlerdir. onların
etrafında kendi ırkdaşlarının, kendi muhitinin ağladığını görüyoruz. Fakat
Atatürk'ün ölümü böyle midir? Atatürlc'ün ölümü, yalnız kendisinin yarattığı Türlc
milletini değil, bütün Türk camiasında yaşayan ortodolcsları, Musevileri ve hatta
onlardan da uzakta bulunan garb medeniyet klemini mateme gark etmiştir Bütün
devletler, bi;tın milletler bizim elemimize samimiyetle iştirak ediyorlar' Bu yülcsek
kürsüden müsqadenizle onlara şükranımı arz edeyim. Çünkü onlar kadirşinaslık
göstermişlerdir. Beni de sizin ğıuı uayaı< bir kuvvetle teselli edecek bir idealim
vardır' Atatürk ölmemiştir. Atatürk'ün fkni olan cesedi içimizden ayrılmış, fakat
bu miLlete, bu ülkeye ebediyen cın verecek, şeref verecek ideali kalmıştır. Atatürk,
senin toprak altında huzur içerisinde kalacağına kaniim. Çünkü senin esaslı temeller
üzerine inşa ettiğin bu metanetli binanın başına geçen halefin İsmet İnönü'nün
kudreti, bütün Büyük Millet Meclisince ye onun mümessili olduğu milletçe daima
ileri götürülecektir. onun için müsterih oluyorum' Ey yüksek Türk milleti ve onu
temsil eden aziz vatahdaşIar! Sizi bütün kalbimle teselli sadedinde birkaç sözle
tasdi ettiğim zaman sizi de teselli ve tebrile ederim. Çünkü bu varlık, çünkü bu şeref
Atqtürk'ün hayatı nasıl ki başlı başına bir tarihse ölümü de başlı başına bir tarih
olacaktır. olümünün şerefi hiç kimseye nasib olmamıştır Yaşasın Türklük, yaşasxn
Kemalizm ideali3el'

Diğer Faaliyetleri

1938de 3513 sayılı kanunla 1935 tarihli Vakıf ar.Kanunu'nun 1. ve 18.

maddeleri değiştirilerek, mütevellilerin Vakıf ar Genel Müdürlüğü tarafindan
belirlenmesi sistemi benimsendi. Buna göre istamat Zihni Özdamar da Balıklı
Rum Hastanesine mütevelli seçildiao. Ayrıca TBMM]nde 5. Dil Kurultayı üyeliğine
seçilen milletvekilleri arasında yer aldı.

Milletvekilliği sona erdikten sonra istanbulh yerleşen istamat ZihniBey
siyasilerle sürekli irtibat halinde bulunmuştur. içine düştüğü maddi manevi
sıkıntılardan yardım taleplerinde bulunan İstamat Beyaı, zaman Zaman

39 ihsan Güneş, TtirkParlamento Tarihi, TBMM, V.Dönern( 1g35Jrg3g),I.
Cilt,Ankara 2004, s.B57; Goloğlu, Tek Partili Cumhuriyet, s.360-361.
40 TeomanErgene,A.g.e.,s,230-231.

4l istamat Z1hni Bey'in istanbul Valisi Dr.Lütfi Krrdar'a yazdığı şu lnektup
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Fener Rum patrikhanesiniır Varlıkvergisi nedeniyle CHP aleyhinde ve Demokrat
Parti lehinde yapmış oldukları çalışmaları Parti genel sekreterine ileterJ
uyarılarda bulunmuştura2.

Sonuç

Çok uluslu ve çok kültürlü bir yapıya sahip olan osmanlı Devletihden
devralınan ıniras içinde kendilerine özgi-i gelenekve göreneklerinden özümlenmiş
bir ktiltiire sahip olan ortodoks Türklerin bir temsilcisi olarak İstamat Z1hni
bey karşımızabir örnek kişilik olarak çıkmaktadır. Bir gayrimüslim olarak fürk
milli mücadelesinin başında tercihini Anadoludan yana kullanan istamat Bey,
Milli mücadelenin korkusuz bir neferi olarak lıem Fener Rum patrikhanesi
ile mücadele etmiş hem de çıkardığı Anadoluda ortodoksluk Sadası adlı
gazete ile cemaati üzerinde etkiii olmaya çalışmıştır. Özellikle istanbul Fener
Rum Patrikhanesi'nin Milli Mücadele aleyhindeki faaliyetleri üzerine ayrı bir
patrikhane oluşturarak Türk ortodoks kilisesini oluşturma çabaları Anadoluda
milli birliğin sağlanmasına önemli katkılar sağlamıştır.

Bütün çabalarına rağmen cemaati mübadeleal ile yurttan çıkarılan istamat
Bey, üç dönem milletvekilliği yaparak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de
milli meselelerin amanslz bir savunucusu olmuş oyunu her zaman vatan ve
millet menfaatinden yana kullanmıştır. Haksız isnatlarla Türk milleti nazarında
son zamanlarındaki durumunu göstermesi bakımından ilgi çekicidir.: " ...kara
günlerde hiçbir ortodoks vatandaşa nasip olmayan milli hizmetlerime karşı
ewelce hiikümetçe Milletvekili seçilinceye kadar verilegelen ve şimdi de yeniden
verilmekte olan tahsisat,hayat pahalılığı yüzünden en zargri aile ihtiyacitımin
teminine kAfi değildir. Şef at yuvası ocağınıza barınarak şu istirhamnameyi
takdim ediyorum ve yalvarıyorum. Türk kalpli koyu Türk oğlu fürk, memlekete,
Ttirklüğe candan sadakatle bağlı, Özdamarınızıhaksız olarak sevmeyen nefretle
karşılayan rumperverlerin nazar-ı hakareti önünde muhtaç düşürmeyiniz."
(Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 490. 1 . 0. 0 - 5 63.2240'2)
42 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 490. 1 .0.0-5 63.2240.2)
43 Mübadele din esasrna göre gerçekleştiği için Türk ortodoks cemaati de
mübadeleye tabi tutulmuştur. ortodoks Türk-lerin mübadeleye tabi tutulmasrnln
yarattığı olumsuz durumu göstermesi bakrmından Hamdullah Suphi Tanrröver'in
anılarında geçen bir anekdot oldukça ilginçtir. Tanrıöver ile Celal Bayar arasında
geçen konuşma şöyledir:
Celal Bayar: Bilir misin Hamdullah, Atatürkün son yıllarında en büyük üzüntüsü
ne idi? H.S.Tanrıöver: Ne idi? Biliyorsunuz ben burada yoktum.Lütfen anlatın
dinliyorum. Celal Bayar: Anadoludan binlerce Hıristiyan Türkü göndermiş
olmasıydı. (Mustafa Baydar, Hamdullah Suphi Tanrıöver ve ,AnıIarı, İstanbul
1968, s.160-161.)
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mahkum edilmeye çalışılan İstamat Bey'in örnek hayatı vatanperverliğinin en

büyük kanıtıdıraa.

Sonuç olarak istamat Bey incelemesi; Türk ulus devIetinin kuruluş sürecinde
mübadele konusunda ve sonraki dönemlerdeki uluslaş(tır)ma politikalarına
dair genellemeci yaklaşımların gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Bu
yapıldığında görülecektir ki, fürk ulus devlet kurgusunda millet nosyonu içinde
dinsel farklılıklara da yer Veren bir yaklaşım göz önünde bulundurulmuştur. Bu
da bizlere, günümüz demokrasisinde sıklıkla vurgulanan çoğulculuk anlayışının
tarihsel geçmişine ilişkin erken Cumhuriyet dönemi uygulamaları hakkında fikir
vermektedir.
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HAtf I{,&Ri{,As EALIKÇISI'NIN pİrfr :,,I\aAVİ SÜRGÜN"

irina Yuzvyakt

Yazarındili ve kelime hazinesi bu nevi bir rehber yazar|neserlerine
üzerinde, bu onun eserlerinin doğru anlaşılması için bir anahtardır. Bu kelime
zenginliği yazar|n eserleri için gerçek bir hazinedir.

Herhangi bir eser için önemli olan kelime zenginliğidir. Kelimeler bir
yazafl yaratacı düşüncesini ifade eder. okuyucunun duygularını ve hayallarını
etkiler. I(elime hazinesinin zenginliği yazarln eserlerinin onun estetik değerini
belirliyoı sanatsal özgünlüğünü açıyor, buyüzden yazar|nidiolektini okuyucuya
değerlendirme imkanı veriyor.

Her hangi bir yazarın eserlerindeki kelime zenginliğinden, onun

çalışma tarzınıve bakış açlslnl an|arız.

Akademisyen Vinogradov der ki "dilbilimi araştırma alanlarından
biri yazarların dili ve edebi eserlerinin dilini öğrenme tarzrnda olmalı. Dil ve
edebi eserlerin anlamak için hem sosyal-dilsel hem de edebi-biçimsel tarafinı
incelemek lazım' |6].

Bu da 2 şekilde dil çalışma özelliklerini dikkate almanın gerekli olduğu anlamına
gelir:

L Dil uygun dönem genel sistemi ile karşılaştırır;

2' Bütün bir anlamsal birlik olarak çalışma dilini analiz etmek gerekir.

Bizce, bu bakış açısından Cevat Şakir Kabaağaçlinın kişiliği ve

yaratıcılığı araştrrma için ilginç bir örnek olacaktır.

Cevat Şakir Kabaağaçlı istanbulda 17 Nisan 1B90Ua doğ{u.
ilkoğrenımini Büyükada Mahalle Mektebi'nde, orta öğrenimini Robert Kolejinde
yaptı. Oxford Üniversitesi'nde dört yıl Yalan Çağlar Tarihi okudu, üniversiteyi
orada bitirdi.

Istanbul'a ciönünce clergilerde yazı|ar yazdı, kapak resimleri ve

süslemeler yaptı, karikatürler çizdi. Cumhuriyetten Sonra asker kaçaldarıyla
ilgili lıir yaz:sl yüzünden üç yil kalebentlik]e Bodrum'a sürüldü. Cevat Şakir
Kabaağaçlı yavaş yavaş yeni hayatına alışıyordu, denize bakan bir ev tutuyordu.
Yıllar sonra, bir gün bir ınektup geliyoa sürgünün sona erdiğine dair. Ailesi,
1 Ukrayna BiliııIer Akademisi
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dostları onu Istanbulda bekliyor, o da bunu biliyor. Mektubu okuyunca özgir
olduğuna seviniyor, ama birkaç dakika' sonra aırlıyor ki, asıl sürgünün ğeridönmek olduğunu, çünkü o aşık ama aşkı çoğumuzun aksine blr iıisana dJgil;
bir şehre... . Bodruma. o geri kalan hayatını Bodrumda, yaşamaya karar verdive
onun vasiyetine göre burada gömüldü.

