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SUNUM
Kültürel mirasın tarihi coğrafya içerisinde son derece önemli bir yer 
tuttuğu açıktır. Ancak bu önem, yapılacak araştırmalar ile bilinmeyen 
kültürel mirasımız ortaya çıkarılmadıkça anlaşılamayacak durumdadır. 

Kutadgu Bilig’deki şu kelimeler, ortaya çıkarılmanın önemini şöyle ifade 
eder: 

“İnsan gönlü dibi olmayan bir deniz gibidir; bilgi onun dibinde yatan 
inciye benzer. İnsan inciyi denizden çıkarmadıkça, o, ister inci olsun, 
ister çakıl taşı, fark etmez. Kara toprak altındaki altın taştan farksızdır; 
oradan çıkınca beylerin başında tuğ tokası olur.” 

Tüm kültürel mirasın araştırılarak tespit edilmesi gereklidir. 
Bilinmeyenlerin ortaya çıkarılması, bilinenlerin derinlemesine 
araştırılması ve kapsamlı bir kültür envanterinin çıkarılması yerel 
yönetimlerin görevidir.

Herkesin bir kenti vardır. Doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı ya da hayalini 
kurduğu kenttir bu. Ben Bodrumluyum.

Gün olur değirmenlerinde dolaşırım; gözlerim ufka odaklı bir Balıkçı 
merhabası patlatırım uzaklara. Gün olur Ortakent, Bitez arasında gider 
gelirim. Ihlamurların, limonların, mandalinaların kokusunu çekerim 
içime…

An olur; demindeyimdir gurubun, Turgutreis’de güneşi batırırım. Bir çay 
içerim telaşsız Denizciler Kahvesinde. Sonra alırım Zefiriye rüzgârını 
yanıma, dar sokaklara vururum kendimi, şebboylarla - begonvillerle 
söyleşirim.

Taşlarına dokunurum kalenin, Mausoleum gelir elime. Konacık’ta 
Leleglerin, Aspat’ta Çıfıt Kalesi’nin, Salmakis Koyu’nda Halikarnassos’da 
doğan ünlü yazarların izini sürerim. Daha çok Bodrum olurum.

“Bir kentin başına gelebilecek en güzel şey, o kentin anlatılmasıdır.” 

Profesör Avram Galanti Bodrumlu, doğduğu kenti cümle cümle 
kurgulayıp ve kendisinden sonra geleceklerin tamamlayacağı inancı ile 
1945 yılında “Bodrum Tarihi” kitabını yazmış. 

Kitap, tarihin babası Herodot’un doğduğu Halikarnassos’u, tarihin 
sayfalarından 1950’li yılların Bodrum’una taşıyan önemli bir çalışma.  
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Elliye yakın kitap ve çok sayıda makale kaleme almış olan Profesör 
Galanti’nin “Bodrum Tarihi” kitabını Bodrum Belediyesi Kültür 
Yayınları arasında yayınladığımız için mutluyuz. 

Elinizde tuttuğunuz kitabın “Bodrum Tarihi” adını taşıması önemlidir. 

Bir kentin tarihini yazmak ya da yazmak istemek tarihsel kültürel 
dokusunu, insan malzemesini, yerel değerlerini kayıt altına almaktır. 
Kent belleğine sahip çıkmaktır.

Yerel yönetim bilincinin hakim kılınmadığı toplumlarda şehircilik 
anlayışı, işe önce yağma ve yıkımla başlamıştır. Kente akan göç dalgası 
yoksulluğun kurtuluşu sayılırken, çok daha büyük bir yoksulluğun ve 
yokluğun da temelini yaratmıştır. 

Günümüz kentleri bu temel çelişkinin ortasında yaşam savaşı veriyor. 
Göç dalgaları ile şişerek, kaçınılmaz bir değişimin yok edişini yaşıyorlar.  
Yerel değerler hızla yok oluyor. Değer kavramı erozyona uğrayarak, olanı 
da geleni de yabancılaştırıyor. 

Oysa kurulan, korunan, geliştirilen ve taşınan özellikleri ile kent, insanlık 
ailesinin önemli bir kavşağı ve dönüm noktasıdır. İnsanlık kenti hazır 
bulmamıştır; kendi amaçları doğrultusunda, kendi ilişkileri ve siyaseti 
paralelinde ördüğü yaşam alanı olarak yaratmıştır.

Bir kentin tarihsel geçmişini bilmek, o kentin bugünü ve geleceği 
hakkında alınacak kararların rastlantılara bırakılmaması anlamı 
taşımaktadır. Uygar yaşam koşullarının hakim olduğu, kentin geçmişten 
getirdiği değerlerinin korunduğu ve ekolojik dengelerin önemsendiği bir 
kent yaratmak için, Bodrum bilincine sahip Bodrumluları çoğaltmamız 
gerekmektedir. 

Kültür mirası bir kimlik mirasıdır. Geçmişle, günümüzle ve gelecekle 
olan bağımızı temsil eder. Paylaşılan bir bağdır. Bir toplumu kendisi 
yapan hafızada tutma sürecini ve kültürel çeşitliliğimizi hatırlamamıza 
yardımcı olur.

Günümüzde kültürel mirasın kimlik meselesi ekseninde, aidiyet ve 
beraberlik oluşturmak için önemli bir araç olduğu unutulmamalıdır. 
Kimlik inşasının temelini oluşturan ortak geçmiş algımız mimari yapılar, 
tarihsel anıtlar, sözlü anlatımlar, ritüeller gibi her türlü kültürel obje ile 
mekân ve gelenekte somutlaşmaktadır.

Kültür mirasları geçmişin tanıklarıdır, bu yönleriyle geleceğin 
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şekillenmesinde etkendir. Halk kültürü ürünleri halk arasında 
mayalandığı için, halkın kültür yapısını ve dokusunu ortaya koyar. 
Toplumsal yaşamda birlikteliği pekiştirici, dayanışmayı arttırıcı bir 
işlev üstlenir. Halkın kendi kültürüne yabancılaşmasını önler ve kent 
kimliğinin oluşmasına katkı sunar.

Kültürel miras “biz”, “siz” “ötekiler”, veya “kimin mirası” gibi vurgulardan 
kurtarılmalıdır. Kentin yaşayanları arasında, hepimizi iyileştirmeye 
yönelik bir söylem ve pratik geliştirilmesi sosyal yapımızda kurucu bir 
rol oynayacaktır. 

Her sabah yaşanabilir bir toplum umuduyla uyanıyoruz. Kültür 
mirasımızı oluşturan nesnelerin renkliliği ve çeşidi bu umudun önemli 
bir parçasıdır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün söylemiyle;

“Zengin bir hatıra mirasına sahip bulunan; beraber yaşamak hususunda 
müşterek arzu ve muvafakatte samimi olan ve sahip olunan mirasın 
muhafazasına beraber devam hususunda iradeleri müşterek olan 
insanların birleşmesinden meydana gelen cemiyete millet namı verilir.”

Bir milletin tarihi ve kültürel birikimi o milletin milli hafızasıdır, 
gelecek bu hafıza ile biçimlenecektir. 

Bodrum Tarihi kitabını Arkeolog A. Rasim Özgürel hocamız 
sadeleştirdi, yayın kurulumuz baskıya hazırladı. Emeği geçen tüm 
dostlara, elinize ve yüreğinize sağlık diyorum. Profesör Avram Galanti 
Bodrumlu, Bodrum harmanının ve kültür mirasımızın önemli bir köşe 
taşıdır ve yazarlar, “kentlerin görünmez yüzleri gibidirler, yazdıklarıyla 
kente de ruh verirler.”

Ben, Bodrum’u okudukça ve tanıdıkça daha çok Bodrum oluyorum.

                                                                                                                      

Ahmet Aras 
Bodrum Belediye Başkanı
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Profesör Avram Galanti (Abraham Galante) Bodrumlu
Musevi cemaatinin 20’nci yüzyıldaki en önemli kalemlerinden biri 
olan Avram Galanti Bodrumlu, Sümerlerden başlayarak geniş bir 
dönemi içine alan tarih çalışmaları, Türkoloji ve Türk tarihi alanında 
incelemeleri ile cumhuriyetin ilk yıllarında “Türk Tarih Tezi”nin 
oluşumuna katkıda bulunmuş; "Türk milliyetçiliğinin" ve “Güneş 
Dil Teorisi”nin önemli isimlerinden olmuş; mensubu olduğu Musevi 
cemaatinin “Türkleştirilmesi” gerekliliğini savunmuş; Amerika’dan 
aldığı davetlere ve İsrail’den aldığı devlet başkanlığı teklifine rağmen 
“Ben vatanımda, Türkiye’de yaşamak ve ölmek istiyorum.” diyerek 
Türkiye’den ayrılmayı kabul etmemiş; 50’den fazla kitap, yüzlerce makale 
yazmış eğitimci, tarihçi, dilbilimci, gazeteci, yazar ve siyaset adamıdır.

16’ncı yüzyıldan itibaren Musevi cemaatine önemli din adamları ve 
hahamlar yetiştiren bir ailenin çocuğu olarak 4 Ocak l874 tarihinde  
Bodrum ilçesinin Umurça Mahallesinde doğmuştur. 

Babası Milaslı Galanti ailesinden Bidayet (Başlangıç) Mahkemesi Baş 
Kâtibi Mişon Efendi, annesi ise Rodoslu Coya Kodron’dur.

Dokuz yaşına kadar Bodrum’daki Yahudi Mahalle Mektebi “Talmud 
Tora”da klasik din eğitimi gören Galanti, ilkokul için Yahudi cemaatinin 
yoğun yaşadığı Rodos’a gönderilmiş ve 1887 yılında ilkokulu bitirdikten 
sonra Bodrum’a dönmüştür. 

Orta öğrenimini Bodrum Rüştiyesinde, liseyi ise İzmir Sultani 
İdâdisinde tamamlamıştır. Eğitimi sırasında ana dili olan Ladino’nun 
(Sefarad Yahudicesi) yanı sıra İbranice, Türkçe, Arapça, Ermenice, 
Rumca, Farsça ve Fransızca öğrenmiştir.

1894 yılında lise öğretmeni olarak Rodos’a gitmiş ve burada Dünya 
Yahudi Birliği (Alliance Israelite Universelle) ve Rodos Yahudi 
cemaatinin desteğiyle bir okul kurmuş ve okulun bağlı olduğu Alliance 
okulları eğitim programının Fransızca olması yerine, Türkçe ağırlık 
taşıması gerektiği konusunda mücadele etmiştir. Mücadelesi, Alliance 
yönetiminin genel tutumunu değiştirmese de Rodos’taki okulun Türkçe 
ağırlıklı eğitim vermesini sağlamıştır. 

Rodos’ta bulunduğu süre içinde Osmanlı Maarif Nezaretinin (Eğitim 
Bakanlığı) Cezayir-i Bahr-i Sefid (On iki Ada) vilayeti müfettişliğini de 
yapan Galanti, bu süre içinde Almanca ve İngilizce de öğrenmiş, yabancı 
ülkelerde çıkan yayınları takip ederek Sultan II. Abdülhamid’in kişiliğini 
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ve siyasetini eleştiren yayınları sansür etme görevini yürütmüştür. 

Sultan II. Abdülhamid’in baskıcı rejimini eleştiren aydınların Rodos’a 
sürgün edilmeye başlaması ile başta Şair Eşref olmak üzere birçok 
muhalif aydınla tanışan ve yakın ilişki kuran Avram Galanti, altı yıl süren 
“sansürcülük” görevinden ayrılmış, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin gizli 
hücrelerinden birine üye olmuştur.

1902 yılında Rodos’tan ayrılıp İzmir’e yerleşen Galanti,  Dar-ül 
İrfan  okulunda Fransızca öğretmeni olarak görev almış ve “Yahudi 
Dinsel İçtihatları” olan Talmud’u eleştiren makaleler kaleme almıştır. 

Osmanlı Yahudi cemaatinin muhafazakâr yapısını “gerici” olarak 
tanımlayan Galanti, Hidayet, İzmir, El Meseret, La Buena Esperanza, 
El Novelista, Harmonia, La Reforme, Revue  Pedagogique,  Ljamîa 
ve Volume gibi gazete ve dergilerde Türkçe, Judeo-Espanyol ve Fransızca 
makaleler yazmıştır. 

Özellikle muhafazakârlıkla ve Sultan II. Abdülhamid’in istibdat 
yönetimini desteklemekle suçladığı Hahambaşı Moşe Halevi’yi hedef alan 
yazıları, Yahudi Cemaati içerisinde kırılmalara neden olmuş ve Sultan 
II. Abdülhamid’e jurnallenmiştir (ihbar edilmiştir). Tutuklanmamak 
için 1904 yılında İzmir’i terk eden Galanti Mısır’daki Jön Türklere 
katılmıştır.

1905 yılında Kahire’de La Vara (Sopa) gazetesini çıkarmıştır. 
Gazetesinde, Yahudi cemaatinin ve sultanın baskılarından uzaklaşmanın 
verdiği rahatlıkla başta hahambaşı olmak üzere, sultanı ve Yahudi 
Cemaati yönetimini sert dille eleştirmiştir. Bu dönemde Kahire’de 
Fransızca olarak yayımlanan   Progrès  ve Arapça  olarak yayınlanan 
Misraim gazetelerinde dil bilimsel ve yazınsal makaleleri yayımlanmıştır. 

Kahire’de “Mısır Yahudileri Birliği”ni  örgütleyip yöneten Avram 
Galanti, bu birlik adına İttihat ve Terakki Cemiyeti kongrelerine delege 
olarak katılmıştır. Yine bu yıllarda Meşveret, Şûrâ-yi Ümmet, Şûra-yi 
Osmânî ve Doğru Söz gazetelerinde de siyasi ağırlıklı yazılarını yazmayı 
sürdürmüştür.

23 Temmuz 1908’de II. Meşrutiyet’in ilânı ile La Vara’yı kapatarak 
Mısır’dan ayrılmış, İngiltere ve Almanya’nın siyasi ve sosyal durumlarını 
incelemek üzere Avrupa’ya giderek bu ülkelerde birer yıl kalmıştır. 

1911 yılında Hahambaşı Moşe Halevi’nin ölümü ve Darülfünün-i 
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Osmanînin (İstanbul Üniversitesi) kurulması üzerine İstanbul’a 
yerleşmiştir. Bahriye Nezaretinde Fransızca öğretmenliği, Hilâl-i 
Ahmer Cemiyeti’nde (Kızılay) kâtip olarak çalışmış ve Hilâl-i Ahmer 
gazetesinde düzenli olarak makaleler yazmıştır. 

Darülfünunu düzenlemek için Almanya’dan hocaların getirilmesi üzerine 
Semitik Diller ve Kültürler hocası Prof. G. Bergstrâsser’in çevirmeni 
ve asistanı olarak Darülfünun’da görev almış, Prof. G. Bergstrâsser ile 
birlikte “Elsine-i Sâmiy-ye Tarihi” adlı eseri hazırlamıştır. 

Galanti’nin bu dönemde Yeni Mecmua, Büyük Mecmua, Dârülfünun 
Edebiyat Fakültesi Mecmuası dergilerinde araştırma ve inceleme 
makaleleri yayınlamış ve Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuasında 
yayınlanan Osmanlı arşiv belgelerinden Osmanlı Yahudiliğini 
ilgilendiren belgeleri Fransızcaya çevirmiştir.

Avram Galanti, 1914 yılında Portekiz İlim ve Fen Akademisi üyeliğine 
seçilmiştir. 

1918 yılında Alman hocaların görevlerine son verilmesi üzerine Prof. 
Bergstrâsser’den boşalan kürsüye, Tarih-i Akvam-ı Kadime-i Şarkıyye 
(Doğu Halklarının Eski Tarihi) okutmak üzere önce muallim 
(öğretmen), daha sonra profesör ünvanıyla müderris (öğretim üyesi) 
olarak atanmıştır. 

Galanti, bu yıllarda Avrupa’da başlayan ve Filistin’de bağımsız bir Yahudi 
devleti kurulmasını amaçlayan düşünceye Siyonist içeriği gerekçesiyle 
karşı çıkmış ve Osmanlı yönetimi altında Filistin’de millî bir devlet 
kurulması düşüncesini desteklemiştir. 

Balkan Savaşları sonrasında Amerika’ya göç eden Balkan Yahudileri, 
Filistin’de Yahudi devleti kurulması konusunda Sefaradlar ve Aşkenazlar 
olarak ikiye bölünmüşlerdir. Aşkenazlar, Theodor Herz öncülüğünde 
Filistin toprakları üzerinde Siyonist bir Yahudi devleti kurmak isterken 
Sefaradlar Siyonist içeriği gerekçesiyle buna karşı çıkmışlardır. 

Bu dönemde Amerikan yönetimi, Profesör Avram Galanti’ye Amerikaya 
yerleşip hahambaşı olması ve bu ikiliği gidermesi için İstanbul’daki 
Amerikan büyükelçisi Henri Morgenthau aracılığı ile teklifte 
bulunmuştur. Ancak Galanti yapılan teklifi “Siyonist bir devlete karşı 
olduğu ve Osmanlı topraklarında yaşamak ve ölmek istediği” gerekçesiyle 
kabul etmemiş ve geri çevirmiştir.
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Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra işgal kuvvetlerinin 
korumasını isteyen azınlıklara Musevi cemaatinden bir kısım şahsında 
katılması üzerine Avram Galanti, İtilaf kuvvetlerinin yoğun baskısına 
rağmen İstanbul’da Türkçe, İspanyolca ve Fransızca yayınlanan 
gazetelerde Musevi cemaatinin Türklerle olan tarihi bağlarını, ortaklığını 
savunan, ihanet içinde olunmaması gerektiğini belirten, Türklüğü 
yücelten, bunun “bir vicdan borcu ve vatan görevi” olduğunu vurgulayan 
sert yazılar kaleme almıştır. 

Prof. Galanti, Kurtuluş Savaşı günlerinde bir taraftan İstanbul’da 
Hilal-i Ahmer (Kızılay) dergisinde milli mücadeleyi destekleyen yazılar 
yazarken diğer taraftan her gün Yunan Fevkalade Komiserliğine bağlı 
PIoia Gazetesi’ni inceleyerek Türkiye’ye ait haberleri, İtalyan Telgraf 
Ajansının Türkiye’ye ait telgraflarını, Hindistan ve Mısır’dan gelen 
İngilizce ve Arapça gazetelerde yayımlanan Türkiye haberlerini ve 
İngiliz Fevkalade Komiserliği’nden İstanbul temsilciliğine gelen 
İngilizce haberleri çevirerek rapor hâline getirmiştir. Bu raporları her 
akşam Ankara hükümetinin Dışişleri Bakanlığı İstanbul temsilcisi ve 
Kızılay ikinci başkanı olan Hamdi Bey kanalı ile Ankara’ya yollamıştır. 

Avram Galanti, cumhuriyetin ilanından sonra 1928 yılındaki Harf 
Devrimi’ne kadar Mustafa Kemal’in yakın kadrosu içinde yer almış 
ve Türk Tarih Tezi ile Güneş Dil Teorisinin oluşumuna önemli katkı 
yapmıştır. Ancak 1928 yılında Harf Devrimi ile Latin alfabesine 
geçilmesine dilbilimsel nedenler öne sürerek karşı çıkmıştır. 

Bu konudaki görüşlerini, "Türkçe' de Arabi ve Latin Harfleri ve İmla 
Meselesi" ve "Arabi Harfler Terakkimize Mani Değildir " isimli kitaplarda 
anlatmıştır. Prof. Galanti 1932 yılında toplanan Türk Tarih Kurumu 1. 
Kurultayı’nda da kurulun yayımladığı Türk Tarihi isimli kitabı eleştiren 
bir tebliğ sunmuştur.

Prof. Avram Galanti, ortaöğretimde yabancı dilde eğitime karşı çıkarak 
Türkçe eğitimi savunmuş ve bu konunun öncüsü olmuştur. Bu konudaki 
makaleleri ve itirazları ile yabancı dilde eğitimi ilk eleştiren ve karşı 
çıkan kişi olarak tanınmıştır.

Galanti’nin 1928’den sonraki muhalif tavrı, Mustafa Kemal ve arkadaşları 
ile arasının açılmasına neden olmuş, 1933 yılında ise emekliliğini 
isteyerek üniversiteden ayrılmıştır. 

Haziran 1934’te kabul edilen Soyadı Kanunuyla “Bodrumlu” soyadını alan 
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Prof. Avram Galanti, kendisini tamamen kitaplarını yazmaya adamıştır.

1943 yılında Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün isteğiyle yedinci dönem 
Niğde milletvekili seçilen Prof. Avram Galanti Bodrumlu, TBMM’de 
üniversite kanun tasarısının hazırlanmasını sağlamış ve üniversitelerin 
özerkleşmesi konusunda çaba harcamıştır. 

Üniversite kanun tasarısı hazırlanırken, Prof. Galanti’nin doçentlik 
sınavına girecek akademisyenlerin en az üç dil bilmesi zorunluluğu 
getiren kanun teklifi büyük tartışmalara neden olmuş ve en az iki dil 
bilme şartı şeklinde yumuşatılarak kabul edilmiştir.

Milletvekili olarak meclis  ve devlet arşivlerini inceleme şansı bulan 
Galanti, yaşamının büyük bir bölümünü ayırdığı “Türkiye Yahudileri 
Tarihi” konulu araştırmaları için bu dönemde önemli bilgi ve belgelerin 
gün yüzüne çıkmasını sağlamıştır. 

Prof. Galanti’nin Yahudi tarihi konusunu irdeleyen kitapları, bilimsel 
makaleleri halen günümüzde konuyla ilgilenenler için başvuru ve kaynak 
eser niteliğindedir. 

1946 yılında 73 yaşında milletvekilliğinden ayrılan Prof. Galanti, uzun 
bir hastalık döneminden sonra İstanbul Kınalıada’ya yerleşmiş, zamanını 
yakın arkadaşı Albert Kohen ile buluşarak ve kitaplarını yazmaya devam 
ederek geçirmiştir.

Avram Galanti Bodrumlu 1948’de Filistin’de İsrail devletinin 
kurulmasından sonra İsrail Cumhurbaşkanı olan Siyonist lider Haim 
Weizmann Azriel tarafından İsrail’e yerleşmesi için özel olarak davet 
edilmiştir. Prof. Galanti teklifi, “Vatanımda yaşıyorum ve vatanımda 
ölmek istiyorum.” diyerek geri çevirmiştir.
Son yıllarında gözleri çok az gören Prof. Avram Galanti Bodrumlu, her 
şeyden ve herkesten uzak yaşamayı tercih etmiştir. Bu dönemde onu en 
çok gören ve dış dünya ile bağlantısını sağlayan “manevi oğlum” dediği 
Hahambaşı Sekreteri Habib Gerez olmuştur.

Habib Gerez 1985 yılında Şalom gazetesi Yaşam ekinde kaleme aldığı 
yazısında Prof. Avram Galanti’yi şu ifadelerle anlatmıştır: 

“Prof. Avram Galanti’yi 1952 yılında tanıdım. Kendisinden aldığım 
davetle Kınalıada’daki mütevazı evine gittim. Çalışma masasında 
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oturuyordu. Hem çalışma odası zemini hem de masası gazeteler, dosyalar, 
kitaplarla öbek öbek doluydu. Yüzünü ancak görebiliyordum. 

Titrek bir sesle: ‘Eser vermeyi kendime zevk edindim. Genç yaşımdan beri 
bu sahadaki çalışmalarıma devam etmekteyim. Bundan başka bir arzum 
da yoktur. Bugüne kadar 51 eserim intişar etmiştir (yayımlanmıştır). 
Yenilerini hazırlamak için uğraşmaktayım. Bu gayretime rağmen, 
ülkemde ancak 3-5 kişi kitaplarımı okumaktadır. Benim kitaplarım 
burada basılır fakat dışarıda okunur…’ dedi. 

Prof. Galanti ile tanışmamız böyle oldu. O zaman 79 yaşındaydı. 
Gösterişten hoşlanmayan, sade bir yaşantıyı yeğleyen bir kişiydi. Eser 
vermeyi kendisine zevk edinmiş, durmadan, dinlenmeden çalışıyordu. 
Yazdıkları Türk Yahudi toplumu ile ilgili ışık tutan eserlerdi.” 

Prof. Avram Galanti, Bodrum ile ilgili iki eser yazmıştır. Bodrum Tarihi 
adlı ilk eserinde Bodrum ve çevresindeki yerleşmeleri, antik çağlarda 
Bodrum’da yaşamış olan önemli kişileri, Bodrum Kalesi'ni, Menteşe 
Beyliğini, cumhuriyet yıllarındaki Bodrum’un ekonomi ve ticaretini 
anlatmıştır. 

İkinci kitabı Bodrum Tarihine Ek ise antik çağlardaki Halikarnassos’u, 
buna bağlı tarihi olayları, Bodrum’un meşhur kişilerini, düğün adetlerini, 
folklorunu ve Bodrum’daki vakıfları kaleme almıştır.

Prof. Avram Galanti Bodrumlu, Bodrum tarihi ile ilgili çalışmalarını ve 
kitabının yazım sürecini şöyle anlatmıştır:

“… Bodrum gibi tarihi eski bir şehrin vesikalarını bulmak oldukça güçtür. 
Elime geçen kaynaklardan bulabildiğim bilgilerden faydalanarak bu 
sayfaları dolduruyorum… Osmanlı İmparatorluğu zamanında Menteşe 
Beyliği ve dolayısıyla ona tabi bulunmuş olan Bodrum ve civarı hakkında 
yazılıp devlet arşivlerinde bulunması tabi veya muhtemel olan resmi ve 
henüz tasnif edilmemiş olan evrakı nasıl elde edebilirim? … O hâlde, bu 
gibi vesikalar meydana gelinceye kadar hiçbir eser yazılmamalı mı? 

Bu düşünce ile hareket etmek doğru değildir… Eldeki mevcut vesikalarla 
(belge) ve elde edebildiğim bilgilere dayanarak bu tarihi taslağı 
hazırladım. Böyle yapmakla meçhul kalması yahut kaybolması muhtemel 
olan bazı vakaları nisyandan (unutmaktan) kurtardım.”

Soyadı Kanunu çıktıktan sonra “Bodrumlu” soyadını alan, doğduğu 
şehrin tarihini yazarak vefa borcunu ödemeye çalışan ve kendi deyimi 
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ile “ilmi çalışmalarıma ket vurur” düşüncesi ile evlenmeyi dahi aklından 
geçirmeyen Avram Galanti’nin doğduğu ev, Eski Hükümet Sokağı 86 
numaradadır. Bugün Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak 
kullanılmaktadır. Babası Mişon Efendi’nin mezarı ise Bodrum Lisesinin 
arkasında bulunan Musevi Mezarlığı’ndadır.

Prof. Avram Galanti Bodrumlu, 8 Ağustos 1961 tarihinde 88 yaşındayken 
hayata veda etmiştir. Cenazesi ile ilgili Habib Gerez’e bıraktığı 
mektupta, “gösterişten uzak, sade bir törenle vakit kaybedilmeden ebedi 
istirahatgahına teslim edilmesini” istemiştir. Öyle de yapılır. 

Cenazesi gösterişsiz küçük bir törenden sonra İstanbul Neve 
Şalom Sinagogu’ndan alınmış ve Arnavutköy Musevi Mezarlığı’na 
defnedilmiştir.

Prof. Galanti’nin yaklaşık 2.000 ciltlik kütüphanesi vasiyeti gereği 
Hahambaşılık Hukuk Müşaviri Kemal Levent’e teslim edilmiştir. Çok 
sayıda belge ise çuvallara doldurularak önce depoya kaldırılmış daha 
sonra ise İsrail’de bulunan Yahudi Halkı Merkez Arşivine gönderilmiştir. 

Prof. Avram Galanti Bodrumlu’nun adı İsrail’de bir sinagoga, hastane 
kitaplığına ve sokağa verilmiştir.

Fransızca yazdığı eserleri, Fransa’da 1986 yılında “Histoire des Juifs 
d'Anatolie” adıyla tıpkıbasım olarak dokuz ciltlik bir külliyat hâlinde 
yeniden yayımlanan Prof. Avram Galanti Bodrumlu’nun ismi, Bodrumlu 
gazeteci Zeki Özkeskin’in girişimi ve 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 
onayı ile Bodrum Turizm İlçe Müdürlüğü girişine döşenen “Bodrumlu 
Ünlüler Taş Sırası”na işlenmiştir. 

M. Deniz Özbaş
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“…benden sonra gelecek olanlar, bulacakları yeni

malzemeyi topladığım malzemeye katarak 

Bodrum Tarihi’nin hacmini arttırmış olurlar...”

Profesör Avram Galanti Bodrumlu
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ÖNSÖZ
Çoktan beri yazmayı düşündüğüm Bodrum Tarihi’ni bu defa yazıyorum. 
Bu, tarih değil, bir taslaktır. Zira tarih “belge” denilen her türlü 
kaynaklarla yazılır. Bodrum gibi pek eski bir şehrin belgelerini bulmak 
her yönden zordur. Ben de elime geçen kaynaklarda bulabildiğim 
bilgilerden yararlanarak bu sayfaları dolduruyorum.

Bodrum milattan yüzyıllarca evvel, tarihsiz ve tarihli zamanlarda 
yaşamıştır. Zamanla Küçük Asya’nın eski kavimleriyle beraber çeşitli 
yönetimlerden geçtikten sonra, şimdiki Türk yönetiminde rahat yaşıyor.