Şehrinin eski adı * Halikarrıas yazar için takma isim oldu.
Bodrumdaki izlenimlerini "MaVi sürgün' adlı otobiografida yazmıştir. Bu
otobiografiyi araştırm amlzrn nesnesi oldu.

Bu yazının amacı:"Mavi Surgün' inceleyerek Halikarnas Bahkçısınıır
idiolektini araştırmaktır.

Bu roman okuyup ve analiz yaptıktan Sonra en büyük sözcüksel-
tematik gruplar tespit edelebilir:

1'. Denizcilik terimleri: deniz feneri, funda,3üverte, iskele ve benzeri.

2. Dini terimler: imam, imamlilç, cami, cennete, namaz kılmak, Tanrı ve
benzeri. ..,.: _ -

3. Hukuk terimleri: ceza, mahkeme, mahkum etmek, hapishane, jandarma,
hakki, haksızlık', hukuk, kabahat, kelepçe, komut, hırsız, tevkif ve benzeri.

4. Bitki terim|eri: sümbül, çövenotu, karabaş, laden, adaçayı, yaban nanesi,
Icekik, çetinlik, kırlalesi, çobançantası, kardelen gelincik, Papatya, gülhatmi,
çançiçeği, kadın tuzluğu, mersin ve benzeri.

5. Renk terimleri:yazar onun eserlnde sik sik mavi rengi kullaniyor:

"Pırılpırılçilçilmasmavibirgündü'' (s.136). Gİklerebakanbakışındahayranlığı
bi|e masmavi oluyordu. (s.1a0) vb' Ancak başka renkler kullanıyor: "Yeniçağ
imparatoru toplar kıpkızıldan öte bembqıaz bir ateş Parçası olarak yavaş yavqş
kalkınırdı" (s.la). "Simsiyah saç|ar ve gözler, fi\dışi bir ten, klasik bir yiz'' (s.B7).

Romanında denizcilık terimleri önemli bır yer teşkil ediyor. Bunu için mantıldı
bir açıklama var: uzun yıllar deniz kıyısında yaşadı, hayatı ve balıkçahrln Ve

sünger avcrlarrnrn yaşamml öğrendi. Bunlar şüphesiz onun hayatlnlVe eserlerini
etkiıedi. Dolayısıyla, bu onun kelime hazinesiıri zengileştirdi.

Şunun gibi:

Denizaltı _ deniz yizeyinin altında ve üstüırde yol alabilen savaş gemisi,
tahtelbahir. "...bir Alman denizaltı v armlş" (s. 1 76).
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Deniz feneri _ kıyıların tehlikeli yerlerinde, bazı kaya ve adacıkların üzerinde
geceleri deniztaşıtlarına yol gösteren, tepesinde güçlü bir ışık kaynağı olan fener.
"...Kadİköy ve Üskürdarh gıden vapurlara denizfeneri görevi görüyordu" (s.36).

Denizci - denizle ilgili işlerde çalışan kimse. "Denizci kısmı ve deniz tayfası

çoğu züğürt olurlar"(s.44).

Flok _ geminin crvadrasına çekilen üçgen yelken. "IJçAI gabyaları, f.oWqL
trinketleri ve randası sezilmezken bir bilmecenin çözülüşü gibi yavaş yavaş
ağarmay a koy uldu" (s'|7 7).

Funda _ demirlemek için verilen komut. "Kaptan emir verdi, kayıgın demirini
funda ettiler"(s.47\.

-
Gemi - su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sef ne.'Ada

dolaylarında gelen geÇen Ingiliz Fransız qemilerini ....'varmış'' (s.176).
, o o, 0 

-

Güverte _ gemide ambar ve kamaraların üstü. "Geniş bir gİwırtedetek başıma
bir aşağıya bir yukarıya rahat rahat yürürdüm" (s.37).

Elalat _ bitkisel sentetik veya çelikten yapılmış ve bükümlenerek çeşitli kollarda
biribirlerine sarrlmrş, bükülmeye ve çekmeye uygun urgan. "Derken efendim ha-
lat da koptu, yani şatı vaPura bağlayan halat koptu" (s.a6).

Iskele _ deniz taşıtlarının yanaştığı, çoğu tahta ve betondan yapılmış, denize
doğru uzanan yer' "Vapur gelince iskelede bekleşırler ve yolcuların p.aketlerini
kes ekağıtlarını t a şırlardı" (s.37 ).

Küpeşte _ güverteden yukarıkalan bölümler, paraPet. "Teknesi parlıyordu,
küpeşteleri. bordaları bt;tün çarmıkları ve ipleri sanki ateştendi" (s.|79).

Lirnan - gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına, yolcu indirip
bindirmelerine uygun kuruluşlarıolan doğal yeya yapay sığınak. "orada
Marmara|da ne kadar liman varsahepsinin de adı sıralanmıştı" (s'42).

Lumboz - kamaralarla alt güverteleri aydınlatmak için bordalardan ve
güvertelerden açılan yuvarlak pencere. "onlarin ikisi kapalı bulundukları yerin
lumbozundan uçup denize kondular]' (s. 48).

Randa _ gemilerin mizana direğinin gerisindeki yelken. "Uçan gabyaları,

flokları, trinketleri ve randası sezilmezken bir bilmecenin çözülüşü gibi yavaş
yav aş ağarmaya koyul.du'' (s.|7 7).

Rıhtım _ bir akarsu Veya deniz kıyısında doldurularak yapılmıŞ, gemilerin
indirme bindirme veya yüldeme boşaltma yapabileceği yer. "oralarda kıyıda
rıhtım olmadığı için karaya vapurun sandalıyla gitmek gerekiyordu ( s.aa).

-612-



Sandal - insan taşıyacak biçimde yapılmış, kürekle yürütülen deniz teknesi. "...

sandal da öylesi su yapıyordu kı sandala bınenler sarıdalın küpeştesıne oturuyor
ve ayakiarını oturacak balkonlara dayryordu" ( s. aa).

Şilep - yük taşımayayarayan gemi, yük gemisi. "Ne Var ki selimiyenin önünde
birçok ecııebi şilepleri dimerlemiş bulunuyordu" (s.4B)'

Tayfa - bir gemide bulunan, türlü işlerde çalıştırılan sefer işçileri, mürettebat.
"Hatta kayik kıyıya gidip gelirken ta}ıfa ve yolcuların satın aldıkları ördekler
kayığın içinde....,'' (s. aa).

Tornistan _ gemi için, pervaneyi ters yönde çevirme. "Adam giıldü ve teşekkür

ederim diyerek tornistan etti" (s.37).

Trinketa _ yelkenli gemilerde pruva direğinin en altta bulunan ana sereni

ve bu Serene bağlanan yelken. "fJçan gabyaları, flnkları, trinketleri ve randası

sezilmezken bir bilmecenin çözüIüşü gibi yavaş yavaş ağarmayakoyuldu" (s.I77)'

Vapur - su buharıgücüyle çalışan gemi' "fupur Kadıköyb gidiyormuş meğer"

(s.37).

"MaVi Sürgünde" başka bir grup var. Bu kelime aşağıdaki gruplara
ayrılabilir:

T. Dini terimler:

Allah - kiinatta var olan her şeyin yaratıcısı. "Allah bılır ya buraları yine
göreceğimize pek inanmıyorum..]' (s.74).

Caınİ _ müslümanların ibadet etmek için toplandıkları yer, mabed. "Akşam

namazı için Karacaahmet'te Marmaraya bakan bir cam\ıi seçerdim" (s.22).

Ceherıııeııı _ dini inanışlara göre, kötülük yapanların öldükten Sonra ceza

görecekleri yer, tamu. "Milas, gündüzleri cehennem grbr yanar, ama geceleri
dondurucu bir 

,ayaz çıkardı" (s.133). /

Cemaat - ibadet etmek için bir araya gelen topluluk'orada büyuk cemaat namaz
kılmıştı''(s.24).

Cenett _ dini inanışlara göre, iyilik yapanların, günahsızların, öldükten sonra
sonsuz bir mutluluğa kavuşacaklarr yer. "Öyle ya ya|nızhuriler, renkli kelebekler

...ve pembe güller mi şiir konusu olarak cenette girecekler i" (s.107).

Günahsız _ günahı Veya Suçu olmayan. ".'. Bir karakolda mı yatmakta olan
silahsiz günahsız askerleri uykularında süngüleyerek öldürdü" (s. 16).
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Dergöh _ makam, kapı girişi, eşik. Tasawuf a yetişmiş ve yetiştirebilen evliya
zatlar tarafindan, taiebelere, tasawuf, islam ahlakı ve diğer dini ilimlerin ve
zaman|n fen ilimlerinin okutulduğu yer. "Istanbulda Fatih'te "Mollq Gürani'' ve
"Kovacı Dede" adlı cana yakın mahallerde bir dergdh vardx..'" (s.21).

Derviş - Allahü tealadan başka şeyleri kalbinden çıkarıp bütün azasıylaislam
dinintn emir ve yasaklarına uyan, dünya malına gönül bağlamayan kimse. "Başka

zaviyelerin dervişlerine'', "Dc!.!ğ deyince gülesim geldi,ensesine bir foleat vurasım
geldi" denebilirdi" (s.2 I ).

Dua _ Tanrıyayalvarma, ya|<arış."DJu8sikubul olabarakkizla erkeğin iki gövdesin
bir tek gövdede birleştirmişler"(s. 170).

Imam_cami,mescidveyabaşkaydrlerdecemaatenamazkıldırankims e."Yaradana
sığınaralc imam diye hemşirilerimin başına geçtım" (s.Ta).

Iıııaıııet _ imamlık. "Beni görunce, "Bl,lyrunuz imamete'' dediler'' (s.2a).

Iııaaııılık _ imamrn görevi. "Ikincı cemaate, cemaat içınden birisi imamlık ederdi''
(s.za).

Kıble _namazda yönelinen yön."onun için caminin kıblesını hemen hemen
do ğuy a y ö neltmi şler" (s.I52).

Kilise - hristiyan tapınağı' "Kalenin gölgesinde bir Bizans kilesesi şekerleme
kestirir..." (s.I I3).

fu{inare _ namazvaktinin geldiğini bildirmek içinmiezzinin çıkıp ezan okuduğu,
bir veya birkaç şerefeli, çoğunlukla taştan, yüksek ve ince yapı"'Vıraj sıklığından
otobüs minare merdveni tırmanıyormuş gibi" (s.116).