Eski klasik ve arkeolojik yapıtlarda ve çeşitli zamanlarda Bodrum’u 
yönetimleri altında tutmuş olan devletlerin çeşitli şubelerinin arşivlerinde, 
savaş raporlarında vesairede bu kenti aramak gerekse, kolay değildir. 
Dünyanın yedi harikasından biri olan Maussolos’un anıt mezarlarını 
(ileride bundan söz edilecektir) ve dolayısıyla Bodrum hakkında son 
yüzyılla şimdiki yüzyılda yazılmış yapıtları incelemek istesem, bunları 
nerede bulayım? (1)

Bunun gibi, Osmanlı İmparatorluğu zamanında, Menteşe Beyliği 
(sancağı) ve dolayısıyla ona bağlı olan Bodrum ve civarı hakkında 
yazılıp devlet arşivlerinde bulunması doğal ve olası olan resmi ve henüz 
düzenlenmemiş olan belgeleri nasıl elde edebilirim? Bu soru, tarih için 
kıymetli olan evkaf (vakıf) ve tapu belgeleri hakkında geçerlidir. O halde 
bu gibi belgeler meydana gelinceye kadar hiçbir eser yazılmamalı mı? Bu 

(1)- Bu yapıtlar şunlardır:

a) C.T. Newton and R.P. Pullani, History of discoveries at Halicarnassus,1862-3

b) J. Ferguson, The Maussolleum at Halicarnassus restored,1862

c) E. Oldfield, The Maussolleum in Archeologia,1895

d) F. Adler, Maussolleum zu Halicarnas,1900

e) J.P. Six, Journal Hell. Studies,1905

f) W.B. Dinsmoor, Amer, Journal of Halicarnassus,1908

g) J.J. Stevenson, A restoration of the Maussolleum of Halicarnassus,1909

h) J.B. Preedy, The chariot of the Maussolleum, (Journal Hell. Studies) 1910
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düşünce ile hareket etmek doğru değildir. Dünyada hiçbir tarih yoktur 
ki mükemmel olsun. 1870 yılında yapılan Fransız-Alman savaşına ait 
yeni belgelerin bazılarını on yıl önce okudum. Bu düşünceye dayanarak, 
Bodrum tarihini yazarken bu yönünü düşündüm ve elde var olan 
belgelerle, öteden beriden elde edebildiğim bilgilere dayanarak, bu tarihi 
taslağı yazdım. Böyle yapmakla, bilinmeden kalması yahut kaybolması 
olası olan bazı olayları unutulmaktan kurtardım. Benden sonra gelecek 
olanlar, bulacakları yeni malzemeyi topladığım malzemeye katarak, 
yavaş yavaş Bodrum tarihinin kapsamını arttırmış olurlar. 

Bu satırları yazdıktan sonra, bu yapıtı meydana getirmek için gereken 
malzemeyi bulmak konusunda yardım edenlerden söz etmek isterim.

Uzun zamandan beri Bodrum’a gitmediğimden ve genel savaşın açtığı 
durumdan dolayı düzenli deniz ulaşımı olmadığından, gitmek kısmet 
olmadı. Fakat bazı tamamlayıcı bilgi elde etmek amacıyla isimleri 
aşağıda yazılı tanıdıklarıma başvurdum. Onlar büyük incelik ve süratle 
yanıt vermek nezaketinde bulundular.

    Bodrum Kaymakamı  : Ekrem Sevencan
             Bodrum Belediye Reisi  : Dr. Mümtaz Ataman
             Bodrumlu Yük. Müh.  : Mehmet Uslu
             Eski Milli Eğ. Müfettişi : Süleyman Nuri Öz
             Eski Öğretmen   : Salih Uslu
             Öğretmen   : A. Suphi Dengiz
             Eski Memur    : Hasan Özbek
             Memur    : Mehmet Hilmi Tengiz
             Tüccar    : Avram B. Galanti
             Memur    : Hakkı Dölen

Yardımlarında dolayı kendilerine açıkça teşekkür ederim.

                  
Kınalıada - İstanbul

Prof. Avram Galanti Bodrumlu
Niğde Milletvekili 
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BİRİNCİ BÖLÜM

KARİA- HALİKARNASSOS - HALİKARNASSOS KUŞATMASI-   
MAUSSOLOS ANIT MEZARI - TİCARET -ÜNLÜ ADAMLAR-
SALMAKİS - MYNDOS - KARİANDA - BARGYLİA

Karia, eski zamanlarda Halikarnassos’un bağlı olduğu eyaletin adıdır. 
Bütün eyaletler gibi, zamanla siyasi ve askeri nedenlerden dolayı 
sınırları küçülmüş ve büyümüştür. Burada bunlardan söz edecek değiliz, 
çünkü bunların nedenlerini saptamak olanaksızdır. Gayemiz Karia’nın 
coğrafyası ve tarihi hakkında küçük bilgi vermektir.

Halikarnassos ise, şimdiki Bodrum kenti denilen yer olup Bodrum 
kasabası değildir. Zira bugünkü Bodrum kasabası içinde öyle köyler 
vardır ki, bir zamanlar, yani gerek eski zamanlarda gerek son zamanlarda 
bile parlamış yerlerdir.

1-KARİA

COĞRAFYADA 

Karia eski Küçük Asya’nın bir kısmı olup, yarımadanın güneybatısında 
bulunarak Ege Denizi ile Kuzeyde Messogis (Cuma) dağının ayırdığı 
Lydia ile doğuda Kadmos (Babadağ) ile Salbakos’un (Bozdağ) ayırdığı 
Frigia ile güneydoğusunda Gloakos (Megri-Fethiye) körfezinden 
başlayan Lykia ile aynı adı taşıyıp, sahilde dolaşan nehir ile sınırlıdır.

Gerçeği söylemek gerekirse, kuzeyde İonia’ya, Meandre (Menderes) 
nehrinin öte tarafına kadar uzamadı ve hatta nehrin güneyinde İonia 
kenti olan Miletos (Balat) (İstanbul’un Balat’ı değildir) ve Miont bile 
bölümlerinden olmadı.

Denizin dehşetle açtığı burunlarla çevrilmiş Karia sahilleri bir zamanlar 
Dor şehirlerinin elindeydi.
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Doris ya da Dor, biri Yunanistan’da, diğeri Küçük Asya’da bu ismi 
taşıyan iki memleket vardı. Karia’nın bir kısmının sahillerinde ve komşu 
adalarında altı Dor kentinden oluşan bir federasyon vardı; Halikarnassos, 
Knidos, İstanköy ve Rodos Adası'nın Kamiros, Lindos ve İalisos. 
Halikarnassos’un ve Rodos’un önemine rağmen bu federasyon sönük bir 
rol oynamıştır.

Doridler tarafından sömürge haline getirilen Karia’da Demeter mezhebi 
Yunan şeklini almıştır. Kökü Tesalya’dandır deniyor.

Knidos, Karia kısmının eski bir kenti olup, Keramikos (Gereme, 
Kos, Cova, Gökova Körfezi) cebinde yahut İstanköy Körfezi’nde olup, 
Halikarnassos’a yakındır. Attika’nın en ünlü heykeltıraşlarından biri 
ve milattan dört yüzyıl evvel yaşamış olan Praksiteles, Knidos halkı 
için Aphrodite’nin heykelini yapmıştır ki, bugün bir kopyası Vatikan 
Müzesi'ndedir. Knidos’un kalıntıları, mezarları, büyük taşlardan yapılmış 
duvarlardan başka bir şey kalmamıştır. Bunların yıkıntıları Mısır Valisi 
Mehmed Ali Paşa’nın yaptığı saraylarda kullanılmıştır. (2)

Sahili izleyince kuzeyde Mykale burnundan itibaren sıra ile İonya’nın 
bittiği Posidium burnu ve İassos (Mandalya) körfezi, Halikarnassos 
yarımadası, Dor yahut Keramik, Aphrodisium burnu, Simi (Sömbeki), 
Glaukos körfezi ile Artemis burnu vardır. Bu sahil genelde kayalık olup, 
doğa olarak güzeldir ve gemiler için orta derecede elverişlidir.

Bundan başka Patmos, Kalimnos, Kos, Leros İstanköy, Nissiros, Tilos, 
Simi vardır ki, Rodos Adası'na bağlıydılar.

Kuzeyde Menderes nehrinin vadisi ile Marsyas (Çınarçay) ve Harpasos 
(Akçay) kolları da zengin ve ziraata elverişliydiler. Bu ova ile bazı kıyılar 
bir kenara bırakılırsa, Karia çınar ve çam ağaçları, büyük hayvan sürüleri 
ve özellikle Milet’in (Balat) ünlü yününü veren, koyunları besleyen 
vadilerin dolaştıkları bir dağ, tepe memleketidir. Başlıca ürünleri 
hububat, zeytin, incir ve Knidos şarabıydı. Sahilde ve adalarda bulunan 
Yunan kolonilerinden başka, Karia’nın başlıca kentleri prenslerin yerleşim 
yeri olan Milasa, Tralles (Aydın), Nysa (Sultanhisar) ve Kaunos’dur.

(2)- Elisee Reclus, Nouvelle Geographie Universelle, IX, s.638
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TARİHTE

Yunan tarihinin kökünde en evvel rastlanan uluslardan biri Karialılardır. 
Efsaneye göre bunların Forone’nin oğlu Kar’dan geldikleri görülür. 
Kendileri bu bölgenin yerlisi olduklarını söylerler. Homeros zamanına 
doğru Karialılar, Karia’yı kuşatan bütün Ege sahiline egemen olmuş 
olan ve Mısır’a karşı yapılan sefere katılan denizci ve savaşçı bir 
kavim olup, etnografik kökeni tamamıyla bilinmemektedir. Lelegler 
gibi hemen hemen aynı zamanda karışmış bulundukları bu devrede 
Karialıların Finikelilerle ilişkide oldukları sanılmaktadır. Bu denizlerde 
korsanlığı ortadan kaldıran Minos tarafından yenildikleri söylenen 
Caukonelerle Lelegler beraber Troyalıların yandaşı oldukları İlyada da 
anılan Karialılar. Ege Denizi’ndeki adaları kapan Yunan sömürge birliği 
tarafından püskürtülmüştür.

Thukydides’in yazdığı gibi Delos’un temizlenmesi sırasında, yerinden 
çıkarılan mezarlar Karialıların devrine aittir. (3) Sonra Küçük Asya’nın 
sahillerini ve örneğin Homeros zamanında kendi yönetimleri altında olan 
Milet’i (Balat) ve Strabon’a göre, yönetimleri altında bulunan Ephesos’u 
yitirmişlerdir. Zamanla Dorlar sahilleri Karialıların elinden alarak oraya 
yerleşmişlerdir. Bununla beraber yine gerçek önemlerini korumuşlardır. 
Pek çok Yunanca kelime kapmış olan özel bir dilleri olup, kendilerine 
göre bir özelliği vardı.

Kendileri çarşıları olan büyük köylerde yaşarlar ve bir federasyon 
oluştururlardı. Toplandıkları yer, daha sonra Stratonikeia’nın (Eskihisar) 
kurulduğu nokta, Zeus Chrysaoreus’a kurban eyledikleri ve kendilerine 
ait olaylar hakkında görüştükleri yerdi.

Bundan başka Milasa’da Karia Zeus’u, Labraunda’da Zeus Stratios gibi 
başka kutsal yerleri vardı. (4)

Karialılar savaşçı olup, son Mısır krallarına ücretli askerler verirlerdi. 

(3)- Delos, Siklad adalar denizinin ortasında küçük bir Yunan adasıdır. Adada 
Apollon’a ayrılmış ve herkesçe saygı duyulan bir tapınak vardır. Milattan 426 yıl 
önce, bu kutsal adayı temizlemişlerdi. Oraya ölü gömmek yasak edildiğinden, var 
olan mezarlar bile başka yere taşınmıştır.

(4)- Zeus yahut Jüpiter, Yunan Panteon’unun en yüksek tanrısı niteliğidir. Bir şair 
şöyle diyor: “Bütün yollar Zeus ile doludur. İnsanların görüştükleri ve tartıştıkları 
yerler, denizler, limanlar kudretiyle doludur. Her yerde ve daima Zeus’a tabiyiz.”
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Fakat Yunanlılar onları aşağılar, cesaretlerini inkâr ve Karia kölelerinin, 
bütün kölelerin en kötüleri olduklarını iddia ederlerdi. Her ne denirse 
densin, Karialılar Lydialıların fetih saldırısına karşı kahramanca karşı 
koymuşlardır. Onlar karşı koymadan Perslerin boyunduruğu altına 
geçmişler fakat İonia’nın büyük isyanına katılarak Persler’e karşı kanlı 
savaşlar yapmışlardır. Birinci savaşı Menderes nehrine dökülen Marsias 
(Çınar Çayı) kenarında, ikincisini Miletlilerin (5) büyük kayıplar 
verdikleri yerde yenilerek sonuçlandırmışlardır. Fakat bu tuzakta İran 
Generali Darius’u öldürmüşlerdir.

Persler, Karialıların yönetimini bir tirana bırakmışlardır. (6) Irk olarak 
Yunanlı olup, Halikarnassos’da yaşayan ve tarihte oldukça mevki sahibi 
olan bir sülale vardı. Bu sülaleden Lygdamis, Herodot’a baskı yapmış ve 
izlemiştir. (7) 

Kızı Artemisia, (Lygdamis’in) Salamis deniz savaşında gösterdiği 
cesaretle ünlüdür. Karialılar, İran kralı Xerxes’e 70 gemi, sahil Dorlar’a ise 
yalnız 30 gemi ile yardım etmişlerdir. Bu gemilerin beşi Artemisia’nındı. 
Artemisia’nın veliahdı Pisindelis idi.

Karia’nın sahil halkından vergi alan Atinalılar, Karia’nın iç tarafını 
zaptedememişlerdir. Büyük İskender memlekete girer girmez, İdrieus’un 
kardeşi ve tahttan indirilen Ada kendisine itaat etmiştir. İskender Ada’yı 
tahta oturtmuş, bir müddet sonra Mısır, Suriye ve hatta Makedonya 
kralları Karia’ya egemen olmuşlardır.

Roma’nın egemenliği doğuya yayılmaya devam edince, Bergama Krallığı, 
Romalıların Suriye kralı Büyük Antiochos ve Makedonya’nın son kralı 
Perseus’a karşı açtıkları savaşlarda kendisine sadık kalmayı sürdürüyordu. 
Bergama Kralı ikinci Eumenes (M.Ö. 197-159), Bergama Krallığının 
arazisini Mysia, Lydia, Phrigia’nın bir kısmına ve İonia ve Karia’ya kadar 
genişletti. Milattan 33 yıl önce ölen Bergama Kralı III. Atttalos kendisini 
ziraat işlerine verdiğinden krallığının yönetimini ihmal ederek ülkesini 

(5)- Miletliler, Milet (Balat) şehri halkından olup kolonilerinin sayısı ile 
ünlenmişlerdir.

(6)- Tiran: baskı ve zulüm ile yöneten hükümdar.

(7)- Herodot konusuna bakın.
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vasiyetname ile Romalılar’a terk etmiştir. Veliahdının karşı koymasına 
rağmen M.Ö.129’da Bergama Krallığı bir Roma eyaleti olmuştur.