I{aınaz _ müslümanların günde beşke zyapma|arıdince buyrulan ve dua okuyarak
kryam, rükü, sücut, kuut denilen beden durumlarınr, kuralrnca tekrarlayarak
Tanrıya edilen ibadet, salöt. "Akşam namazı için Karacaahmet'te Marmardya
bakan bir camiyi seçerdim" (s'22).

Narnaz kilrnak _ namaz ibadetini yerine getirmek. "Şehrin camilerinde namaz
lçılmak hoşuma giderdi'' (s.zz).

R.ekdt _ namazdabir kryam (ayakta durma), bir rükü (ayaktayken eğilme) ve iki
secdeden (yere kapanma) oluşan. "Ikindi namazı dört rekdt farzdır" (s.2a).

Şeytan - din kitaplarına göre isyancımeleklerin, kötü ruhların başıolarak
nitelenen varlı. "...isterse afacan fettan şe:ıtan ya da karabiber yedıbela şirettin biri
olsundu" (s. I 25).
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Tanrı - Allah. "Içimden, Ey Tanrı' bana değilse de bana inanarak, bana uyan
cemaate acı" diye sığınarak sağa sola selam verdim" (s.25).

2. Ilişlci sözleri:

,{llah belasini veı'sin - ilenme sözi."Bu ince sözünün Allah belasini versindi"
(s.127).

Allah esirgesin - Tanrı korusun! Tanrı kötü durumla karşılaştlrmasln. "Yavaş

git, oğIum, yoksa Allah esirgesin bir lcaza olacak..." (s.107).

A.llahaısmarladık - ayrılanın kalan veya kalanlara söylediği bir iyi dilek
sözi."Güneşin Allaha ısmarladık deyip batıda kaybolmasına iki saat mi ne

kalmıştı" (s.1a6).

Allah rahmet eylesin _ ölüleri hayırla anmak için söylenir. "Öldüyse, Allah
rahmet evlesin o l(oca Mahmuth" (s.112).

-

EillAhi _ Tanrr'ya ant içerim" anlamında bir ant. "Buracıkta şunu söyleyeyim ki
babamı da, anamı da vallahi ve billahi ben seçmedim" (s.124).

Estağfurullah _ teşekkür edilen veya övülen bir kimsenin söylediği bir incelik ve

alçak qönüllülük sözü. "Çünkü cemaattebir "Esfuğrtuuhlqh'' dıyen olmadı" (s.25).

Evelaliah _ önce Allah, Allahın izniy|e. "...isterse afacan fettan şeytan ya da
lcarabiber yedıbela şirettin biri olsundu; yazardım evelallah.

Vailaha _ Tanrr'yı tanık tutarım."Wqha.bız bilmiyoruz" (s.53).

Bu otobiografida başka bir özelliği var: Halıkarnas Balıkçısı çok deyim
kullaniyor. Yazarılar dilin zenginliğini belirtmek için çok deyim kullaniyorlar.

Şuııtııı gibi:

,Ağır" gelınek - ağrına gitmek, onuruna doliunmak . "Sonra bana ağır gelenbir şey
varsa.,." (s. 50)"

Allalç butta}ç _ alt üst, karmakarışl. "Yaman bir yeldir esti, Marmara suları allalc
bullak oldu" (s.46).

Caııla başla _ seve seve, her türlü zorluğa göğüs gererek, var gücüyle, hiçlıir
fedakörlıktan kaçınmayarak. "Fransız şef nin meslegine ne kadar canla başla
boğoı, olduğunu seyretmek insanın hoşuna gidiyordu'' (s. B0).

Dört gözle trıek}eıııek _ özleyerek, çok isteyerek, büyukbir sabırsızlılda beklemek.

-6X5-



"lnsAn tatil zamanını neden dört gözle bekler i" (s' 120).

Göz kırpmamak _ hiç uyumam ak."Yüz sayfalık kitabı sabah çevirmeye başIardım
bütün gece hiç qöz kırpmadan devam eder'.." (s. a9).

Gözden geçirmek _ l. okumak' 2. Durumu incelemek. 3. Niteliğini anlamak
için bir şeyin her yanlna bakmak. "Bütün hayatımı gözden geçirdim" (s. 54).

Göz gezdirmek 1. Derinlemesine incelemeden okumak. 2. Bir şeyi, bir yeri pek
fazla dikkat etmeden çabucak incelemek. ",\ydına gözgczdbdfu" (s. 101).

Gözleri fal taşı gibi açılmak _ hayret, şaşkınlık ve öf e gibi sebeplerle gözleri
iri iri açılmış olmak. " Bu sefer gözlerini fal taşı gibi açarak, hiç durmamacasina
okuldaki çoçuğa yapmak istediği işi,bana yapmayi teklif ediyordu'' (s. 99).

Öp babanın elini _ beklenmedik, elverişsiz bir durum karşısında <şimde ne
olacak?, anlamında kullanılır. "Öp_babanrıclinil Karakolun arkasında daracık
bir oda vardı beni oraya tıktılar"(s. 54).

Dolaysiyla, buyazıda iki enbüyüksözcüksel-tematik grupve deyim karakteristik
yaptık.

Ama araştırmanln perspektifi bu otobiografide başka sözcüksel tematik grupl'ar
araştırmak.
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nİn şnunİru çEvİnİsİ: AI^aAnTCA TUR.İsrİı< çnzı
xİrapraR.II{DA EoDR.UM İnnall

Faruk Yücel'

Almanya gibi gelişmiş Batı ülkelerinden gelen insanların turistik amaçlı
ziyaret etmeyi planladıkları ülkelere gitmeden önce söz konusu ülkeler hakkında
bilgi edindikleri rehberlgezikitapları beraberinde getirdiklerine sıkça rastlamak
olasıdır. Ülkeleri tanıtan bir başvuru kaynağı olan bu tür kitaplarrn sayr Ve

çeşitliliğinin özellikle seksenli yıllardan itibaren Alnıanyada artması, bunun
en açık göstergesidir. Turistik hareketlilik sonucunda hedef kitlelerin rehber
kitaplara olan ilgisiyle orantılı biçimde yay:.ı;. dünyasının bu konuya daha çok
önem Vermeye başlaması kaçınılmaz olmuştur. Hatta bir ülkeyi tanıtan rehber
kitapların oranrna bakarak, hangi ülkenin turistik açıdan yıllara göre ön planda
olduğu söylenebilir. Son on yılda çıkan rehber kitapların sayıları göz önünde
bulundurulduğunda Türkiye'nin Fransa, ABD, Çin, italya ve ispanya gibi kitlesel
turizmin her yıl daha da yaygınlaştığı bir ülke durumuna geldiği tartışılmaz bir
olgudur.2

Bu çalışmada, turistik rehber kitapların içerisinde bulunan Bodrum ile
ilgili bölümlerde okurlara ne tür bilgilerin verildiği irdelenirken, bu kitaplarda
nasılbir şehir imajı çizlldlğide ele alınacaktır. Çünkü gelen turistlere yol gösteren
rehber kitaplarda bir şehrin nasıl tanıtıldığı; o şehre gelecek olan yabancı
insanların kafalarında belli bir imajın oluşması bakrmından önemlidir. Rehber
kitaplarda Bodrum hakkındaki bilgilerin fotoğraf çizimlerle gösterilmesi,
yer tarifi ya da haritalar gibi görsel etmenlerle zenginleştirilmesi, bu imajın
somutlaştırılmasında etkili olmuştur. Bazen çok ayrıntılı biçimde hazırlanan

1 Doç' Dr.,Ege Universitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü
2 Son yıllarda turistler için daha ucuz olan 'her şey dahil' programları
her ne kadar ziyaret edilen ülke hald<ında bilgi edinme ve bireysel kararlar
doğrultusunda ziyaret edilen ülkenin farklı yerlerini görme isteğini kitle turizmi
bağlamında olumsuz etkilese de gelir ve eğitim dizeyibaşka ülkelere oranla daha
yuksek olan Alman turistlerin farklı kültürlere olan ilgilerinden dolayı daha
bireyseldavrandıkları ileri sürülebilir. Bu tür paket programlara katılan turistlerin
gereksinmelerinin yanında turistlere yönelik eğlence ve gösterilerin kaldıkları
lüks otellerde karşılanması, turistlerin bulundukları yabancı ülkenin kültüründen
uzak kalmalarına neden olmaktadır. Bundan dolayı, turistlerin gezmek amacıyla
geldikleri ülke ve bölge hakkında bilgi edinmeleri güçleşmektedir. Turistlere
yönelik rehber hizmetlerinin de bazen geldikleri ülkeler tarafindan karşılanmasl
kültürel temasr daha da azaltmaktadır.
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rehber kitaplarda neyin nbrede olduğunun gösterilmesi ya da bölgede bulunan
tarilri yapıtların geçmişleri hakkında geniş bilgilerin bulunması, genel anlamda

yabancı turistlerin o bölgede yaşayan insanlardan bile daha fazla geçmişe ait

bilgiye sahip oimalarını sağlamaktadır.

Türkiye'yi tanıtan rehber kitapların içerisincle Bodrum hak]<ında verilen
bilgileri irdelemeden önce rehber kitapların metin türü olarak nasıl bir işleve

sahip olduklarrnı ortaya koymakta yarar vardır. Turistik rehber kitaplarda
aktarılan içeriğin, başka bir anlatimla, bilgilerin belirleyici olmasından dolayı,

bu tür kitaplar bilgilendirici metinler srnıfina girmektedir. Belli bir amaca ve

hedef kitleye yönelik hazır|ananrehber kitaplar, aynlzamanda yabancı bir ülkeyi
gezen insanlara yardımcr olabilecek açıldayıcı ve yol gösterici bilgiler içermesi
bakımından, bunların kullanımlık metinler olarak da nitelendirilebilir. Adından
da anlaşılacağı gibi, kullanımlık metinleı broşür ve kullanma kılavuzunda
olduğu gibi bir ürünü, burada ise bir şehri, tanıtmaya yönelik hazrrlanmaktadır.
Bu açıdan bakrldığında, rehber kitaplar okuyucunun yabancı bir ürün ve

durum karşısrnda neler yapması, nelere dikkat etmesi gerektiğinı açıklamaya

çalışmaktadır. Bilgi verici ve yol gösterici olan bu açıklamalarda yazarın kendi
duygu ye düşüncelerini metne yansıtmadantarafsız davranması beklenmektedir.
Bundan dolayı neredeyse her rehber kitapta, gidilen şehrin krsa tarihi ya da o
bötgede görülmesi gereken yerler hakkında ya da yapılabilecek etkinlikler gibi
bazı ortak bilgiler bulunmasr kaçınılmazdır. Ancak bu bilgilerin kitaptan kitaba

Vtrrgusunun değişmesi, şehrin anlatımında tematik farkiılıkların oluşmasına Ve

buna bağlı olarak turistlerin ziyaret edecek]eri yerleri farklı görmelerine neden

olmaktadır.