Romalılar bu eyaleti imparatorluk ile beraber uzun zaman yönetmişlerdir. 
Miladın dördüncü asrında Constantin Bizans şehrine Constantinopolis 
ismini verdiği zaman Bizans İmparatorluğu’nun tarihini açmış oldu. 
Bizans İmparatorluğu’nun ilk devresinden itibaren imparatorlar Roma 
İmparatoru unvanını taşımaya ve Latin dilini kısmen kullanmaya gayret 
etmişlerse de orijinal karakteri ve hatta ağırlığı Helenizmdi. Zamanla 
Yunanca zayıfladıkça Bizans kuvveti artarak Küçük Asya bölümlerinden 
biri olan Karia Bizans’ın yönetimine geçmiştir. Karia Bizans’tan sonra 
Selçuklulara ve onlardan sonra Türklere geçmiştir. 

2-HALİKARNASSOS

Halikarnassos Küçük Asya’nın güney batısında eski bir kent olup 
Keramik (Gereme) Körfezinde, başka bir deyişle İstanköy Körfezinde 
bulunur. Bu kent ilk devirlerde sahile yakın bulunan Zefirion adında bir 
adacıktı. Bu adacık 1402 yılında Rodos Şövalyeleri tarafından inşa edilen 
Saint Petros Kalesi'nin bulunduğu yerdir.

Zaman ile bu adacık kara ile birleştirilmiş ve Kent Lelegler ve Karialıların 
bir diğer kenti olan Salmakis’i de içine alarak genişlemiştir. (8) 
Halikarnassos’un kuruluşu hakkında çeşitli söylentiler vardır. 

Fakat bütün bu söylentiler bu şehrin Dorların bir kolonisi olduğunda 
birleşirler. Halikarnassos halkı ise, şehrin efsanevi kurucusu olarak 
Anthes’i kabul etmişe benziyor ve bu isme nazaran kendileri Antheadoi 
unvanını taşımakla övünürler. Daha yakın zamanda Halikarnassos, 

(8)-Yunan memleketlerinin en eski sakinlerinin eskiliğine dair çeşitli Yunan 
söylentileri vardır. Denizci anlamına gelen Pelajliler (Pelasgines) -Bu kelime 
Yunanca deniz demek olan Pelagos’dan gelmektedir- kelimesini bütün bu kavimlere 
dayandırmaya yatkın olan Yunanlılar, Leleglilere ve Kayralılara akraba gözüyle 
bakarlardı. 

Karialılar, tarihi zamanda Anadolu’nun güney batısında yaşarlardı. Lelegler, Troya 
savaşında Troyalılar’ın müttefikleri oldukları bilinmektedir (İlliada, X 426, XX 
96). Bunlar Küçük Asya’dan gelmişlerledir (Encyclopedia Britannica, XIII – Leleg 
kelimesine bak). Bu varsayım bir kenara bırakılırsa, en eski halkın dilinin ne olduğu 
bilinmiyordu. Bugünkü tarih ve dil incelemeleri sonucu olarak, Karia dili
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kendisi de dâhil olmak üzere Dorların İstanköy (Kos), Knidos, 
Lindos, Kamiros, İalisos şehirleri ile meydana gelmiş bir federasyona 
dâhil olmuştur ki, bu federasyona (Hexapole Dorienne), yani altı 
şehirden meydana gelmiş Dor Federasyonu demektir. Federasyon, 
bayramları ve toplantıları Knidos’un civarında, Demeter’e, Apollon’a (9) 
adanmış Triopion tapınağında yapılırdı. Toplumun yasaları pek sertti. 
Halikarnassos şehri bu tapınaktan çıkartılmıştır. Çünkü Herodot'un 
dediğine göre, bir Halikarnassoslu Triopion’da Apollon aleyhinde bir 
kusur işlemiştir.

Milattan beş yüz yıl önce Halikarnassos, Salamis savaşında ün kazanmış 
olan Artemisia’nın yönetimi altındaydı. Bir müddet sonra Halikarnassos 
ile Asya’nın diğer Dor şehirleri Delos (10) federasyonu tarafından işgal 
edilmişse de M.Ö. 387‘de Antalkidas’ın yaptığı barış sonucunda Perslere 
bağlanmıştır. (11)

Pers hükümdarı II. Memnon Artakserkses  zamanında Halikarnassos 
Satrapı (yerel vali) Hekatomnos’un yönetimi altındaydı. Bu adam 
Karia’yı her ne kadar Pers satrapı ismi altında yönetmişse de bağımsız 

Prof.E. Meyer bu olayı, yani Yunanlıların aslen Küçük Asyalı olduklarına dair 
ileriye sürdükleri sav hakkında şöyle yazıyor:

” Yunaniler şimdi Yunanlılar adıyla tanınan yerlere geldikleri vakit, eskiden 
beri oranın aslında yerleşme yeri olduğu açıktır. Çünkü Yunanistan’da Yunan 
etimolojisine uymayan yer, çay, dağ isimleriyle, özellikle Attika ve Beotia’da ettos, 
essos, assos ile biten isimler vardır. Sypalettos, Sphettos, Teumessos, Keressos, 
Mykalessos, Parnassos, Brilessos vs. Bunun gibi nthos, ile biten isimler vardır. 
Korinthos, Tirynt, Saminthos, Probalinthos, Zakynthos vs. Bütün bu isimlerin 
etimolojisi, çok eski zamanlarda, bugün Yunanistan denilen yerde Küçük Asyalıların 
oturduklarını gösterir.” (Eduard Meyer, Geschichte des Altertums, cilt 1, s.506) 
İlmen kanıtlanmış olan bu olay, Yunanlıların aslen Küçük Asyalı olduklarına dair 
ileri sürdükleri savların doğru olmadıklarını gösterir.

(9)- Dimitir (Demeter), Yunan mitolojisinde bir tanrıçanın ismidir. Dimitir=Gemitir 
ki, anlamı ana toprak demektir. Apollon ışık, sanat ve tarih tanrısıdır.

(10)- Delos Fedrasyonu M.Ö.478’de Atina’nın başkanlığı altında Sparta’nın 
saldırılarına karşı oluşturulmuştur. Merkezi Delos idi. Bu federasyon ismini Delos 
adına izafeten almıştır. 

(11)- Antalkidas, M.Ö.393 ya da 392’de Sparta’da asker ve diplomatdı. Bu kişi Küçük 
Asya’nın İran egemenliğine girmesini kabul ettirmeye çalışmıştır.
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bir durumda bulunuyor ve bu durumu gerektiği zaman silahla korumaya 
çalışıyordu. Bundan yararlanarak Hekatomnos, sarayını Milas’a 
taşımıştı. Oğlu Maussolos, sarayını yeniden Halikarnassos’a nakletmiş, 
babasının planını izlemeye başlamış, kuvvetini ve servetini arttırmıştır. 
(12) Milattan 377-353 yıl önce, Artakserkses’e karşı yapılan başkaldırıyı 
desteklemiş, Atina’ya karşı yapılan savaşta Rodoslularla iş birliği 
yapmış ve bu surette ünü artmıştır. Öldükten sonra kardeşi ve karısı 
Artemisia, kocasının anısını sonsuza kadar yaşatmak için M.Ö.353’de 
bir Maussoleum (Maussolleion) yaptırmıştır. (13)

Atremisia’nın ölümünden sonra ikinci kardeşi İdrieus hükümeti ele 
geçirdi. Fırsatlardan da yararlanarak, Rodos, İstanköy, Sakız üzerinde 
yönetimini ilan etti. Halefi, kardeşi ve karısı Ada oldu.

Ada yönetimi dört yıl elinde tutabilmişse de küçük kardeşi Piksodaros 
yönetimi elinden aldı ve kendisine yalnız Alinda şehrini bıraktı. İsmine 
altın sikke bastıran Piksodaros, egemenliğini sağlamak için Makedonya 
ile iş birliği yapmayı düşündü fakat Büyük İskender’in babası Philipp’in 
sarayında meydana gelen karışıklıklar planını suya düşürdü. Bunun 
üzerine Pers hükümdarının arzusunu yerine getirerek kızını Pers 
asilzadelerinden Orontopates’le evlendirmiş ve M.Ö.335'de ölümü 
üzerine Orontopates Karia sülalesinin başına geçmiştir. 

Makedonya kralı Büyük İskender Sard (Sart), Ephessos (Ayasaluğ- 
şimdiki ismi Selçuk) ve Milet’i (Balat) aldıktan sonra geride kalan 
Halikarnassos üzerine yürümeye başlamıştır.

Küçük Asya’nın büyük satrapı olan Memnon, Milet’den kurtardığı 
donanma ile Halikarnassos’a gidip Oronthopates ile birleşerek 
şehri korumaya karar vermiştir. Şehir üç taraftan kuleler ile takviye 
edilmişlerdir. Bundan başka şehrin kuzey tarafının yüksekliğinde 
Akropolis, güneybatı köşesinde Salmakis, liman girişinde küçük bir ada 
üzerinde üç burç vardı. Küçük adadaki burcun ismi Kral Burcuydu.

Memnon Pers kralına bağlılığını belli etmek için karısı ve çocuklarını 

(12)- J.G. Droysen, Geschichte Alexanders des Grossen, s.137-8,6.baskı 1925 

(13)- Maussolleion (Maussoleum), ölmüş bir kimsenin mezarını oluşturan büyük 
bir türbe, yani bir anıttır. Bu anıtın bazı kalıntıları Sir Charles Newton tarafından 
1857’ de İngiltere’ye götürülerek bir müzeye konmuştur.
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kendisine gönderir. Uğraşları sayesinde Halikarnassos’un kışlasını Pers 
ve ücretli askerlerle çoğaltmış, gerek korumaya gerekse olası saldırıya 
karşı yiyecek ve içeceği sağlamak amacıyla gemileri limana getirmiş, 
koyun doğusunda bulunan Arkanissos Adası'nı (14) takviye etmiştir.

Bu hazırlıklarla beraber Yunan tarafından kaçan asker kumandanı 
Ephialtes, Atinalı General Trasibolos, Suriye kralı Antiochos’un oğlu 
Aminthas, Lykialı Neoptolemos, Ephesos’da İskender’e karşı savaşan 
ücretli askerlerden kurtulmuş olan kısım Halikarnassos’a sığınmışlardır. (15)

Büyük İskender Karia’ya ayak basar basmaz, hükümdarlığından 
düşürülmüş olan Ada, Karia’nın istilası savaşında kendisine yardım 
edeceğine söz vermişti. Pers yönetiminden memnun olmayan ileri gelenler 
Yunanlılarla beraber Perslere karşı tutum almaya karar vermişlerdir. 
İskender hizmetlerine karşılık bunlara özerklik verdi, vergi almadı ve 
güvendiği Ada’yı yeniden tahta oturtarak ülkenin gelirini kendisine, 
korunmasını üç bin askere ve Ptolemaios yönetimi altında olan iki yüz 
süvariyi bıraktı. (16) 

Ptolemaios Halikarnassos’a bir gymnasion (antik çağlarda gençlerin 
eğitim görüp jimnastik yaptıkları okul) bağışlamış, şehir de onun şerefine 
bir portico (bazı yapıların önünde yapılan direk altı veya kemer altı) inşa 
etmiştir.

Halikarnassos kuşatılmaktan bir türlü kurtulamadı. Cicero onu hemen 
hemen boş bir halde anlatmıştır. 

Roma yönetimi zamanında Halikarnassos’ta oturan bir Yahudi topluluğu 
Halikarnassos şehrini Yahudilerin din serbestliğine engel olduğu 
için Roma’ya şikâyet etmiştir. Bu şikâyet üzerine Roma tüm engelleri 
kaldırmıştır. (17)

(14)- Bugün bu ada haritada “Çelebi Adası” diye gösteriliyor. Çelebi adası Arkanissos 
adının hemen hemen çevirisidir. Yunanca Arkos reis, rehber, kumandan ve Nisos’da 
ada demektir.       

(15)- J.G. Droysen, Geschichte Alexanders des Grossen.

(16)- G. Droysen, a.g.e

(17)- Mac.1. 15. 23
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3-HALİKARNASSOS KUŞATMASI

Halikarnassos’ta kuvvetli bir kale vardı. İskender kaleyi savunanların 
bir çıkışını savuşturduktan sonra, Halikarnassos’u kuşatmak üzere 
yarımadanın batı kıyılarında bulunan Myndos kaleciğini (şimdiki 
Gümüşlük) ele geçirmek istedi. Bu kaleciğin teslimi kendisine vaat 
edilmişti. Fakat teslim zamanında söz tutulmamıştı. Bunun üzerine 
İskender kalenin bir kulesini lağımlatarak yıkabilmişse de surun 
ana duvarına gedik açmazdan evvel deniz yolu ile Halikarnassos’tan 
Myndos’a yardım geldiğinden burayı almaktan vazgeçmiştir. O zaman 
Pers donanması Halikarnassos’ta idi. Bu şehir ile Myndos arasında deniz 
yolunda hiçbir engel yoktu. (18)

Bu durum karşısında kalan İskender, Halikarnassos’u uygun bir şekilde 
kuşatmıştır. Bu eski kalenin ana suru örme taştan, çok kalın ve çok 
yüksek olduğu gibi seğirdimleri, üst çıkıntıları ve mazgalları, dolayısıyla 
duvar diplerine kadar ölü açı bırakmazsızın bütün hücum alanı ok, taş 
ve ateşle yanabildiğinden kale hücuma karşı korunaklıydı. Duvarın 
çok kalın olması gedik açmayı güçleştiriyordu. Çok yüksek olması da 
o zamanki piyade silahlarının menzilleri pek kısa olduğundan, kale 
civarı yerden duvar üstündeki atıcılarla savaşmaya olanak vermiyordu. 
Bu olanağı sağlayabilmek ve o sayede gedik açabilmek, ağır silahları sura 
yakın sürüp mevzi aldırabilmek için hafif atıcıları duvar, burç ve kaleler 
hizasına çıkarmak gerekiyordu. Bunun için de ya yüksek toprak yığınları 
yapmak yahut hareketli yüksek kuleler yapmak gerekirdi ki, onların 
üzerinden piyade atış savaşı yapılabilsin.

Halikarnassos Kalesi'nin suru önünde 15 metre genişliğinde ve 7-8 
metre derinliğinde bir hendek vardı. Bu genişlik hücum edenin 
silahlarını etkisiz hale getirmeye yeterliydi. Böylece, İskender ilk önce bu 
hendeklerin başlıcalarını doldurttu ki, hafif silahlarını taşıyan hareketli 
kulelerini ve gedik bataryalarını duvara yaklaştırabilsin. Kale içindekiler 
bunu görünce durumu kavrayarak İskender’in kuşatma parkını ateşe 
vermek gayesiyle bir çıkış yaptılar fakat püskürtüldüler. Bunun üzerine 
gedik açma atışlarına ve yeni duvarla iki burç arasındaki bağlama 
duvarında gedik açıldı. Ancak savunanlar derhal bu iki burç arasını yarım 
ay şeklinde bir yeni duvarla bağladılar. Böylece İskender gedik açma işine 
yeniden başlamak zorunda kaldı. Savunanlar yine bir çıkış yapıyor ve 

(18)- Droysen, Geschichte Alexanders des Grosen, s.140
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kuşatma parkını ateşe vermeye çalışıyor, fakat yine püskürtülüyor ve yeni 
duvarla burcun koruması altında olarak içeriye dönüyorlardı. 

Gedik açma işi ilerlemekte iken, savunma yeniden büyük bir çıkış yapıyor, 
bu çıkış iki yerden oluyordu. Biri açılmakta olan gedik yeniden dosdoğru, 
diğeri bir yan kapıdan. Her iki yerden de istikamet Makedonyalıların 
kuşatma parkı ve ordugâhıydı. Fakat her iki çıkış önemli kayıplarla 
püskürtülüyor, hatta yan kapıya çekilen kısım hendekten geçerken 
köprünün kırılması ve içeridekilerin -Makedonyalılar girmesin 
korkusuyla kapıyı kapamaları üzerine - bir kısım dışarıda kalarak 
tamamen kırılıyordu. 

Bu büyük kayıpların etkisi altında Küçük Asya’nın yüksek Satrapı 
Memnon, kuvvetlerinin surun tamamını koruyamayacak kadar 
zayıfladığına kanaat getirdi. Şehrin saldırıya karşı olan kısmını 
yakarak koruyucu kuvvetlerin bir kısmını batıda, şehirden uzak ve 
deniz kenarında bulunan iç kaleye çekti. Bir kısmını da yakın bir adada 
bulunan dış kaleye taşıdı. Ama Arrianos diyor ki, “Son çıkış başarısızlığa 
uğrayınca, eğer İskender hemen saldırsaydı kaleyi alabilirdi. Fakat hala 
umuyordu ki, kaleyi ve şehri anlaşarak savaş olmadan alsın.” Arrianos’un 
bu söylediği doğru ise, Memnon’un ne kadar doğru düşünmüş ve hareket 
etmiş olduğunu gösteriyor. Şehri yakmakla düşmanın hareket yeteneğini 
yok etmişti.

İskender, yangının görülmesi üzerine suru zorlayıp şehre girmeyi emretti. 
Fakat surdan ve şehirden eser kalmamıştı. Tutulan yangıncılar hemen 
öldürüldü. Emrinden çıkmayanları ise korudu. Böylece Halikarnassos 
alınmış ise de iç ve dış kaleleri alınamadı. (19)

4-MAUSSOLOS ANIT MEZARI

Yukarıda kraliçe Artemisia’nın kocası Maussolos’un ismini 
ölümsüzleştirmek için bir anıt-mezar yaptırdığından söz ettik. Milattan 
dört yüz yıl önce yaşamış olan meşhur heykeltıraş Skopas ile zamanın bazı 
meşhur heykeltıraşları dünyanın yedi harikasından biri olan Maussolos 
anıt-mezarını yapmışlardır. 

(19)- Bu kısım Elâzığ Milletvekili Gnl. Naci Eldeniz ‘in Büyük İskender hakkında 
yazmış olduğu önemli bir araştırmadan alınmıştır.   
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Bu anıt-mezara, on sekiz yüzyıl süren bir zaman süresinde, Küçük 
Asya’nın sahillerini zapt etmek için uğraşan kumandanlar tarafından 
dokunulmamıştır. Bu anıt-mezar birçok kez depremlerden sarsılmış ise 
de dikey süslerini, heykeltıraşlık özelliklerini korumuştur.

Miladın on beşinci yüzyılında Kutsal Kudüs’ün Saint Jean Şövalyeleri, 
inşaat taşı elde etmek, kireç çıkarmak ve kale yapmak için onu tamamıyla 
yıkmışlardır. Bu iş şövalyelerin otuz ikinci büyük üstadı, Philibert Naillac 
‘ın emri ile Heinrich Schlagelholdt tarafından gerçekleştirilmiştir.1875-78 
yıllarında Mrs. Pullan ve Newton tarafından yapılan kazılar sırasında 
anıt-mezarın yeri bulunmuştur. (20)

Miladın birinci yüzyılında yaşamış olan Romalı Plinius şöyle yazıyor: 
“Bu yapıtı meydana getirenler, onu acayib-i âlem (dünyanın harikası) 
sırasına geçirmek üzere yapmışlardır.” (21)

Güneye ve kuzeye bakan yüzleri altmış üç kademdir. Yüksekliği yirmi 
beş arşına kadar varır. Etrafı otuz altı sütunla çevrilmiştir. Bu sütunlara 
pteron adı verilir. Skopas doğu tarafında, Briaxis kuzeyde, Timetheos 
güneyde, Leochares ise batıda çalışmışlardır.

Kocası için bu anıt-mezarı yaptıran kraliçe Artemisia, bu sanatçılar 
daha işlerini bitirmeden ölmüştür. Fakat onlar bu yapıtı kendi şanları ve 
şerefleri için bitirmişlerdir.

(20)- Elisée Reclus, Nouvelle Géographie Universelle, IX, s.637, yıl 1884.

(21)- Tarihin “Dünyanın yedi acayibi” dediği yapıtlardan biri de Maussolos’un 
mezar anıtıdır. Diğer altı acayip şunlardır:

Babilin Asma Bahçeleri

Mısırın Ehramları (piramitleri)

Diana Tapınağı

Rodos Kolos’u

Çin Seddi

Yunanistan Delphi Hatifi’nin (görünmez melek) oturduğu kürsü. (Bu kürsünün bir 
ayağı bugün İstanbul Sultanahmet meydanındaki dikili taşlar arasındadır. Halkça 
“Burma Taş” diye üne kavuşmuşsa da taş olmayıp, tunçtur.) 
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Bu yapıt, iki taraftan birbirine karşı, iki yüzünün her biri altmış üç 
kadem ve diğer iki yüzü bundan doğal olarak daha az uzunlukta bir 
dikdörtgendir. 

Çevresi dört yüz on bir kadem (uzunluk ölçüsü olarak ayak) olur ki, buna 
olanak yoktur. Bunu böyle yazanlar binayı hangi meydana koymuşlardır? 
Otuz altı adet sütunun meydana getireceği çevre ise bunun dışındadır. 
Bu zorluğu sonradan gelen yazarlar ve araştırmacılar biraz azalttılar.

Newton, bu anıt-mezarın kalıntılarını herkesin “Mars Tapınağı” dediği 
sütunları kapsayan yerin güneydoğusundaki dört köşe bir tepelik içinde 
bulmuştur. İngiltere hükümetine verilip, kısmen yayımlanan rapora 
göre bu anıt-mezar yeryüzünde biraz yükselmiş, dört köşe bir temel 
duvar üzerinde, Amazonların (22) savaşlarını anlatan bir kenar süsü 
içermekteydi. Bu dört köşe duvar mükemmel bir döşeme ile sütunlarla 
çevrilmiş ve kenar pervazı üzerinde Yunanlılarla Amazonların savaşları 
anlatılmıştır.

Artemisia’nın ölümünden sonra bu anıt-mezara beyaz mermerden yirmi 
dört basamak merdivenli bir piramit -beşinci bir sanatçı tarafından- 
eklendiyse de sanatçının adı bilinmemektedir.

Mermer basamaklı merdiven ayakları su sızmasını önlemek için birbirine 
geçme yapılmıştır. Pytheos’un eseri olan dört atlı arabanın tekerleği 
ve çok kocaman yapılmış at heykelinin parçaları ortaya çıkarılmıştır. 
Ortaya çıkan birkaç aslan heykeli büyük bir olasılıkla sütunların aralarını 
dolduruyordu. Pek çok insan heykeli ortaya çıkmıştır. Diğer büyük 
bölümdeki at heykelinin göğüs ve bedeninin bir kısmında atın şahlanmış 
bir halde olduğu görülür. Süvarisinin bacakları vardır. Pantolonu 
amazonlarınki gibidir. Yunan kültürünün parlak devrine ait olan bu eser 
hakkında eski zamanlarda yazılmış olanların övgüsü abartılı değildir.

Yine bazı araştırmaların sonucunda bu Maussolos anıt-mezarının 
deprem etkisiyle yıkıldığı ve hatta Rodos şövalyelerinin bundan sonra 
anıt-mezarın bazı parçalarını kaldırıp aldığı gerçeği anlaşılmıştır. (23)

(22)- Küçük Asya’da Kapadokya’da Thermondon sahillerinde yaşayan efsanevi 
kadın kalabalıklarına Amazon derler. Bunlar yayı kolaylıkla atabilmek için sağ 
memelerini yakarlardı.

(23)- Charles Texier, L’Asie Mineure, (çeviren: Ali Suat), III, s.167-168.
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Son zamanlarda bu anıt-mezarda yapılan kazılar, yapının beş kısımdan 
oluştuğunu göstermiştir. Bina temeli, bir kaide veya pedestal, etrafı 
sütunlarla çevrili bir çevre, bir piramit ve bir savaş arabası. Temel, 
mermer kaplı yeşil taşla yapılmıştır. 

Duvar (Plinius’a göre) İonik tarzda bir dörtgen (cella) olmakla beraber 
mimari tarzına uygun olarak otuz altı sütundan oluşmuştur. Sütunlar 
arasında olası heykeller vardır. Ortaya çıkarılan parçaların üst temellerinin 
başlıca frizleri, Yunanlılar ile Amazonlar arasında yapılan savaşları 
anlatıyor. Çevre sütunların üstünde tepeye doğru yükselen 24 basamaklı 
bir piramit yahut pedestal yükselir. Tepede Maussolos’un heykeli ve savaş 
arabası ve köle (bekçi) duruyor. British Museum’da bulunan heykelin 
yüksekliği plinthossuz (plinth; binanın içindeki duvarın alt tarafındaki 
çıkıntılı kuşak) olarak 9,5 inçtir. Bugün eski eserlerden Bodrum’da bir 
mermer tiyatro vardır.

TİCARET  

Halikarnassos, coğrafi durumu dolayısıyla ticarete elverişli bir yerdir. 
Pytheos Halikarnassos’un büyük bir limanının planını yapmıştır ki, 
yerin önemini belirtir. (24)

Halikarnassos’un komşusu olan Milas şehri prenslerin yerleşimine ait bir 
yerdir. Yukarıda söylediğimiz gibi başlangıçta Milas’ta oturan Maussolos 
yeri doğal, korunaklı, ticarete elverişli ve çok uygun bir liman olduğunu 
görünce başşehrini buraya taşımıştır.

Milattan 323 yıl önce ölen Büyük İskender’in bıraktığı imparatorluk 
dört generali arasında paylaşılmıştır. Ptolemaioslar Mısır’da, Antiochos 
sülalesi Suriye’de hüküm sürmüşlerdir. Aralarında anlaşmazlık eksik 
değildi. Suriye sahilleri elden ele geçerdi. Mısır sömürgeleri arasında 
bulunan Karia şehirleri bundan yararlanarak bağımsızlıklarını 
ilan etmeye yahut Rodos’un egemenliği altına girmeye çalışırlardı. 
Milattan 193 yıl önce Ptolemaioslar yenilmiş ve barış yapmak zorunda 
kalmışlardır. Barış gereğince Ptolemaioslar Kıbrıs’tan başka bütün 
sömürgelerini kaybetmişler, bunun üzerine Suriyeliler bir Mısır limanı 

(24)- M.L. W. Laistner, A History of the Grek World from 479-323 B C, s.291.
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olan Pelusium’dan Halikarnassos’a kadar olan sahillerin kontrolünü ele 
almışlardır.

Halikarnassos Mısır sömürgesiyken şehir halkı Mısır’a vergi olarak bir 
Triemarchi (üç sıra kürekçi ile yürütülen savaş gemisi) verirlerdi. (25) 

Bu vergiden anlaşılıyor ki, o zaman Halikarnassos’ta savaş gemileri 
yapmaya elverişli tersaneler bulunuyordu. Bu da Halikarnassos’un işlek 
bir yer olduğunu gösterir.

Halikarnassos’un ne zamana kadar Mısır’a bağımlı kaldığı sağlıklı 
olarak tahmin edilemiyor. Mısır’ın İstanköy (Kos) adası ile olan 
ticaret ilişkilerinin, Halikarnassos’un yakınlığı ve jeolojik benzeyişleri 
bakımından bu son şehre kadar gelişmesi doğaldır. Çünkü bu iki şehir 
arasındaki uzaklık on bir mildir. Bundan başka yukarıda söylediğimiz 
gibi, Halikarnassos ve İstanköy altı şehirden oluşan Dor Federasyonu’na 
girmişler ve dolayısı ile ticaret işleri gelişmeler kaydetmiştir.

Josephe (Josef), Strabon’a dayanarak Pontus kralı Mitridat’ın ünlü 
Mısır kraliçesi Kleopatra’nın İstanköy’de sakladığı mücevherlerini ele 
geçirdiğini yazıyor. (26)

1834-39 yıllarında Halikarnassos Yarımadası'nın kuzeyinde bulunan 
Bargylia’yı (şimdiki Farilya köyü) ziyaret etmiş olan Charles Texier şöyle 
yazıyor: 

“Bir dağ yamacında setli olan bu şehrin rıhtımı ve kenarında gemi 
bağlanan yerleri hala görülür. Binaların büyük bir kısmının ticarete ait 
olduğu açıktır.”

(25)- M.Cary, A History of the Greek World from 323-146 B.C., s.102-3; not 264

(26)- Mac. I.15.23.
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ÜNLÜ ADAMLAR

HERAKLİTOS

Şair ve filozof olan Heraklitos milattan önce (540-475) Halikarnassos’ta 
yaşamıştır. Beşinci yüzyılın ikinci yarısında, Atinalı heykeltıraş 
Kallimachos’un büyük dostuydu. (27) Encyclopedia Britannica, 
Heraklitos’un Ephesos’da doğduğunu yazar. (28)

HALİKARNASSOSLU PANYASİS 

Yunan epik şairi, Herodot’un dayısı yahut amcazadesi olan ve milattan 
470 yıl önce ünlenen Panyasis 454 yılına doğru Lygdamis tarafından 
idam ettirilmiştir. Başlıca eserleri Herakleias olup, Herakles’in (29) 
çeşitli maceralarından söz eden on dört kitaptan ibarettir. Bundan başka 
“İonika” adlı eseri vardır ki, Küçük Asya’da kurulmuş İonia şehirlerinden 
söz eder. Zamanında o kadar çok önemsenmemiş olan bu yazara sonraki 
eleştirmenler tarafından Homeros’tan sonraki şeref yeri verilmiştir. 

HALİKARNASSOSLU DENİS

Halikarnassoslu Denis yani Dionysis, Yunan retorik öğretmeni ve 
tarihçisi olup Roma İmparatoru Augustus devrinde ünlenmiştir. Sivil 
savaşlardan sonra Roma’ya giderek tarih yazmak için malzeme hazırlamak 
gayesi ile yirmi iki yıl Latince öğrenim görmüştür. Ölüm tarihi belli 
değildir. “Roma Arkeolojisi” adlı büyük eseri mitolojik devirlerden I. 
Pön savaşının (30) başlangıcına kadar Roma’nın tarihini kapsar. Yirmi 
kitaba bölünmüş olan bu yapıtın dokuz kitabı tamam, onuncu ve on 
birinci kitabı hemen hemen tamam, diğerleri ise parça parça olarak Doğu 

(27)- Strabon, III, XIV,16.

(28)- E.B.XI, s.455.