Çalışmamızda, gerek bilgi, gerekse tanltlm açısından belli bir hedef
kitleye yönelik farklı yıllarda Almancayazı|an3 turistik rehber kitaplarda nasıl
bir Bodrum imajının yansıtıldığı sorgulanacaktır. Bunun için seksenli yıllardan
başlayarak 2010 yılına kadar farklı yıllarda yayımlanmış Tlirkiye konulu on yedi
rehber kitap irdelenerek Bodrum hakkında verilen bilgilerin yıllara göre nasıl
değiştiği/değişebileceği karşılaştırmah biçimde ortaya konulacaktır. Son olarak,
yabancı bir ülkenin kültürü ve maddi değerlerini kendi bakış açısı ve seçimiyle
erek dildeki insanlara aktaran rehber kitapları çeviri olgusuyla ilişkilendirr-rıeye

çalışacağız.

Almanyada seksenli yıllardan itibaren Türkiye hakkında yayımlanan

3 Almanca, Avusturya ve İsviçre gibi ülkelerde de ana dil olarak
kullanıldığından bu ülkelerde yayımlanan rehber kitaplarının daha geniş

bir okuyucu kitlesinin bulunduğu Almanyada da satılması söz konusudur.

Çalışmamızda bu bağlamda, İsviçre'de yayımlanan Erhard Gorys'in 'Türkei'
(|9 87 ) adlı kitabı kullanılmıştır.
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rehber kitapların, özellikle l997'de birden çok yayınevi tarafindan çıkarıldığı
görülmektedir. Bu tarihten önce bu tür yayınlar|n az olmasıııı, Türkiye'nin
sosyo-kültürel ve siyasal konumuyla olduğu kadar dünyadaki olumlu ya da
olumsuz gelişmelerle de ilişkilendirebiliriz. Bu çerçevede değerlendirildiğinde,
küreselleşmenin hız kazandığı doksanlı yıllardan sonra insanların yabancı
ülkeleri daha sık ziyaret etmeleri göz önünde bulundurulduğunda özellikle iki
binli yıllardan itibaren sahip olduğu tarihsel ve doğal zenginliği ile cazip bir
turistik ülke olmayı başaran Tlirkiye hakkında neredeyse her yıl birkaç relrber
kitabının yayımlanması şaşırtıcı değildir. Bu kitaplaı genelde ya Tiirkiyehin
tamamrnr ya da Volker Eid'in ost-Türkei (1990) ya da Wolfgang Dornun
Türkei. Zentralanatolien: zwischen Phrygien, Ankara und Kappadokien
(2006) kitaplarında olduğu gibi Türkiye'nin belli bölgelerini kapsayacak
biçiminde hazırlanmaktadır. Dolayısıyla çalışmamızda irdeleyeceğimiz kitaplar
ya fürkiydnin tamamlnl ya da Ege kıyı bölgelerini içine alan yayınlardan
oluşmaktadır.a Burada dikkati çeken konu, 2000'li yıllardan itibaren, bölge
ayrlml gözetmeksizin, daha önceki yıllara oranla gittikçe sayıları artarak belli
yayınevleri tarafindan rehber kitapların yayımlanmasıdır. Dumont-Reise-
Verlag ve Polyglott gibi büyuk yayınevleri rehber kitaplarda uzmanlaşma ve bir
anlamda tekelleşmeye giderek yaylı:ı piyasasına egemen olmaya başlamıştır. Bu
bağlamda, bir ülkenin tanıtımında bu yayınevlerinin etkisi artmakla birlikte, söz
konusu olan tanıtrm bir yayınevinin bilgi ve balaş açısıyla sınırlı kalmaktadır. Bu
anlamda seksenli pllarda birbirinden farklı yayınevleri tarafindan yayımlanmış
olan beş rehber kitabı her ne kadar farklı içerikte düzenlenmiş olsa da burada
bazı sonuçlara ulaşmak için ortak Ve ayrlşan noktaları gösterip karşılaştırmayı
anlamlı buluyoruz. Örneğin, biri dışında |9}7'de yayımlanmış olan beş kitapta
Bodrum ile ilgili bölümleri karşılaştırdığlmızda, ağırlıklı olarak tarihsel anlatımın
egemen olduğu, bölümün sonundıı kalınacak yerler ve ulaşım hakkında toplam
üç-dört sayfayı geçmeyen kısalıkta bilgiler verildiği görülmektedir. Siyah ber7az
birer fotoğrafin kullanıldığı iki yayının (Schneider I9B7: 252-254; Weber v.b.
1987: 3I1) dışında görsel malzeme neredeyse kullanılmamıştır. Sadece Weber'in
kitabında diğerlerinden farklı olarak Bodrum çevresini ve güney Ege kıyılarını
gösteren çizime dayalı iki harita yer almaktadır (|9B7:309-310).

Genel anlamda bakıldığında, seksenli yıllarda yayımlanan rehber
kitaplarda görülebilecek turistik yerler ve yapılabilecek etkinlikler hakkında
ayrıntılı bilgi vermek yerine Bodrum'un tarihçesi hakkında kısa bilgilerle
yetinilmektedir. Ancak buradaki tarihsel bilgilerin odağında Antik Yunan ve
Romdnın bulunması, Bodrum kalesinin |572 tarlhinde osmanlıIar tarafindan

4 Rehber kitaplarında, belli bir bölge anlatıldığı duruıılarda genellikle
ülkenin adını taşıyan, burada'fürkei] başlıklar kullanılmaktadır,

-6L9-



ele geçirilınesinin5 (Neumann-Adrian/Neumann L987: 295; Schneider
1987: 253; Gorys 1987: 2436) dışında osmanlı ya da Cumhuriyet dönemine
ilişkin neredeyse hiçbir bilginin bulunmaması ilginçtir. Böyle bir yaklaşımın,
sonraki yıllarda yayımlanan rehber kitaplarda da sürdürülmesi, yazar ya da

yayınevlerinin yerel tarihe karşı ilgisiz olduklarını açıkça ortaya koymaktadır.
Kitaplarda B odrurn uıı anlatıldığı bölümlerdeki bilgiler, sonraki yıllarda yazıIan
kitaplarda da görüldüğü gibi, sözgelimi, görülecek yerler, tarihsel yapılara göre
bölüınlenerek ya da belli başlıklarla tanıtılarak değil, daha çok tek bir başlık
altında okura sunulmaktadır. Sadece Weber ve Schneider'in kitaplarında krsa
bölümler biçiminde, görülecek yerler, ulaşım ya da Enformasyon/ pratik bilgiler
gibi bölümlemeler yapılmıştır. içerik açısından bir karşılaştrrma yapıldığında ise,

seksenli yıllarda yayımlanan kitaplarda tarihsel bilginin ön planda olduğu, kale
içerisinde bulunan müzeleı özellilde de su altı müzesive maviyolculukhakkında,
Neumann-Adrian/Neumannın kitabının dışında diğer yayınlarda çok az biIgi
verildiği görülmektedir. Örneğin Schütz/Beckeı kalede sadece bir müzenin
varlığından, Schneider ise ayrıntı vermeden görülmeye değer bir müzeden söz
etmektedir. Dikkati çeken bir başka konu, seksenli yıllarda çıkartılan bütün
kitaplarda Bodrumda (Halikarnasos) dünyaya gelen tarihçilerin babası sayılan
Heredot'un vurgulanmasıdır. Buna karşın, sonraki yıllarda yayımlanan on bir
kitapta Heredot ismi sadece iki kez geçmektedir. Benzer biçimde seksenli yıllarda
yayımlanan kitaplarda yedi dünya harikasından biri olan anılmezara(Mozoleum)
ait fresklerin günümüzcle Londradaki British Museumda bulunduğu bilgisi
dört kitapta belirtilmektedir (Neumann-Adrian/Neumann: |987 : 295; Koenigs
I9B4: 209; Gorys 1987: 245; Schneider 1987: 253). Bunun yanında sadece bir
yerde Bodrumda yapılan festivallere ve bu bağlamda Zeki Müren'e kısaca işaret
edilmektedir (Neumann-Adrian/Neumann: 1987 : 29 5).

5 Bu bilginin yanında, kalenin osmanlılar'dan sonra önemini kaybettiği
(BussmannlTröger 2009:330), Menteşe Beyliği (Gorys |987: 244), Sultan I.

Mehmet (Schneider |987:253) ve Cumhuriyet dönemi bağlamında Cevat Şakir
KabaağaçIıdan (Neumann-Adrian/Neumann T987: 294) bir tümce içerisinde
söz edilmektedir. Ancak Türkiye'nin tarihsel geçmişiyle ilgili olarak her kitapta
kapsamı ve içeriği farklı olmak üzere bir bölüm bulunmaktadır. Bu bölümleı
bazen Köhnede olduğu gibi bir sayfalık kronolojik bilginin yanında yaklaşık beş
sayfayı bulan 'Atatürk'ten Doğayı Korumaya Kadar" (Köhne 2002: 8, |3-l7) adlı
bir bölüm ya da.Neumann-Adrian/Neumann'da olduğu gibi otuz sekiz sayfalık
tarihsei bilgi bulunmaktadır (Neumann-Adrian/Neumann 19 87 : 33 -7 0).