(29)- Yunan mitolojisinde Jupiter (Zeus olacak R.Ö.) ile Alkemene’nin çocuğu. 
Latin mitolojisinde yarı Tanrı sayılır. Herkül, kuvvetine dayanarak tehlikeli işlere 
girişirdi. Onun yaptığı on iki işi ünlüdür.

(30)- Pön savaşları, Roma ile Karthago arasında yapılan ve Karthago’nun yok 
edilmesiyle sona eren savaşların adıdır.
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Roma imparatoru, aynı zamanda yazar ve edebiyatçı olan Konstantinos 
Porphyrogenetos’un (905-959) yaralanmak üzere aldığı bir el yazması 
kopyası olarak, Milano’da Angelo Mai tarafından bulunmuştur.

Appien’in (31) ilk üç eserinde ve Plutarch’ın “Camillus’un Hayatı” adlı 
eserinde Denis’in eserinden alınmış çok şeyler vardır. Bu yapıtın başlıca 
hedefi Romalı fatihlerin güzel nitelikleri hakkında geniş bilgi vererek 
Yunanlıları Roma yönetimine ısındırmaktı. Eseri, Roma’nın eski devirleri 
hakkında geniş bilgi vermektir. Denis’in “Dünyanın İyileştirilmesi” 
“Attika Konuşmacıları Hakkın da Yorumlar”, “Demostenes’in Hayret 
Verici Üslupları” gibi eleştiri yapıtlarıda vardır.

HERODOT

“Tarihin Babası” namıyla tanınan bu Yunanlı tarih yazarı, Küçük 
Asya’nın Halikarnassos’unda milattan önce 484’te yahut buna yakın bir 
tarihte doğmuştur. O zaman Küçük Asya’nın Perslere bağlı bulunması 
yüzünden Pers vatandaşı olarak doğmuş ve bu durum 30-35 yaşına kadar 
devam etmiştir. Doğduğu zaman Halikarnassos, Kraliçe Artemisia’nın 
yönetimi altındaydı. 

Herodot’un ailesi şehirlilerin yüksek sınıfına mensuptu. Babasının ismi 
Lykses annesinin ismi Rhae yahut Dryo, kardeşi Theodoros, dayısı yahut 
amcasın oğlu epik(destanî) şair Panyasis’dir.

Artemisia’nın torunu olan Lygdamis, özel bir kişi olan Panyasis’i ihanet 
ile suçlayarak idam ettirmiştir. Bu siyasi olay Herodot’u üzmüştür. 
Herodot ister siyasi olarak Halikarnassos’tan sürülmüş olsun, ister 
isteyerek bu şehirden ayrılmış olsun, akrabalarının siyasi düşüncelerine 
katılmış olması olasıdır. Herhalde Herodot’un yapıtı kendisinin genç 
yaşta edebiyat hayatına giriştiğini, çok okuduğunu ve eski yazarlar içinde 
en alımlı bir yazar olduğunu gösterir.

Yunan şiiri daima geniş, düzyazı edebiyatı ise sanıldığından daha 
hacimliydi. Herodot bütün bu edebiyat şekilleri ile yakından 
ilgilendirmiştir. Odysse ve İlliada ile kaynaşmıştı. Kendinden önce ve en 
iyi düzyazı yazan yazar Hecataios’u açıklar ve eleştirirdi.

(31)- Appien, miladın ikinci yüz yılında yaşamış bir Yunan tarihçisi olup, “Roma 
Tarihi” adında değerli bir eser yazmıştır.
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Herodot’un bir aralık öğrenmeye düşkün bir insan olduğu sanılmıştı. Genç 
yaşından beri kendisindeki seyahat düşkünlüğü yüzünden Yunanistan’a 
ve diğer yabancı ülkelere yolculuk yapmıştır. Küçük Asya’yı, Avrupa ve 
Yunanistan’ı bir defadan fazla dolaştığı var sayılır. Adalar denizinin en 
önemli adalarını, yani Rodos, Kıbrıs, Delos, Paros, Thasos, Samothraki, 
Girit, Sisam, Kythera, Aegina’ya gitmiştir. Diğer taraftan Sardes’ten 
(Sart, Manisa civarı) başlayıp, Pers baş şehri olan Susa’ya giden uzun ve 
tehlikeli yolculuğu yapmış ve Babylon, Kolchis ve Karadeniz’in Dniepere 
nehri yakınına kadar olan batı sahillerini ziyaret etmiştir.

İskitya ve Trakya’ya seyahat, Zante ve Büyük Yunanistan’ı (Magna 
Gracia) ziyaret etmiş, Tyr (Sur) antikalarını incelemiş, Filistin sahillerini 
dolaşmış, Gaza’yı görmüş ve Mısır’da uzun zaman oturmuştur. Orta 
bir hesapla boylamı 1.700 ve enlemi de hemen hemen bir o kadar 
mil dolaşmış, incelemelerde bulunmuş, ölçüler almış ve malzemeler 
toplamıştır. Tasarladığı büyük işi gerçekleştirmek için zamanını ayırmış 
ve gözlemlerde bulunmuştur. Herodot bu gezilerine 20 yaşında başlamış 
37 yaşında bitirmiştir (M.Ö. 464-447). 

Bundan sonra Herodot 7-8 yıl kadar Samos’da oturmuştur. Fakat 
doğduğu yerde gelişmekte olan olaylar onu oraya dönmeye yöneltmiştir. 
Lygdamis’in keyfi yönetimi günden güne artmış olduğundan en sonunda 
oradan da kovulmuştur.

Suidas’a göre (32) Lygdamis’e karşı çıkarılan başkaldırmanın birinci 
nedeni Herodot’tur. Suidas’tan başka hiç kimse bu savı onaylamıyor. 
Bundan sonra Herodot, Atina konfederasyonunun gönüllü bir üyesi 
olmuştur. Bu olay üzerine serbest hemşeri haklarından yararlanmak 
gayesi ile doğduğu yere dönmek istemiştir. Fakat gerek siyasi nedenlerden 
gerek eski söylentilere göre, doğduğu yer onun edebi kıymetine değer 
vermemesinden dolayı bundan vazgeçmiştir.

Bunun üzerine milattan 447 yıl öce Atina’ya gitmiştir. Orada eserleri o 
kadar beğenilmiştir ki, Anytos adında bir kişinin önerisi üzerine halkın 
iradesi ile kendisine on talent yani 2400 İngiliz lirası ayrılmıştır. Fakat 
hemşerilik kurallarına uygun sıfatı olmadığından, bu ayraılan paradan 
yararlanamamış, bir yıl sonra Thurii kolonisini kurmak üzere Perikles 

(32)- M.S 12-13’üncü yüz yıllarda yaşamış olan leksikograf, yani lügat yazarı.
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ve kolonistlerle beraber Atina’dan ayrılmış ve bu yeni şehrin hemşerisi 
olmuştur.

Mesleği bakımından kırk yaşına kadar izleri takip edilmiş ise de ondan sonra 
hemen hemen izleri kaybolmuştur. Eserinden anlaşıldığı üzere milattan 
430 yıl önce bir kez Cratona’ya, bir başka seferde Metapontum’a (33) ve bir 
ihtimal Atina’ya seyahat ettiği görülür. Pilinius’un tanıklığına göre bu 
zaman içinde Herodot Tarihi’ni yazmak ve düzenlemekle uğraşmıştır.

Herodot’un milattan 424 yıl önce hayatta olmadığı olasıdır. Thruii’de 
öldüğü söyleniyor. Mezarına gelince sonraki çağlarda görülmüştür.

Herodot’un büyük eseri ve yazarın dehası anlatılmakla beraber her şeyden 
önce bu eserin adına “Genel Tarih”, “Yunanlılarla Barbarlar Arasında 
Tarih” ve “Yunan ile İran Arasında Mücadele Tarihi” demişlerdir. Bu 
isimlendirmeler tamamıyla açıktır. 

Herodot zamanının en önemli devletleri olan Kartaca’yı, Etruria’yı 
yazmadığı için bir “Genel Tarih” yazmayı düşünmemiştir. Bu düşünce 
sonraki zamanlara aittir. Troya savaşını atlayarak geçmiştir.

Herodot’un amacı Yunan-İran arasındaki mücadele ve savaşları yazmak 
değil, İran’ın büyük savaş istilalarını yazmaktı. İran’ın ilerlemesinden 
söz ederken, yani küçük bir memleket olan İran devletinden büyük bir 
imparatorluğa yürürken, Herodot Lydia, Media, Asur, Babil, Mısır, 
İskitya, Trakya tarihlerini, eyaletlerini, ürünlerini, iklimlerini, coğrafi 
durumlarını, anıtlarını vs’yi yazmak fırsatını bulmuştur.

Aynı zamanda değişikliklerden söz ederken de Yunan ırkının 
göçlerinden, kolonilerinden, ticaretinden, sanayideki gelişmelerinden, 
devrimlerinden, iç kavgalarından, yasalarından, dini inanışlarından, söz 
etmiştir. Tarihine verilecek güven değeri hakkında çeşitli düşünceler, 
eleştiriler ileri sürmüştür.

Herodot’a yapılan eleştiriler arasında, eserinin bir dereceye kadar Atina 
Devleti'nin savunmasını amaçlaması gelmektedir. Oysa Atina diğer 
Yunan devletlerinin özgürlüğünü yok etmeyi amaçlamaktadır. Herodot 

(33)- Cratona şimdiki Calabria toprağının doğu kıyısında bir Yunan şehridir. 
Metapontum, Taranto körfezinde bir Yunan şehridir.
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ise Yunan dünyasının Atina sayesinde İran köleliğinden kurtulduğunu ve 
özgürlüğünü elde etmiş olduğunu göstermeye çalışıyor.

“Yazar” olarak değeri hakkında tartışma yoktur. Antik çağ yazarlarında 
Lukian, “Ben kişiliğinin hepsinde değil, yalnız bir tek yönde Herodot’a 
benzemek isterdim. Dilinin güzelliğinde, ahenginde, İonia lehçesinin 
doğal ve özel zarafet ve incelikte yahut düşünce dolgunluğunda” der.

Cicero, “Herodot’un uslubu, tatlı, temiz ve akıcıdır.” der.

Langinos ise “Herodot tarihçilerin en Homerikidir.” der.

Herodot’un eserinde ahlaki bir eğilim gözlemleniyor. Bu özelliği, kısmen 
bilgilerinin çoğunun rehberler tarafından verilmiş ve mabetlerden 
toplanmış olmasına, ayrıca bu bilgilerin gaipten haber verenlerin gelişmiş 
eseri olarak anlaşılıp, kabul edilmesine bağlanır. Bu ahlak eğiliminden 
dolayıdır ki, Herodot insanları hayırlı işlerini unutmaktan kurtarmak 
için, örnek olarak onları sonraki nesillere sunmak istiyor. Bunun gibi aynı 
eğilim içinde, dünya işlerinin tanrı tarafından yönetildiğine ve insanlığın 
üstünde yükselmeye kalkışanların tanrı tarafından cezalandırılacağına 
inanıyor.

Herodot’un eseri milattan 430 yıl önce yayımlanmıştır. Eser, 1450 
yılına doğru Latinceye tercüme edilmiştir. 1536’da gözden geçirilerek 
ve düzeltilerek ikinci kez Latinceye, 1737’de İngilizceye, 1786’da 
Fransızcaya, 1811’de Almancaya, 1820’de İtalyancaya, 1890’da da çeşitli 
diller çevrilmiştir. (34)

BAŞKA ŞEHİRLER

SALMAKİS

Salmakis, Halikarnassos’un güneybatısında bulunan bir yerin adı olup, 
Halikarnassos büyüdüğü zaman bu yer yerleşim bölgesi içine alınmıştır. 

(34)- Encyclopedia Britannica, XV, s.774.
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Halikarnassos’un üç savunma kalesi vardı: Biri kuzey tarafta yükselen 
Akropolis (şimdiki Göktepe R.Ö.), Diğeri güneybatıda Salmakis, 
üçüncüsü ise limanın ağzında Kralburcu adındaki Küçükada. (35)

Starabon Salmakis’ten söz ederken “Burada bir su çeşmesi vardır ki, 
içenlere âşık olmak gücü verir” diyor. (36)

Mitoloji, yani uydurma hikâyeler bu çeşme hakkında şu bilgileri veriyor: 

“Halikarnassos civarında Salmakis adında bir perinin adını taşıyan bir 
çeşme vardır. Hermes ve Aphrodite’nin oğlu olan güzel Hermaphrodit, bu 
çeşmenin berrak sularında yıkanırken, peri ona âşık olmuş. Hermaphrodit 
perinin önerilerini reddederek kendisinin bu takipten kurtarılması için 
tanrılara dua etmiştir. Salmakis ise onu aşk ile kucaklamış, sevdiği kimse 
ile birleştirilmesini ve iki vücudun bir yapılmasını tanrılara yalvarmıştır. 
Duası kabul olunmuş ve ikisi bir tek vücut haline getirilmiştir.”

Texier soruyor, “Bu meşhur çeşme ne taraftaydı? Bununla beraber şehrin 
tepesi ile ortası değişmeyeceğinden, kale ile mabet veya saray kısmını esas 
olarak almak olasıdır.” diyor. (37) 

MYNDOS (Şimdiki Gümüşlük)

Myndos, Halikarnassos’un kuzeybatısında olup, Karia sahillerinde 
eski bir şehirdir. Eski Yunanistan’ın Troizen şehrinin bir kolonisiydi. 
İyi ve korunaklı bir limanı vardır. Büyük İskender Halikarnassos’a 
saldırmaya hazırlandığı zaman, yukarıda sözü edildiği gibi Myndos 
kaleciğini ele geçirmek istedi. Buranın teslimi kendisine söz verilmiş ise 
de Halikarnassos’tan yardım geldiğinden İskender Myndos’u almaktan 
vazgeçmiştir.

Roma zamanında Myndos kendi namına sikke basmıştır. Hierakles 
cetveline göre Myndos Khalkedonia’da kurulan Sinod meclisine delege 
göndermiştir. (38)

(35)- J.G. Droysen, Geschichte Alexanders des Grossen, s.139-40 (6. baskı)

(36)- Strabon, III, XIV,16.

(37)- Charles Texier, Asia Mineure, çev. Ali Suad, cilt 3.
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KARİANDA     

Myndos ile Bargylia Karianda denilen bir liman vardır. Skylaks burada 
doğmuştur. Milattan 508 yıl önce Pers kralı Dareios, onu Erithree 
denizinin sahillerini incelemeye memur etmiştir. Seyahatini günü 
gününe tutulan yolculuk notları şeklinde yazılmıştır. (39)  

BARGYLİA (Şimdiki Farilya-1945)

Şimdiki Güvercinlik. Buradaki eski bir şehrin adıdır. (40) 

Mitolojiye göre kahraman Belerophon, arkadaşı olan Bargylos’un Pegasos 
yani kanatlı atın bir çifte atmasıyla ölmesi üzerine ismini Bargylia denilen 
yere vermiştir.