6 Gorys, diğer kaynaklardan farklı olarak Bodrum Kalesi'nin l523'te
Sultan Süleyman tarafinda ele geçirildiği belirtilmektedir. Benzer bir çelişki iki
biırli yıllarda yayımlanan kitaplarda da görmek olasıdır. Örneğin Bussmann/
Tröger, Schüssel, Swan, Achim |523, Latzke ve Egghardt ise |522 tarihini
kullanmaktadırlar.
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Doksanlı yıllarda yayımlanan, daha doğrusu, Ege bölgesini ve Bodrum'u
içine alan rehber kitaplarda seksenlere oranla bir azalma olduğu görülmektedir.
l99B yılı için örnek olarak verebileceğimiz Latzke'nin rehber kitaplarında
seksenlere oranla gerek içerik, gerekse biçimsel açıdan belirgin bir farklılık göze

çarpmaktadır. Latzke'nin 'Türkei'başlığını taşıyan bu kitabında gece ve eğlence
hayatı bağlaınında bar sokağı, yat limanının büyüklüğü, Halikarnas diskosu
ve Cevat Şakir Caddesi üzerinde bulunan lokantalarda sunulan rakı geceleri
hakkındaki bilgiler ön plana çıkmaktadır. Yazaı bu caddenin neden ünlü olduğunu
anlatırken, son osmanlı vezirinin torunu olan Cevat Şakir Kabaağaçlıhın Kürt
ayaklanmasını konu edinen bir röportajından dolayı yirmili yıllarda Atatürk
tarafindan Bodrumh sürgüne gönderildiğini belirtmektedir (Latzke 199B: 184).
Gerçeği yansıtınayan7 ve siyasi bir yaklaşımı içeren bu bilginin, önemsiz görünen
böyle bir ayrıntının aktarrlmasında bir rehber kitabın kullanılması şaşırtıcıdır.
Yazar, burada Türkiydnin daha çok seksenlerde başlayan bir sorununu 1920'li
yıllara, üstü kapalı biçimde Atatürk'e dayandırmak istemektedir. Seksenlerde
yayımlanan kaynaklara baloldığında, sadece Neumann-Adrian/Neumann,
Cevat Şakir Kabaağaçlı'dan, Bodrum'un tanıtılması ve insanların buraya ilgi
göstermesinde etkili olan bir kişi olarak söz etmektedir. Neumann-Adrian/
Neumann, ayrıntıya girmeden ama doğru bilgi vererek Kabaağaçlıhın idamla
ceza|andırılan kişilerin geçirdikleri son saatlerini yazdığı bir yazıdan dolayı
Bodrum'a üç yıllığına sürgün edildiğini yazmaktadır (Neumann-Adriann/
Neumann 1987 :294) . Bu örnekte de anlaşılacağı gibi, bir rehber kitabın yazarının,
]<itabını hazırlarken tarafsız ve nesnel bilgiler vermesi gerektiği, çarpıtılmış
bilginin tanıtılan şehrin/ülkenin imajını zedeleyebileceği görülmektedir. Çünkü
yabancı bir okurun genel anlamda kitapta yazı|anlları doğru kabul edip bunları
kaynak bilgilerle karşılaştırıp sorgulaması güçtür. Latzkehin kitabında dijital
olarak hazırlanmış küçük bir şehir haritasının yanında özellikle Mavi Yolculuk
adı altında, fonda farklı bir rengin kullanıldığı iki sayfa uzunluğunda ayrı bir
bölümün, Bodrum'u anlatan metnin araslna eklenmesi, Bodrum'da Mavi
Yolculuğun önemli bir turistik olgu olarak algılanmasma Vurgu yapmaktadır.8

7 Kabaağaçlıya bu ceza, onun Hüseyiıi Kenan takma adıyla i3 Nisan
1925 tarihinde dört asker kaçağının savaş sonrasında kendi istekleriyle teslim
olmalarına karşın idam edilmelerini anlatan "Hapishanede idama Mahküm
olanlar Bile Bile Asılmağa Nasıl Giderler" öyküsünde askeri isyana teşvik ettiği
iddiasıyla Ankara istik]al Mahkemesi tarafindan verilmiştir. Bunun sonucunda
Kabaağaçlı, kalebentlik cezasıyla üç yıllığına Bodrumh sürülmüştür. Ancak
sürüldüğü kalenin harabe olması nedeniyle, IGbaağaçlı'nın Bodrum'da bir eve
yerleşmesin e izin verilmiştir (http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=kalebent,
06.04.2011).
B Bodrum ile ilgili olmasa da Latzdnin kitabının sonunda okuyuculara
ayrıntılı biçimde turistin işine yarayabilecek telefon numaraları, yalnız seyahat
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Gerçekten de iki binli yıllarda çıkan rehber kitaplarda Mavi Yolculuğun artık
neredeyse Bodrum ile özdeşleştirildiği ileri sürülebilir. Latzkede dikkati çeken
başka bir konu da şudur: Kitabında Mavi Yolculuğun ne anlama geldiği ve burada
neler yapıldığını ayrıntılarıyla anlatmasına karşın, Cevat Şakir Kabaağaçlı adı hiç
geçmemektedir. oysa Latzke, Mavi Yolculuk kavramını başka rehber kitaplarda
dile getirildiği gibi Kabaağaçlı'ya dayandırm9 (Geiss/Wrba 2003:53; Achim 2002:
1 16) yerine bu kavramr ingilizce ve Aristokratl arın gezileriyle ilişkilendirmektedir
(Latzke 1998: 1B2). Verilen örnek, Latzke'nin bazı bilgilere ideolojik tutumunu
yansıttığını doğrulamaktadrr. l0 Rehber kitaplarda aktarılan bilgilerin doğruluğu
ve öznelliği konusunda bir başka nokta da, yazarların bazı konularda eksik
bilgelere sahip cilmalarıdır. İrdelediğimiz on rehber kitap arasında dört kitapta
gezilebilecek müzelere dahil edilen iki kitapta Zelo Müren Müzesi haklanda
kısa bilgiler verilirken, bunlardan'biri olan Latzke'nin kitabı, Zeki Müreni ünlü
ve eşcinsel bir arabesk şarlucı olarak tanıtmaktadır (Latzke 2006: 25|; Penke
2005: 53). Burada Latzke'nin ciddi bir araştırma yapmadan Türk musikisi ile
ilgili okuyuculara eksik bilgi verdiği görülmektedir. oysa Bussmann/Tröger ve
Swan in kitaplarında bu konuda somut ve doğru bilgiler kullanılmıştır (Swan

eden kadınların hrrsızlığa ve dilencilere karşı neler yapmaları gerektiği gibi

çok farklı konularda kısa bilgiler verilmektedir. Bunun yanında kitabına üç
sayfa uzunluğunda Türkçede bazı sözciklerin nasıl telaf uz edildiği ve günlük
hayatta kullanılan bazı kalıpların karşılıklar\ ayr|ca arkeolojik/mimariye ilişkin
bazı kavramlarrn açıklamalarrnı içeren krsa bir sözlük eklenmiştir (Latzke
1998:36L-456). Benzer bir uygulama, BussmanniTröger'in (2009) kitabında da
görülmektedir. Yirmi dokuz sayfa uzunluğunda olan 'Adan Z'eKadar Bilinmesi
Gereken Şeyler" ve toplam sekiz sayfayı bulan günlük yaşamda kullanılan Türkçe
kalıpların yanında lasa bir Türkçe sözlük eklenmiştir (Bussmann lTröger' 2009:
40-68; 888-89s).
9 2002deGünnarKöhne'ninyazdığıveDllekZapçıorlu'nungüncelleştirdiği
"Türkei. Reisen mit Insider Tipps" adlı rehber kitapta Kabaağaçlı adını
kullanmadan ona gönderme yaparak Bodrum'un tanınmasrnda, istanbuldan
sürgün edilen yazar|arın yapıtlarının etkili olduğunun altı çizilmektedir (2002:
29). Geiss/Wrbanın kitabında ise Kabaağaçlı'nın militarist karşıtı ifadeleri
nedeniyle kaleye sürgün gönderildiği belirtilmektedir (Geiss/Wrb a 2003: 51).

10 Bu tutum, yayınevinin bu kitap için seçtiği kapak resminde de
görülmektedir. Gerek 1998 gerekse 2002 yıllarında çıkmış olan aynı yayınm
kapağında, başka rehber kitaplarda olduğu gibi, Türkiye'nin turistik bölgelerini
yansıtan bir fotoğraf kullanmak yerine, üzerinde geleneksel motif er taşıyan bir
kanepenin üzerinde oturup nargile içen yaşlı bir adamın ya da daha sonraki
baskrsında olduğu gibi, yere oturarak kurumuş kayısılarııı çekirdelderini
ayıklayan baş örtülü kadınların fotoğraf arlnln kullanılması, okurun kafasında
Türkiye'ye ilişkin beslenen ön yargıları destekleınektedir.
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2009: |94; Bussmann/Tröger 2009:332).ı1 Bodrum'un tanıtımıyla doğrudan ilgili
olmamasrna karşrn, rehber kitap yazanbazıyazarların okurlar üzerinde olumlu/
dikkat çekici bir etki yaratmak için mesaj vermelerine de rastlanmaktadır.
Sözgelimi, Bodrum'la doğrudan ilgili olmamasına karşın, Bodrum'un anlatıldığı
böiümde 'Ezeli Düşmanlar' başlığını taşıyan ayrı bir metnin yaz|ya eldenmesi
ilginçtir. Bu bölümde, uzun yıllardan beri birbirleriyle anlaşamayan Yunanistan
ile Tiirkiydnin, 1999'da Türkiyedeki büyük depremin ardından iki ülke arasında
yardımlaşmanln sonucunda bir yakınlaşmanın olduğu anlatılmaktadır (Köhne
2002: 30). Yazarın neden böyle bir bilgi verme gereksinimi duyduğunu
anlayabilmek için yazar|nkimliğine daha yakından bakmak gerekir. Kitabı yazan
kişinin Günnar Köhne adını taşımast Ve Dilek Zapçioğ|ıı tarafindan kitabın
güncelleştirilmesi, bu bölümün kitaba eklenmesindeyazar|arın Türk ya da Türk
kökenli olmalarının etkili olduğunu göstermektedir. Söz konusu yazar|ar,iki ülke
arasındaki ilişkilere yabancı olan turistlere ek bilgi vererek onları aydınlatmaya

çalışmaktadırlar.

Son olarak, iki binli yıllarda yayımlanan on farklı rehber kitapta Bodrum
imajının nasıl değiştiği irdelenirken dil içi ve dil dışı etmenler göz önünde
bulundurulacaktır. Genel olarak, iki binli yıllarda yayımlanan rehber kitaplarda
görsel malzemeye daha çokyer verildiği söylenebilir. Özellikle renkli fotoğraf arla
güzel ve ilgi çekici manzaraların rehber kitaplara eklenmesi, okurlarda daha etkili
ve olumlu bir izlenim yaratacağı gibi turistlerin gitmeyi planladıkları bölgenin
seçimini de kolaylaştırmaktadır.l2 Örneğin rehber kitaplara büyük ve renkli
harita gibi görsel malzemeler eklenmesi, turistler için yer ve konum bulmada
ve söz konusu bölgeyi daha iyi tanımada yardımcı olmaktadır. Bu yıllarda
yayımlanan kitaplarda Bodrum kalesinin çizimi ve içerisinde bulunan kule ve
müzelerin yerlerinin numaralandırılarak gösterilmesi turistler için bir kolaylık

1l Swan, kitabında Müren in yaklaşık 45 yıJı boyunca çok sevilen ve başarılı
bir sanatçı olduğunu vurgulamaktadır. Kitapta ayrrcakendisine'Sanat Güneşi'adı
verildiği ve gösterişli giysileri nedeniyle Liberacdye benzetildiği yazılmaktadır.
Müzedeki eşyalar haklanda bilgi verildiktefi sonra Mürennin 1996da bir
televizyon çekimi sırasında vefat ettiği de belirtilmektedir (Swan 2009: I94)'
Bussmann/Tröger'in kitabında ise bundan farklı olarak, Müren'in Atatürkten
sonra gelen en ünlü kişi olduğu, I995'te ilk Altın Plak ödiiılünü aldığı, Bursa'da
mezarlnln bulunduğu ve eşcinsel olduğu vurgulanmaktadır (Bussmann/Tröger
2009:332)
12 Genellikle Bodrum sayfalarında iki adet fotoğrafin kullanıldığı
görülmektedir. Bockhorni (2003) ve Bussmann/Tröger'in (2009) kitaplarında
fotoğrafin kullanılmadığı, buna karşın Swanin kitabında küçük fotoğraf ar olmak
izere on bir ve müzedeki sergiden 3 parçanın fotoğrafinın kullanıldığı dikkat
çekmektedir (2009 : 19 4-197).
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sağlamaktadır.l3 Bu açıdan bakıldığında, Bodrum imajında önemli bir yere
sahip olan kale gibi yerlerin haritalarının çıkarılmaslya da şehirde neyin nerede
olduğunun haritayla görsel olarak canlandırılması, gezilen bölgeııin tanıtılması
ve yeni yerler görme isteği uyandırması bakımından turistler üzerinde olumlu
bir etki yaratacaktır.

İki binıı yıllarda yayımlanan kitaplar ele alındığında, kale ve içerisindeki
müzelere daha çok yer verildiği görülmektedir. Seksenli yıllarda müzelerde
bulunan antik parçalar haklanda neredeyse hiç bilgi bulunmazken, Son yıllarda
çıkan rehber kitaplarda ayrıntılı bilgilerin verilmesi, bunun en açık kanıtıdır.
Ancak gidilecek yerler hakkında özetleyici bilgi aktaran Bockhorni (2003) ya
da Köhnehin (2002) kitaplarında bu yerler birkaç tümceyle geçiştirilmektedir.
oysa kale içerisindeki müzelerde sunulan antikbuluntuların dünyada eşi benzeri
olmayan ilk örnekler olması, bırçök kitapta ileri sürüldüğü gibi, -,ir.rri, dünya
çapında önemli bir değere sahip olduğunu göstermektedir. Müzeyle ilgili ayrıntılı
bir çalışma yapan Achimin ZOO2'de yayımlanan "Türkische Mittelmeerki.iste"
adlı kitabında kale ve müzelerle ilgili, başka kitaplarda geçmeyen ayrıntılı bitgiler
göze çarpmaktadır. Örneğin, ingilizkalesi için ingiliz hüktimetinin ilk kez kendi
ülkesinin dışında bulunan bir yapı için bütçeden pay ayırdığı ya da denizin dibinde
bulunan geminin süngerciler tarafindan nasıl bulunduğu, Kayralı prensesin 40
yaşında bir anne olduğu ya dainglIiz kulesinde Türk şarabının denenebileceği,
ingilizler'inondokuzuncuyüzyıldanbaşlayarakfürkiyedekiarkeolojikbuluntular
kontısunda sistematik bir çalışma yaptıklarr, su altı müzesinin |995'İe Avrupa
Müzeler Ödtiltıntı aldığı, müzede islam Gemiciliği hakkında bilgi edinilebilecek
bir odanın bulunduğu, Bodrum'un Texas A&M Universitesihdeki Institute
of Nautical Archaeology'nin Türkiye üssü olduğu (Achim 2002: I1s-119) gibi
ayrıntılı bilgilerin, turistlerin Bodrum'a balaşını olumlu anlamda etkileyebileceği
söylenebilir. İngilizler'in Bodrum'a olan ilgilerinin (Scheck 2002: 187; Achim
2002: 116) geçmişe uzandığı göz önünde bulunduruiduğunda burayı, birçok
rehber kitapta altının çizildlği gibi, neden en fazla İngiliz turistlerin ziyaret ettlği
anlaşılmaktadır.Ia ingilizler'in Bodrum'a olan yoğun ilgisinin Almanca rehber

13 Egghardt (2001: 146), Swan (2009:196-|97), Bussmann/Tröger (2009:
331), Hane (2001: 146), Achim (2002: I20) ve Achimin kitaplarında (2002:|20)
olduğu gibi.
14 Türkiye'ye 2010 yılı itibariyle gelen toplam28.632'204 turistin ülkelere
göre dağılıml esas alındığında, daha önceki yıllarda da olduğu gibi ilk sırada
4.385.263 ile Almanlar yer almaktadır. Alman|arı,3'107.043 ile Ruslaı ardındaıl
2.673.605 ile ingilizler izlemektedir (http://www.turizmgazetesi.coın/Sinf/
inSinformation.aspx?id =50 22..03.2011). fürkiye'nin bölgelere göre değişen
coğrafi ve tarihsel nitelikleri göz önünde bulundurulduğunda turistlerin lrer
bölgeye eşit biçimde dağılması beklenemez. Örneğin, 2010 yılında Muğla ve
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kitaplarda sıkça vurgulanmasrnrn, Almanlar için Bodrum'un, Antalyahın aksine,
cazip bir bölge olmadığı izlenimini yaratmaktadır. Bu izlenim aynr zamanda
Almanlar'ın Bodrum imajını da biçimlendirmektedir.

içeriksel olarak iki binli yıllardan önce yayımlanan kitaplar
karşılaştırıldığında Bodrum hakkında verilen tarihsel bilgilerin belirgin biçimde
azaldığı görülmektedir. Örneğin seksenli yıllarda yayımlanan kitaplarda
bölgenin tarihsel önemine ilişkin geniş bilgi bulunmasına karşın, iki binden
sonraki yayınlarda bilgilerin genelde kısaltıldığı ve bölümlenerek aktarıldığı
dikkati çekmektedir. Bilgilendirici bir niteliğe sahip olan tarihsel bilgilerin
yerini turistlerin Bodrumda yapabilecekleri etkinlikler ya da gidebilecekleri
yerler hakkında kısa bilgiler almaktadır. En çok altı çizilen konu, ki Bodrum'u
anlatan bölümlerin ilk tümcesinde de dile getirildiği gibi, Bodrum'un, dünyada
gece Ve eğIence hayatı bakımından sayılı örnek]eri bulunan bir marka şehir
olmaya başladığıdır. Bu bağlamda, Bodrum, dünyanın fark]ı yerlerinde
bulunan İspanya'nın Ibiza Adasr, Fransa'nrn Saint Tropez (Latzke 1998: l80;
Bussmann/Tköger 2009: 322; Achim 2002: I14) ve Krrım Yarımadası gibi belli
başlı tatil merkezlerine (Köhne 2002:29), hatta daha da ileri giderek, zıvanadan
çıkmışların Mekke'sine (Latzke 1998: 1B0) benzetilmektedir. Dolayısıyla rehber
kitaplarda eğlenceye yönelik olan Halikarnas Diskosu, Aquapark, hamam
gibi mekanlar ya da Mavi Yolculuk, su sporlarından dalış, yelkencilik, sörfün
yanında yaygın olmasa da at biniciliği (Penke 2005: 30), bisiklet turları, doğa
yurüyüşü gibi etkinliklerin (Bussmann/Tröger 2009: 325; Swan 2009: 194) ön
plana çıkması doğaldır' Bu açıdan baloldığında, iki binli yıllardan itibaren belli
bir eğlence anlayışını yansıtan Bodrum'un seksenli yılların aksine yazar' sanatçl
ve gazetecigibi aydınların buluşma yeri (Geiss/Wrba 2003: 53 Bussmann/Tröger
2009: 323; Köhne 2002: 29) olarak değil, daha çok üst gelir grubuna seslenen
özellikle İstanbullu zenginlerin ve gösteriş meraklıların uğrak yeri olduğuna
işaret edilmektedir (Achim 2002: II4, 116; Köhne 2002: 30; Bussmann/Tröger
2009: 326-327; Penke 2005: 25)' Bodrum'un bu imajı; daha çok tutumluluk,
gösterişsizlik ve çalışkanlılıklarıyla bilinen Almanlarin Bodrum'a yeterince ilgi
göstermemelerinin ardında yatan nedenlerde, 6irı sayılabilir.

iki bin yıllarından önce yayımlanan rehber kitaplarda bulunmayan bir
başka niteliği ise, küreselleşmenin de bir sonucu olan ticari kaygıların turizme
yöresine gelen 3.920.881 yabancı turisttin 1.650.692'i İngiltere'den, bu saFnm
oldukça gerisinde bulunan |87.631'i ise Almanyadan gelmesi, http://www.
bodrumhabermerkezi.com/default.asp?sayfa=haberler&bolum=detay& haber
ID=9|49, 27.03.200I) Almanlar'ın Muğla bölgesini yeterince önemsemedilderi
ya da bu bölgeyi bilmedikleri anlamına gelmektedir. Farkiı bölgelere dağılan
turistlerin kültürlere ve ülkelere göre değişebilen gezi anlayışı ve yabancı ülkelere
ilişkin yapılan tanıtımların yoğunluğu, bu ilgiyi etkileyebilmektedir.

-62s-



ve tatil aırlayışına yansımasıdır. Bu çerçevede, kitaplarda eskisine oranla belirgin
biçimde alış verişe ilişkin bilgilerin artmış olması dikkat çekicidir. Turistleri alış
verişe yönlendirmek için, Bodrumda 3000 yıllık geçmişi olan sünger satışı, deri
giyim, özellilde de deri terlik yapan Ali Güven ustarırn terlikleri (Bussmann/
Tröger 2009: 20), dalış ınalzemeleri ya da hediyelik eşyalar gibi farklı ürünler
hakkında ya da bunları nerede bulabilecekleri konusunda bazı pratik bilgileri
kitaplarda bulmak olasıdır (Bussmann/Tröger 2009:325; Penke 2005:54; Geiss/
Wrba 2003:53-54, Köhne 2002:3|).