Bargylia Halikarnassos yarımAdası'nın kuzeyinde olup, Romalılar 
milattan 197 yıl önce Makedonya kralı III. Phillip’in elinden almışlardır. 
Bargylia’dan söz eden Strabon şöyle yazıyor: “Myndos’tan sonra gelen 
Bargylia, bir şehir ismine daha layıktır. Onun yanı başında Artemis 
Kyndia tapınağı olup, ora halkının deyişine göre mabedin etrafına 
yağmur yağsa bile üzerine bir damla düşmez.” (41) 1834-39 yıllarında 
Küçük Asya’yı gezmiş ve incelemiş olan Charles Texier ise Bargylia 
hakkında şöyle yazıyor: 

“Tuzla ismi verilen yakın bir noktada eski bir şehir vardır. Bir dağ 
yamacında olan bu şehrin rıhtımı ve kenarında gemi bağlanan yerleri 
hala görülüyor. Binaların büyük bir kısmının ticarete ait olduğu 
apaçıktır. Bir mabet ile basit tarzda yapılmış bir tiyatrosu vardır. 

(38)- W.M. Ramsay, The Historical Geography of Asia Minor,422.(Khalkedonia 
İstanbul’un Kadıköyü’dür.Burada çeşitli ve özellikle miladın 451. yılında ruhani 
meclisler toplanmıştır.)

(39)- Strabon, III, XIV,2.(Erythree denizi eski zamanlarda Hindistan Denizi’ne 
verilirdi. Sonra bu isim Şap Denizi’ne verildi.)

(40)- Bu kelimenin Fransızca telaffuzu Bargylia olup, asıl kelime Yunancadır. 
Yunancada B harfi V harfi gibi okunduğundan, Türkçede Varilya olmuştur. V ve F 
harflerinin çıkış yeri aynı olduğundan, kelime Farilya olmuştur.

(41)- Strabon, III, XIV,20. 
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Bargylia olduğuna şüphe bırakmayan bu şehir, körfezin en dibine 
gömülmüştür. Artemis’e (yani Diana) ait ve yağmurları uzaklaştırma 
güç ve ayrıcalığıyla tanınan mabedi meşhurdur. (42) Bu mabet Bargylia 
civarındadır. Yağmur yağdığı zaman güya mabedin etrafına düşer ve 
mabedi ıslatmazmış. Polybius’un kaydettiği heykel ve mabetten, mabet 
binasına dair bir eser ve buna uygulanabilecek bir şey bulunamamıştır. 
Yalnız harabeden bir fersah kadar bir mesafede tepelerin arkasındaki 
çalılıklar içerisinde beyaz mermerden yapılmış ve oluklu sütunları olan 
bir mabet bulunmuştur. Binanın birçok metre yüksekliğinden sonrası 
haraptır ve ekseri yerleri toprakla dolmuştur. Bargylia, kuruluş tarihine 
göre pek eski bir tarihe sahip olup Achilleus yahut Bargylia tarafında inşa 
edilmiştir. Bu zamandan beri bu sahil, Bacon isimli İngiliz savaş gemisi 
tarafından ziyaret edilmiş ve Bargylia’nın haritası amirallik tarafından 
yaptırılıp, yayımlanmıştır.” (43)

Bargylia’da bulunmuş olan iki kitabede, Artemis Kyndia’nın adı 
geçmektedir. (44) 

Plutarch, Bargylia’da doğmuştur. Kendisi Epikürcülük felsefe okuluna 
bağlı tanınmış bir düşünür olup öğrencisi ve halefi Lacoon namıyla 
tanınan Demetrius’tur. (45)

(42)- Polybius, XVI, XII.Polybius, Yunanistan’ın Arkadia bölgesinde bulunan 
Megalopolis’te milattan 210 yahut 205 yıllarında doğmuştur. Zamanına ait bir 
genel tarih yazmıştır.

(43)- Küçük Asya, cilt III, s.176.

(44)- Le Bas et Waddington, III, s.1367.Bu iki kitabenin numaraları 496-497’dir.

(45)- Starbon, III, XIV,20.  
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İKİNCİ BÖLÜM

MENTEŞE BEYLİĞİ (MENTEŞE MUTASARRIFLIĞI, 
MUĞLA VİLAYETİ) - BODRUM KAZASI - TARİHİ OLAYLAR 
-YÖNETİM - KAYMAKAMLAR - KÖYLER - NÜFUS - MİLLİ 
EĞİTİM - HAYIR KURULUŞLARI-SOSYAL DURUM

MENTEŞE BEYLİĞİ

Miladın 1192’sinde II. Kılıç Arslan’ın ölümüyle, Selçuklu İmparatorluğu 
on bir oğluna bölünerek, her biri bağımsız olarak yaşamaya başlamıştır.

Onlardan biri Menteşe Bey’i idi. Menteşe Beyliği’nin merkezi Muğlaydı. 
Beyliğe tabi olanlar: Balat (eski Palatia yahut Orhaniye), Bozüyük, Milas, 
Biçin (Beçin) Marin, Çine, Davas, Burnar (Pinar), Megri, Köyceğiz 
kasabalarıydı (46). Bu cetvelde Halikarnassos şehri yoktur.

Beyazıt-Timur savaşından sonra Yıldırım Beyazıt’ın çocukları arasında 
veraset konusu hakkında anlaşmazlıklar, savaşlar meydana gelmiş ve 
sonunda zafer Mehmet (Osmanlı tarihinde I. Sultan Mehmet adıyla 
bilinir) tarafında kalmıştır. Bu müddet Osmanlı Tarihinde “Saltanat 
Arası” adıyla bilinir.

Bilinir ki, Selçuklu Devleti’nin çöküşünden sonra ortaya çıkan beylikler, 
Osmanlı sülalesinin meydana çıkmasına iyi gözle bakmamışlardır. 
Bunlar, yani beylikler Beyazıt oğulları arasında çıkan anlaşmazlıklardan 
yararlanarak ve şehzade Mehmet ile uğraşan kardeşleri ile birleşerek 
bu sülalenin kuvvetini ve nüfuzunu kırmaya, bu suretle durumlarını 
sağlamlaştırmaya çalışmışlardır. Bu beylikler arasında Menteşe Bey’i de 
vardı.

1415‘de Menteşe Beyi İlyas Bey, Osmanlı Devleti’ne bağlı iken bastırdığı 
paralarda kendi isminin yanı başına Osmanlı Sultanının ismini de 
yazmıştır. (47)

(46)- Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası s.71.

(47)- Wittek, Menteşe Beyliği, s.110.
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Rodos şövalyelerinin aşağı İzmir’de bir kaleleri vardır ki, Timur 
tarafından tahrip edilmiştir. Fakat İzmir oğlu Cüneyt Bey’in emriyle 
tamir edilen bu kale, Osmanlı padişahının emriyle yeniden tahrip 
edilmiştir. I. Mehmet İzmir’deki şövalyelerin Kalesi'ne karşılık Karia 
sahillerinde bir yerde kale yapabileceklerini söyledi. 

Şövalyelerin başkanı Mıgal Mastori cevap olarak, yabancı bir toprakta 
değil Omsalı toprağında bir yer gösterilmesini istedi. Padişah, “Bu arazi 
benimdir. Osmanlı imparatorluğunun malıdır, çünkü Menteşe Beyi 
benim tabamdır.” demiştir. 

İlyas Bey hakkını silah ile savunmak istemişse de başarılı olamamıştır. 
Rodos şövalyeleri, deniz kenarında bulunan Halikarnassos’da, yani 
şimdiki Bodrum’da bir kale yapmışlardır.

Şanizade tarihinde bir Sığala İlinden söz ediliyor. (48) Sığala, yani 
Karayunluk denilen maddedir ki tıpta kullanılır. Bu madde Menteşe’ye 
bağlı Meğri, Mermeris, Köyceğiz kazaları köylerinde ve civarında bu 
çeşit karayunluğa “Sığala” dendiği için, Menteşe’ye bazen Sığala ismini 
vermişlerdir.

Hicri (H) 1231 (1815)’te Cezayir batı ocak korsanlarının yağmalarını 
engellemek için İzmir kadılığı ile Sığala, Menteşe, Aydın ve Saruhan 
beylerine padişah emri gelmiştir. Bundan anlaşılıyor ki, Menteşe Beyliği 
iki bölgeye ayrılmıştır. H. 271 (1864)’de Menteşe sancak olarak Aydın 
iline bağlıydı.

H. 1286 (1869)’da Mermeris nahiye olup Rodos’a bağlıydı. Bu nahiye 
Muğla’ya yakın olduğu için Aydın iline bağlı olan Menteşe sancağına 
katılmıştır. (49) 

1881’de Menteşe Sancağı Köyceğiz, Mermeris, Megri (şimdiki Fethiye), 
Milas, Davas kasabalarından meydana gelmekteydi. (50)

(48)- Cilt II, s.213-214.

(49)- Ruzname-i Ceride-i Havadis, No: 1275, Yıl: H. 1286 (1869)

(50)- Devlet Salnamesi (yıllık dergi), yıl H 1297 (1881). Salname Bodrumu kaza 
olarak göstermiyor. Hâlbuki kaymakamların cetvelinde,1827’de Mehmet Ragıp 
adında bir kaymakamın adını görüyoruz.



46

1887’de Davas kazası Denizli Sancağına bağlanmıştır. (51) 

Aydın ili içinde bulunan Menteşe Mutasarrıflığı, Aydın ili merkezi 
olan İzmir’den uzak bulunduğundan ve ulaşım araçlarının azlığından 
dolayı, bağımsız bir mutasarrıflık haline getirilmiştir. Daha sonra beş 
mutasarrıflıktan meydana gelen Aydın ili beş bağımsız il haline geldikten 
sonra Menteşe de bağımsız bir il olmuş ve ismi Menteşe ili değil Muğla 
ili olmuştur.

Şimdi Muğla ilinin sınırları şunlardır:

Kuzeyde: Aydın ilinin Söke, Çine, Bosdoğan (Bozdoğan) kazaları.

Doğuda: Denizli ilinin Tavas ve Burdur ilinin Tefenni ve Antalya ilinin 
Elmalı ve Kaş kazaları.

Güneyde: Akdeniz.

Batıda: Adalar Denizi ile çevrilidir.

Bugün bu ili meydana getiren kazalar şunlardır: 

Muğla, Köyceğiz, Marmaris, Fethiye (eski Megri), Milas, Bodrum, 
Akdoğan. Eski bir nahiye olan bu sonuncunun adı Yatağan oldu, sonra 
yine Akdoğan oldu ki 1944’de kazaya dönüştürülmüştür.

BODRUM İLÇESİ (Kazası)

Şimdiki Bodrum’un sınırı:

Kuzeyde; Mandalya Körfezi

Doğuda; Milas İlçesi

Güneyde; İstanköy Körfezi

Batıda; Adalar Denizi ile çevrilidir.

(51)- Devlet Salnamesi, Yıl: H. 1303 (1887)
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Bodrum deniz ile çevrilmiş olduğundan havası gayet güzel ve ısısı ılımlı 
ve normaldir. İlkbaharda hava 19, yazın 25, kışın 2 dereceye kadar iner. 
En büyük sıcak Temmuz’da olur ve gölgede 35 dereceye kadar çıkabilir. 
Daimî rüzgârlardan karayel, batı, Anadolu ve keşişleme eser. Meltem 
rüzgârları nisan başında başlayarak, Eylül sonuna kadar düzenli bir 
şekilde devam eder. Meltem rüzgârları yaz sıcaklarını değiştirir ve 
ekinlere yararlı olur. Bunlar genelde kuzeybatıdan eserler. İlçe içinde 
aralık ve ocak aylarında genelde sürekli yağmur yağar. Dolu ile yağan 
yağmurlar genelde hasar meydana getirirler. Yağmurların çok olduğu 
yıllarda sellerden başka bir şey olmaz ise de, 1326 (1910) yılında bir defa 
kar düşmüştür. (52)

Bodrum sahil bölgesinde bulunduğu için kış mevsimi ılımlı geçer. Her 
tarafta yeşillik, taze otlar, çiçekli bitkiler ve geniş manzaralar oluşturur. 
Yapraklarını dökmüş meyveli veya meyvesiz ağaçlar daima yeşilliklerini 
korurlar. Bundan başka bu bölgede limon, portakal, mandalina, zeytin, 
incir, harup gibi ağaçlar elverişli bir havada büyürler, gelişirler.

Bodrum’da iki liman ve çeşitli girinti ve çıkıntılı yerler bulunduğun için 
denizciliğin gelişmesine ve gemilerin sığınmasına elverişlidir.

1082 (1671)’de Hicaz’a gitmek üzere İstanbul’dan kalkan ünlü gezgin 
Evliya Çelebi Bodrum’a uğramıştır. Bu kasaba hakkında şöyle yazıyor:

“928 (1521)’de Sultan Süleyman Kanuni kaptanı, Parlak Mustafa Paşa Bodrum’u 
zapt etmiştir. Bodrine Kralı, yedi kralın yardımı ile Bodrum Kalesi’ni inşa etmiştir. 
(53) Bodrum Menteşe toprağında bulunan Karaova kazası nahiyesidir. Orada 
vekil vardır, kethüda(kâhya) ve kumandan yoktur. Denizin kenarında bir burun 
üzerinde kuvvetli bir kalesi vardır. Kalenin dışında varoş evleri, han, cami, 
hamam ve çarşı pazarı yoktur. Hemen her taraf bağ ve bahçedir. Halk üzüm ve incir 
mahsulleriyle yaşar. Bağlar içinde Kaptan Memi Paşa’nın (54) su kemerlerinde 

(52)- Ali Rıza, Menteşe Sancağının Ahval-i Zıraiye ve Arziyesi s.11-12

(53)- Bodrine kelimesi, Bodrum kelimesinin değiştirilmişidir. Rodos Şövalyeleri 
Halikarnassos sahiline yaptıkları kaleye St. Petrum (yani St. Pier) adını 
vermişlerdir. Bundan dolayı Bodrine kral ismi değildir.

(54)- Memi Paşa Rodosludur. Naima Tarihi (cilt IV s.119) şöyle yazıyor:” Girid 
seferinin başlangıcından söz edilirken, Rodos’tan çıkan Memi Paşa oğulları deniz 
savaşlarına girişerek, büyük yararlılıklar gösterdiler ve başarılar elde ettiler.” 
Celaleddin Rodoslu “Rodos ve İstanköy adalarına gömülü tarihi simalar s.23”
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gelip kalenin kuzey tarafına lonca kapısının dışında bulunan Lonca mescidi 
dibinde yaptırdığı su çeşmesi vardır. O kemerlerden ona su gelir.”

Bugünkü Bodrum şehrinin mahalleleri şunlardır: 

Eskiçeşme, Yeniköy, Küllük, Tepecik, Türk Kuyusu (55), Umurça, Çarşı, 
Rum Mahalleleri. (Şimdiki adı Cedid Mahalle)

TARİHİ OLAYLAR

Bu başlıktan gaye, Bodrum hakkında ele geçirdiğimiz yönetim, sosyal, 
askeri ve siyasi olaylara bir göz gezdirmektir. 

Dört yüz yıldan fazla bir zaman zarfında Bodrum’da olan biten olaylar 
burada sözünü ettiğimiz bir avuç olaydan mı ibaret? Asla! Doğaldır ki, 
bu uzun zaman zarfında Bodrum iyi ve kötü günler geçirmiş, bolluk ve 
yoksulluk içinde yaşamış, siyasi ve askeri sahnelere zemin olmuş, sözün 
kısası insanın geçebileceği her yoldan geçmiştir. Bütün bu çeşit olayları 
bilmek için bizi aydınlatacak belgeler gereklidir.