Rehber kitaplar, salt turistik konuları ele almanın dışında söz konusu
bölgenin genel sorunlarına da işaret edebilmektedir. Sözgelimi, bazı kitaplarda,
sonyıllarda Bodrumh gösterilenyoğun ilgiden dolayı sağlıksızyapılaşmasorunlarr
izerinde durulmaktadır (Scheck 2002: 55; Bockhorni 2003: 7t,). Scheck bu
bağlamda, bazı tatil sitelerinde hiÇ satıImayan ya da oturulmayan evlerin gittikçe
sayrlarının arttrğını dile getirmektedir (Scheck 2002:55). Bunun yanrnda, turizm
sektöründeki aşırı talebin ve tesislerin hızla artmasının beraberinde yetişmiş
eleman sıkrntısrna neden olduğundan söz etmektedir. Geçici olarak işe alınan
deneyimsiz insanlarrn da tesislerde nitelikli hizmet verememelerine işaret eden
Scheck, kitabında bu durumu eleştirerek b azenyıl.dız|ı otel yerine bir pansiyonun
daha rahat olabile ceğin i y azmaktadı r ( S che ck 2002 : 22 I) .

YıIlara göre değişen rehber kitaplarda sunulan bilgileri ve bunların
biçimlendirdiği şehir imajı dolaylı olarak çeviri olgusuyla ilişkilendirilebilir.
Çünkü yabancı bir kültüre ait olan bilgilerin başka bir dile aktarrlmasr ancak

çeviri aracılığı ile yapılmaktadır. Burada söz konusu olan çeviri, genel anlamıyla
kaynak bir metnin dilsel açıdan erek dile çevrilmesinden çok, erek kültür
konumunda bulunan Alman kültürüne göre yabancı olan bilgileri elde etmek
için kaynak dildeki bilgilerin derlenmesi biçimindedir. Ancak çeviri sürecinde
de olduğu gibi, burada vurgulanması gereken nokta, her iki taraf a da bilgilerin
erek dile ne oranda ve nasıl aktarıldığıdır. Örneğin, belirgin olarak Latzke'nin
kitabında veZeki Müren konusunun geçtiği kitaplarda ortaya çıktığı gibi, yanlış
bir kaynağın bilinçli ya da bilinçsiz biçimde kullanılması ya da Enformasyon'da

çalışan görevlilerin sevimsiz oldukları ön yargısı (Bussmann lTröger 2009:
323) her ne kadar yazarların kişisel görüşlerini yansıtsa da, Bodrum'un imajını
olumsuz etkileyebilmektedir. Yazar|arın, kullanımlık metinlerin çevirilerinde de
olduğu gibi, hedef kitlenin nitelikierine ve rehber kitapların yazılıdığı dönemde
geçerli olan normlara göre bilgiler aktardıkları görülmektedir. Bu bilgilerin,
yazar|arın istisnalar dışında Türkçe bilmedikleri kabul edilirse, çoğunlukla
kaynak bir metin ya da sözlü aktarımların çevrilmesi sonucu elde edildiği
düşünüldüğünde, güvenilirliklerinin tartışmalı olduğu söylenebilir. Çevirmen ve
yayın evlerinin çeviri anlayışına bağlı olarak bazı bilgilerin değiştirildiği ya da
metinden çıkarıldığı bilinmektedir. Rehber kitaplarda da benzer bir yaklaşımın
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izlendiği ileri sürülebilir.

Son olarak, 1984den 2010 tarihine kadar yayımlanan on yedi rehber
kitapta Bodrum imajının yıllara göre değiştiği, çalışmamızda irdelenen
metinlerden verilen örneklerle kanıilanmıştır. Seksenli yıllarda Almanyada
yayımlanan kitaplarda Bodrum imajında tarihsel bilgilerin ön planda tutulduğu,
buna karşın doksanlı ve iki binli yıllardaki yayınlarda özellikle kale ve içerisindeki
müzeleı Mavi Tuı Halikarnas diskosu gibi gezilecek yerlerin yanında su sporu Ve

alışveriş gibi yapılabilecek etkinliklere yönelik bilgilerin daha çok vurgulandığı
söylenebilir. Pahalı bir şehir imajının çizildiği kitaplarda Bodrum'un dinlenmeyi
düşünmekten çok, gece hayatrnl seven insanlara seslendiği görülmektedir.
Ancak kitaplarda her ne kadar ortak bazı bilgiler bulunsa da, Bodrum imajında
belirleyici olan temel etmen, Bodrumh gelen Alman turistlerin satrn almak için
hangi kitapları seçtikleri ve ne tür bilgilerle yetinmek istedikleridir.
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GELENEKSEI HALK nnüzİ Ğİvıizpp B oDRU&/x rün xüıpn İ

vp rıİxAyg,ınn İnqpBıq önnqn relE&[EtER.

t{alil İbrahim Yükselt-

Geleneksel Halk Müziğimiz içerisinde yer alan türkülerimiz hakkında
yapısal bir inceleme yapıldığında görülecektir ki; bir türkü hangi yöreye ait ya
da hangi usta tarafindan derlenmiş olursa olsun, mutlak surette bir hikAyesi
mevcuttur. Çoğu ZarnanAşıkların kavuşamamasr, kimi Zamanhasret, kimi zaman
ölüm, kahramanlık gibi konular ya da destanımsı anlatılar yakılacak türkünün
ana temasrnı oluşturmuştur.

Türkülere konu olan bu temalaı içersinde yeşerdikleri toplumun
kültüründen bağımsız değildir. Dolayısıyla' bir yörenin gelenekve göreneklerini,
yöresel dilini, yöre halkınln yaşayış şeklini, üretim biçimini ve geçim kaynaklarını
da kapsayan sosyal, ekonomik ve kültürel koşullar o yöreye ait türkülerin ortaya

çıkmasında çok önemli rol oynamıştır.

Bu tebliğin konusunu oluşturan Bodrum fürkiilerinin ortaya çıkışında
da Bodrum yöresinin toplumsal, ekonomik ve kültürel koşullarının etkileri
olduğu fikrinden hareketle öncelikle yörenin genel özelliklerinden birkaç cümle
ile bahsetmek yerinde olacaktır:

"Ebedi Mavilikler Ülkesı' Bodrııırı

ü.ynzyıIitibari ile geçimini incir ve Üzüm üretimi ile sağlayan Bodrum
Yarrmadasını, 19. yizyıla gelindiğinde balıkçılık ve süngercilik yapan halkın
yaşadığı bir bölge olarak görmekteyiz. Bodrum ilk defa Belediye Örgütünün
kurulduğu 1B,B9 yılını iz|eyen yıllarda B Mahallesinde l800 hanenin bulunduğu,
tahmini olarak 3600 Türk, 2265Rum,86 Yahu.di ve 45 diğer olmak izereyaklaşık
6000 civarı insanrn yaşadığı bir yerleşim iken (Sakaoğlu, 20l0)), bugün, adrese
dayalı nüfus kayıt sibtemine göre l24 000 kişinin yaşadığı (TUIK, 20|02), yaz
aylarında ise 800 0003 civarında bir nüfusa ulaşan bugünkü Bodrum haline
gelmiştir.

Kısa sayılabilecek bir zaman aralığında gelişen ve büyüyen Bodrum'un
Kültürünü oluşturan öğelerin zenginbir kaynaktan beslendiği aşikArdır. Bodrum

- okutman, Ege Üniversitesi Devlet Türk Müsıkisi Konservatuarı
ADI(NS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) TUIK 2010 verileri
T.C. Bodrum Kaymakamlığı resmi sitesinde açıklanan bilgilere göre

1

2

3
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Tlirküleri, yerel kültürün yanr sıra kültürel etkilenmelerin beraberinde getirdiği
girif liklerle oldukça renkli bir ezgisel yapıyı biz|ere sunmaktadır. Böylesi bir
kültürün içerisinde yer alan çok sayıda külttırel unsur yakılan türkülere kaynak
oluştururken, bu türkülerin hiköyeleri de anlatıla anlatıla günümüze kadar
gelmiştir.

Eodruııı T'ürkülerine İıışkın Öneınli Özellikler;

Bodrum türkülerine ilişkin dikkati çeken özellikler arasrnda ilk olarak,

çoğunlukla kavuşamama, sevilenin başka birine verilmesi, hasret, ölüm, kaçış
gibi genelde hüzünlü hiköyeleri içeren bu türkülerin, düğünlerde ve "Muhabbet"
adı verilen davetlerde okunması ve bu geleneğin halen çok canlı olarak
sürdürülmesi sayılabilir. Bu kültürün kuşaktan kuşağa aktarılabilmesi ve halen
canlı tutulabilmesi Bodrumluların kendi kültürlerine ne kadar bağlı olduklarlnln
güzel bir ispatı olarak değerlendirilebilir.

Öte yandan Mehmet Uslu'nun 70'li yıllarda Bodrum türküleri ve manileri
üzerine yaptığı araştırmasını yayınladığı kitabında bu türkülerin birçoğunun
bilinmemesi, çalınmamasl ve söylenmemesine dair dile getirdiği kaygılar da göz
ardı edilmemelidir. Uslu, nişanlarda düğünlerde ve bayramlarda "daha çok kişiyi
oynatmak" amacıyla hareket edilmesinin bu durum üzerinde etkili olduğuna
işaret etmektedir.

Bunun yant slra bir türküyü beraber söyleyip dinlemekle ilgili geçmiş
alışkanlıkların, müzik kanallarının, CD'lerin, bilgisayarlarm ve İnternetin
egemen olduğu bir çağda yiz yize paylaşımlardan ziyade yerini, bu araçIar
kanalıyla dolaylı paylaşımlara bırakmaya başladığı da görmezden gelinemeyecek
bir halalmıştır.

Bodrum türkülerinin temel karakteristiklerine ilişkin ikinci ve önemli
bir diğer husus; Bodrum türkülerinin ezgisel ve ritmik yaplslna bakıldığında
açıkça görülen, Tlirk Müsıki San'atı içerisinde yer alan birçok makam ve usülün
Bodrum Türkülerinde kullanılmış olmasıdır. Bunlar arasında örneğin Aşkefza,
Karcığar, Uşşak, Hüseyni, Hijzzam, Süzidil, Şedaraban, Neva, Nikriz, Muhayyer,
vb. makamlarla birlikte, Nim Soffan, Yürük SemAi, Devr-i Hindi, Aksak ve
Ağır Aksak usüllerinin kullanılmış olması da dikkate değerdir. Bölgelerimiz
incelendiğinde görülecektir ki; Bodrum Türkülerinde ki bu yapısal zenginlik
nadiren ve sadece az sayıda bölgede mevcuttur.
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Bodrum fürkülerinde hangi müzik aletlerinin kullanıldığına gelince
genel olarak;

Cura, Bağlama, Kabak Kemane, Keman, Davul-Zurna, Kaval, Ud gibi
enstrümanlarln kullanıldığı görülmektedir.

Bodrum Tiirküleri'nin günümüze kadar ulaşmasında ise en önemli
katkıyı mahalli SanAtkArlar sağlamıştır ki; aralarında

- Köroğlu olarak da bilinen Hasan Hüseyin Salım,

- Çalgıcı Mamıt (Mahmut)

- Mustafa Bacaksız (Çelik)

- Salih Baysal

- Süleyman Savaşçı,

- Seha Ergene

- Raziye Baysal

- Kemal Savaşçı

- Rasim Eriş,

- Ali Gökcen

- Fıstıkçı Ali

- Mehmet Uslu vb. isimler yer almaktadır.

Türkülerin bir sonraki kuşağa aktarılabilmesi konusu nda Muzaffer
Sarrsözen gibi değerli araştırmacıların yaptıkları saha çalışmalarının
ve derlemelerin katkrsı yadsrnamaz. Yalon bir geçmişe kadar türküler
söylendikleri sürece hayatta kalabiliyor idiyseler de günümüzde onları
yaşatmak için derlemek, notaya geçirmek ve kaydetmek her geçen gün daha
faz|abir önem 4rz etmektedir.

En az türkülerin yaşatılması, aktarılmasr ve saklanması konusundaki
hassasiyete duyulan gereksinim kadar önemli bir başka husus, türkü
yakma geleneğinin devam ediyor/etmekte/edecek olup olmadığına ilişkin
tartışmadır. Türkü yakma geleneğinin yavaş yavaş terk edilip terk edilmediği,
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çok uzun yıllara yayılmış kültürel bir unsurun kaderine ilişkin olması
itibariyle son derece önemli bir meseledir.

Bodrum türkülerinin müzikal/enstrümantal yapısı, sosyal kültürel ve
ekonomik menşei ve kimler tarafından nasıl aktarıldığına ilişkin bu genel
açıklamalardan sonra bu türkülerin konuları üzerinde durmak yerinde
olacaktır.

Bu amaçla, üç örnekten hareketle Bodrum türkülerinde hangi
hikAyelerin nasıl işlendiği anlatılmaya çalışılacaktır:

tsirinci Tiirkİi: "YEriik Gızı'' Tiirkiİsü;

Çökertme türküsünün de kahramanı
olan Halil, işlediği bir suçtan dolayı
hapisteyken Yakaköy'den bir grup genç

Halil'in kız kardeşi ni zorlakaçırarak
tecavüz ederler.

Halil serbest kaldığında olayı öğrenir
ve |ızkardeşini öldürüp onun cansrz

bedenini yanmak izere olan bir kireç
ocağındaki taşların arasrna atar.

Yörük Gızı Türküsü bu olay üzerine
yakılmıştır.

Hay di de gidelim b askına

İkİnci Türkii: "Çökertme" Tiirki}sü. Yörük de gızının üstüne
Yörük gızı ataşIarda yanınış

Halil kız kardeşini öldürmekten yedi ff:x,'#"';ny## r:#::
yıl hüküm giyer, hapisten çıktığında Yörük gızı Allqhlna yalvarı

Çakır Gülsüm lakaplı Havse isminde

bir kadına sevdalanır. Gülsümün
kocası ibram Çavuş, o sıralarda Çerkez Kaymakam lakabıyla anılan Bodrum

ı,Kaymakam ı'nın yanrnda kolcubaşılık yapmaktadır.

Halil, Karakayada ki bir düğün esnasında Gülsümü zorla kaçırır'
Gülsüm bir yolunu bulup tekrar Bodrumh döner. Halil ikinci kez dertlinin
Ali lakabıyla tanınan birinin evinden Gülsümü kaçırarak dağa kaldırır.

vonÜı< oızı
Sarı da keçinin ayranı
Yarın da gurban bayramı
Hamam dan çıkmı ş gelikgeli
Ana sının gü cü cük b ayl anı
Amanın da dumanım furyansın
Türtürüverin yörük gızı uyasın

Dembeşinin tozuyum
Ben gurbanlık guzuyum
Aldetmeyin abeyler
Ben bir Yörük gızıyım
Amanın da dumanım furyansın
Türtürijverin yörük gızı uyasın
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Çökeıtne'den çlkm da Halil'im
Aman baŞlm Selamet
Bitez de ya!,sına Vamadan Halil'im
Arnan koptu kryaret
Arkadaşım Ibram çavuş Ajlahllna.elnanet

EUrasldaASpat değilHalil'im ffian Bitez yaftst
Ciğerirne ateş saçtı aman kurşun yarasl

GüVerbde gezer ilen aman kunduram kaydl
lpekli mndilimi Ha|il'am aman özgerler aldl
çaktr gdzlü Gülsüm'ümü Çerkez Kaymakffi aldl

BuraSldaAspat değil Halil'im ffian Bitez }alısı
ciğerime aİeş saçt aman kurşun yaraSl

Gideıim gidelim Halil'im çEkertme'ye Varallm
Her tarafı kolcular srmlş nerelere kaçallm
teslim olmayahm lblil'im aman kUrşUn Sll(allm

M fur.... " '-.' ftı sV...--_ .-'__".' trİrı tr !i { B

&pı

Bodrum Kaymakamı (Çerkez Kaymakam) bu olaya çok sinirlenir ve
Halil'i yakalaması için Selamoğlu isimli birini görevlendirir. Selamoğlu
aynl zamanda Halil'in arkadaşıdır. Selamoğlu, Halil'e durumu anlatır ve
kaçmalarını söyler.

Kaçaklar Yalıkavaktaki Çökertme bölgesine gelirler, oradan da bir kayıkla
Aspath geçerler, fakat bulundukları yer Çerkez Kaymakarna ihbar ediliı
karadan Ömer Çar.oş, denizden Barkanın Ali, adamlarıyla Halil'in etrafınr
sararlar. Çıkan çatışmada Halil yaralı olarak yakalanır ve Kaymakamrn emri
gereği iz bırakmadan öldürülür.

Çökertme Türküsü bu olaylar üzerine yalalmıştır...

Üçüncü Türtr<ü: "Satıoğlu Zeybeği" 
/

Bodrum'da yaşayan Satıoğlu aynl zamanda kolcubaşılık yapmaktadır.
Kaçakçılık da yapan Satıoğlu, İstanköy Adasr'na sığır, un ve yağ götürüp,
adadan tütün, mermi, silah ve barut getirmektedir.

Satıoğlu, Halil'in öldürülmesinde ki rolünden dolayı Barkanhın Aliye kin
beslemektedir. Halil'in ölümünden yaklaşık bir yıl sonra, Bodrum Yeni
Camii'nde kılınan bir Cuma namazl sonrasl, Satıoğlu Ali, Barka'nın Ali'yi
bıçaklayarak oldürtir.

Satıoğlu Zeybeği Türküsü ise bu olayın ardından yakılır.
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Değerlendirme: SATIÜĞLU ZEYBEĞİ

HikAyeleri kıs aca akta rılan bu üç {:#rf#' İ;,'f';İ;7:?'#:#: 
"kun 

du
öykünün ortak kahramanı Halil GanIı da garna ınce de yilan dili mi?
isimli kişi olup olaylar o ve onun Öldi;rtıverdiler benim de Kaptan Attmi

çevresindeki kişiler etrafinda

gelişmektedir. Görüldüğitizere !'{n:r}"İx:l#İ;r,
bütün bu öyküler birbiriyle Amaida oion repeiiktekumkaynar
bağlantılıdır ve bu türküler Safu'ların Ali'nin gamasından gan damlar
bağlantılı olay örüntülerinin
kuşaktan kuşağa aktarrlmasında Aman da aman alforozun ganına
r. ı. l l . l .. I l: Nahalda gıydınız kaptan Ali'nin canına
onemlı b'r ,şlev gormuşler.llr' 

Vur davulcu davulların inlesin
Zaman zaman yaşanm$ Ben gidiyorum Satı'ların Ali',si dinlesin.

olayların zaman Zaman ise bazı

olaylara ilişkin rivayetlerin türkü diliyle aktarılması Anadolu kültüründe
sıklıkla karşılaştığı mız bir durumdur. Bodrum türkülerinin içerisinden bu
üç türkünün seçilmesi de esas itibariyle keyfi değildir. Üç türküye konu olan
hiköyenin ana kahramanı olarak nitelendirebileceğimiz Halil'in tr<ız kardeşinin
ölümüyle başlayan, Halil'in öldürülmesiyle devam eden ve onun ölümünde
rol oynayan Barkanın Ali?nin öldürülmesiyle nihayetlenen olaylar zincirinin
nasıl bir duygusal tesir meydana getirdiğini bu türkülerin sözleri, ezgi|efive
hikAyelerinde izlemek mümkündür.

Özellikle sinema, televizyon gibi çağımızrn teknolojik imkönlarının
olmadığı dönemlerin koşulları dikkate alındığında, cinayet aşk, ölüm, husumet,
dostluk gibi yaşanan olayların ve duyguların hikAye edilmesinde türkülerin ne
derece önemli bir işlev gördüğü takdir edilebilir.

Türkülerin, duyguları ve olayları, üzerinden uzun zaman geçtikten
Sonra bile oldukça taze bir şekilde aktarabilme olanağı sunduğunu bu üç örnek
türkü ve onların hikAyelerinde görmek mümkündür. Anadolu'nun türkü yakma
geleneğinin sürüp sürmeyeceği konusu muğlök olabilir, ancak yakılmış türkülerin
asıllarina uygun şekilde derlenerek kayıt altına alınmaları kadaı doğru şekliyle
icra edilmeleri ve genç kuşaklara aktarrlarak yaşatılabilmelerine olan ihtiyaç
konusunda şüphe yoktur,..

Kaynaklar:

@ ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) TUIK 2010

@ T.C. Bodrum Kavmakamlığı resmi sitesi: www.bodrum.sov'tr
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@ USLU, Mehmet, Bodrum Türkülerive Manileri, Bodrum Belediyesi
Yayını,I97B'

@ SAKAoĞıu, Necdet, osmanlı Kentleri, Deniz Kültür Yayınları,
2010.
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