İleride, Kaymakamlar cetvelinde görüleceği gibi 1872’de Bodrum’da bir 
kaymakam yani bir teşkilat vardı. O zamandan bu zamana 73 yıl geçmiştir 
(Prof. Galanti “Bodrum Tarihi” kitabını 1945’de yazmıştır). Bodrum 
yerel yönetim arşivlerinde bu müddet ve hatta daha eski zamanlara ait pek 
çok tarihi belge bulunabilir. Bu arşivleri silkmek, yani gözden geçirmek 
gerekir. Bu iş yapılıncaya kadar biz ötede beride bulabildiğimiz olaylar ile 
yetinelim. Bu araştırma görevi Bodrum Halkevi’ne düşer.

H. 885 (1480) yılında, Fatih Sultan Mehmet Bodrum Kalesi'nin 
alınmasını emretmiştir. (Ayrıntılar Bodrum savaşları bölümünde)

H. 928 (1521)’de Rodos Adası alındıktan sonra, Bodrum Kalesi ve 
İstanköy Adası alınmış ve halka vergi ve harç konulmuştur. (56) 

Bodrum’un zaptı hakkında Cihannüma’da (Kâtip Çelebi’nin coğrafya 
kitabı) şöyle yazıyor: 

(55)- Türkkuyusu adı, yerli söylentiye göre Türklerin ilk açtıkları kuyuya verilmiştir.

(56)- Peçevi Tarihi, cilt I, s.76.
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“Sultan Süleyman 700 parça gemi ile ikinci vezirini gönderip ve kendileri 
karadan Aydın taraflarına teveccüh etti ve Mısır Hâkimi Hayre Beye 
kardeşi ile yirmi dört garrap gönderecektir. Otuz gün kuşatmadan sonra 
avn-i hakk ile ( Allah yardımıyla) fetholundu. Sonra Bodrum, İstanköy, 
Lindos, Sömbeki adaları geldi.” (57) 

Bodrum’un zaptı hakkında Müneccimbaşı Tarihi’nde ise şöyle yazıyor: 

“Sultan Süleyman Kanuni, Rodos’u fethettikten sonra İstanköy Adası 
ile Bodrum Kalesi'ni almıştır. Bodrum Kalesi St. Petrum Şatosu ismiyle 
tanınıp Rodos Şövalyelerinin malıydı.” 

Müneccimbaşı bu olayı yazarken Bodrum’a Petrum demiş, yani Peterum 
diye göstermiştir. Rumlar Petrumi ve Türkler Budrum derlerdi. Şimdiki 
yıllarda Bodrum denmektedir ki, deyiş doğru değildir. (58)

Yılı bilinmeyen bir zamanda Venedik donanması Bodrum’a saldırmıştır. 
(Ayrıntıları Bodrum savaşları bölümünde)

1185 (1771)’de Rus gemileri Bodrum’a saldırmışlardır. (Ayrıntıları 
Bodrum savaşları bölümünde)

II. Mahmut zamanında 1227 (1812) yılının ilkbaharında orduya acele 
asker yetiştirmek için çıkarılan emir gereğince, Menteşe Sancağı 
sorumlusu (kaymakamı) Ömer Ağa ve Karaosmanzade Hacı Ömer 
Ağa’ya sorumlusu marifeti ve Karaosmanzade gözetimi altında dört bin 
asker toplamalarına dair emrin bir sureti gönderilmiştir. (59) Menteşe 
Sancağı’na bağlı Bodrum’un dahi kendisine düşen asker hissesini vermiş 
olduğu doğaldır.

1231 (1815)’de Cezayir Batı Ocağı korsan gemileri, Akdeniz ve Adalar 
sahilinde dolaşan Osmanlı tüccar gemilerini tutarak içinde bulunanları 
esir ve mallarını gasp ve ele geçirmeye başlamışlardı. 

Bu gibi olayların meydana gelmesini önlemek için çıkarılan Padişah 

(57)- Peçevi Tarihi, s.692.

(58)- Müneccimbaşı Tarihi, cilt III, s.479.

(59)- Şahinzade Tarihi, cilt II, s.87.



50

buyruğu dikkate alınmadığından, Osmanlı sahillerinden Cezayir 
Ocağına hiçbir nefer asker yazılması ve ocak vekillerinin ocak işleriyle 
uğraşması tembihatını kapsayan İzmir Kadısı ile Sığala, Menteşe, Aydın 
ve Saruhan Sancaklarından oluşan kazaların hâkim ve subaylarına ve 
Rodos Sancağı mutasarrıfına hitaben emirler verilmiştir. Menteşe’ye 
bağlı Bodrum kazasına da bunun gibi emirler verilmiştir. Bu durumu 
düzeltmek için Cezayir Batı Beylerbeyi Ömer Paşa’nın araya girmesiyle, 
Cezayir Batı Ocağı hareketlerinden pişman olmuş ve eski durum geri 
gelmiştir. (60)

1326 (1820) Mora ihtilali başlamazdan önce, yalnız Mora’da değil 
Rumların bulundukları yerlerde açık-kapalı propaganda yapılıyordu. 
Adalarda ve Anadolu sahillerinde bulunan Rumlar kurtuluş savaşına 
hazırlanıyorlardı. Bu hedefe varmak gayesi ile denizi elde etmek için 
küçük ve büyük gemiler kullanarak Türk gemilerine musallat oluyorlardı. 
Bu ihtilal esnasında asiler altı tekne ile Bodrum-İstanköy arasında iki 
Türk tüccar gemisini ele geçirerek içindekileri öldürmüşler ve bu suretle 
İstanköy Adası'nı kuşatmışlardır. O sıralarda İstanköy’de sürgünde olan 
İbrahim Paşa ve Vahit Paşa durumu İstanbul’a bildirmişlerdir.

İstanköy’ün korunması için yakın civarda bulunan Menteşe Sancağı 
kazalarına (Bodrum da dâhil) asker hazırlamaları ve becerikli bir 
komutan ile yardım etmeleri için bu kazaların hâkimleri ile naiplerine 
ve idarecilerine Padişah emri ile beraber savaş gereçleri gönderilmiş ve 
İstanköy Voyvodası bundan bilgilendirmiştir. (61)

Gene aynı yıl Mora ihtilali sırasında memleket bir sarsıntı geçirmiştir. 
Mora’daki asilerden başka, ülkenin diğer taraflarında yaşayan Rumlar 
gerek doğrudan doğruya gerek bazı Avrupa devletlerinin kışkırtmasına 
kapılanlar ülke içinde bir huzursuzluk yaratmışlardır. Bu durumu 
göz önünde tutan hükümet, ülkenin büyükleri ile halk arasında birlik 
gereğini önermiştir. Bu esasa dayanarak Sadrazam bazı bakanlara ve 
Yeniçeri Ağası bazı sınır korumalarına daha önce yazılmışsa da bu defa 
bütün Anadolu ve Rumeli Bakanlarına ve mutasarrıflarına bu durumu 
anlatarak onların da halkı birleştirmeye dikkat etmeleri için her birine 
ayrı ayrı yazmıştır.

(60)- Şahinzade Tarihi, cilt II, s.313-314.

(61)- Şahinzade Tarihi, cilt IV, s.185.
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Diğer taraftan Şeyhülislam Anadolu’da ve Rumeli’de bulunan bütün 
kazaların (Bodrum da dâhil) müftülerine, naiplerine, bilginlerine şaban 
ayının üçüncü günü tarihli mektuplar yazarak mübaşirler ve tatarlarla 
göndermiştir. (62)

Aynı yılda II. Mahmut Yunan ihtilalini bastırmak için, Mısır Valisi 
Mehmet Ali Paşa’dan para ve gemi istemiştir. Bunun üzerine Mehmet 
Ali Paşa, Mora taraflarında Kaptana Bey emrinde bulunan Padişah 
donanmasına katılmak üzere İskenderiye’den bulduğu ve donattığı on 
sekiz gemiyle İskenderiye’de bulunan bir kıta donanma gemisini katarak 
hepsinin başına eski kethüdası Kapucubaşı Mehmet Ağa’yı komutan 
olarak atamış ve gerekli emirleri vererek Rodos’ta ve Bodrum’da bulunan 
diğer gemilere katılmıştır. (63) 

Cevdet Tarihi’nde Yunanistan’ın isyanı hakkında şöyle yazılıyor: 

“Yunanistan isyanı başladığı zaman Mora Valisi Mehmed Ali Paşa’nın 
oğlu İbrahim Paşa idi. İsyanı bastırmak için 1240 (1824) yılında 
mükemmel bir donanma ile İskenderiye limanından çıkıp, Megri’ye 
(Fethiye) ulaştı. Oradan kalktıktan sonra havanın muhalefeti yüzünden 
Bodrum Limanı'na girmiştir. Zamanın Kaptan-ı Deryası Hüsrev Paşa 
isyan halinde bulunan Ipsara Adası'nı yakıp yıktıktan sonra, Sisam 
Adası'nı vurmak üzere gelirken Bodrum’a uğramış ve orada bulunan 
İbrahim Paşa ile buluşmuş ve birlikte Sisam Adası'nı vurduktan sonra 
Mora’ya gitmeye karar vermişlerdir.” (64)

1256 (1840) Muharremi ve mart ayından itibaren iltizamat usülü 
kaldırılarak her bir yerin zabıta ve maliye işlerini, din işlerini ve 
Tanzimat-ı Hayriyye’ye uyularak, iyi yönetimi ile belirli gelirlere zarar 
verilmemesinin gereği ilan edilmiştir. Bu işi yürütmek için her tarafa 
vergi memurları gönderilmiştir. Menteşe Emini Hacı Aziz Ağa’ya, 
Milas, Mandalyat ve Bodrum ile beraber Saravalos kaymakamlığı 
verilmiştir. (65)

(62)- Şahinzade Tarihi, cilt IV, s.76-78.

(63)- Şahinzade Tarihi, cilt IV, s.119-120.

(64)- Tarih-i Cevdet, cilt XII, s.117-119.

(65)- Takvim-i Vakayi, yıl 1255, no 193.
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1268’de (1851), Bodrum’da çekirge çıkmış ve tohum bırakarak ertesi 
yıl da tekrar tahribat yapmıştır. Halk çekirgeyi öldürmeye ve toplamaya 
gayret ederek, elli tanesi 1 dirhem ve yirmi bin tanesi bir okka olmak 
üzere yirmi sekiz bin altı yüz altmış bir okka toplanmış, toplanamayanlar 
başka yerlere gitmiş ve ürüne ve meyvelere zararı dokunduğu Sağlık 
Meclisi tarafından haber verildiği Takvim-i Vakayi’de yazmaktadır. (66)

Her yılın mart ayında gümrükler toptan müzayede suretiyle iltizama 
verilirdi. 1269 (1852) yılında Bodrum Gümrüğü Menteşe grubuna 
verilmiştir. (67)

1914’de I. Dünya Savaşı'nda bir Fransız Kruvazörü Bodrum’u topa 
tutmuştur. (Geniş bilgi Bodrum savaşları bölümünde)

1914-1918 I. Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu çökmüştü. 
Avrupa’nın büyük devletleri çöken imparatorlukta kendilerine göre 
bölgeler ayırmışlardı.  Öteden beri İzmir’i almayı amaç edinmiş olan 
İtalya, bu şehrin Yunanlılar tarafından işgal edildiğini görünce, İzmir 
üzerine olan hedefini kaybetmeden (68) Kuşadası’ndan Antalya’ya kadar 
uzanan sahili ele geçirmeyi kafasına koymuştur. Bodrum da bu sahil 
içindeydi.

Bir gün İtalyan Kızılhaç’ı adına bir heyet gelmişti. Başkan Nacarato idi. 
Bu kişi heyetin amacının (!) savaştan zarar görenlerin yardımına gelmek (!), 
gereksinimlerini sağlamak(!), halkın sağlığı ile ilgilenmek(!), parasız 
doktora göndermek, ilaç vesaire dağıtmak olduğunu bildirmişti. Bodrum 
halkı bu heyetin asıl amacını anladığından, fakat savaştan perişan halde 
çıkan memleketin durumunu düşündüğünden bu heyete karşı düşmanca 
bir tutumda bulunmamıştır.

Türkiye’nin durumunun kötüleştiğini gören İtalya, yavaş yavaş İtalyan 
askeri kuvvetlerini ve sonra bir Bersaglieri bölüğününü de göndermiştir. 
Bu kuvvet artışı üzerine İtalyanlar aslında korunması olmayan kaleye 

(66)- Takvim-i Vakayi, yıl 1269, no 489.

(67)- Takvim-i Vakayi, yıl 1269, no 482.  

(68)- 1922 yılında Rodos ‘ta bulunan ihtiyar annemi görmeğe gittiğimde, Rodos’ta 
bulunan bazı İtalyan askerlerinin kasketlerinde “Battaglione di Symirna” yani 
“İzmir’in Tabura” kelimelerini gördüm. Demek ki, hedefi İzmir’den başlamaktı.
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girerek İtalyan bayrağını çekmişler ve şehre hizmet olsun diyerek (!) Fransız 
kruvazörünün bombardımanı ile yıkılmış kalenin yıkık kısımlarını 
onarmışlardır. 

İtalya’nın durumu Yunanlıları kayıtsız bırakmamıştır. Sahil şehirlerinde 
Rumlar yaşadıkları için Yunanlılar İtalya’yı taklit ederek Bodrum’a bir 
Yunan Kızılhaç imdat heyeti (!) göndermişlerdir. Bodrum’a böyle bir 
heyet ayak basınca şehir halkı ayaklanmış ve Bodrum’da bulunan Girit 
göçmenleri kamalar ile hücum etmeye hazırlanmışlardır. Bu durum 
karşısında Yunan Kızılhaç heyeti İtalyan Kızılhaç heyetine sığınmış ve 
bunun sonucu İtalyanlar imdat isteyen heyetinin üyelerini kaleye alarak 
saklamışlardır. Bu olaydan haberi olan Yunan hükümeti, Yunan heyetini 
almak için Bodrum’a bir gemi göndermiştir. (69) 

Osmanlı İmparatorluğu enkazından yeni Türkiye’yi diriltmek için ilan 
edilen Bağımsızlık Savaşı’nın zaferlerini gören İtalyan askeri kaleden 
bayrağını indirerek savuşup gitmiştir.

1923’de imzalanan Lozan Anlaşması gereğince, Türkiye ile Yunanistan 
arasında yapılan mübadele sonucunda Bodrum’a Türkler gelmiştir.

Cumhuriyetin ilanından beri Muğla valileri ile Muğla ilinin seçtiği 
milletvekilleri Bodrum’u ziyaret ederler.

1926 yılının mart ayında bir zamanlar başbakan, şimdi Cumhurbaşkanı 
olan İsmet İnönü Ertuğrul Yatı ile aynı yılın Ekim ayında, beraberinde 
General Muhittin ve Cemal olduğu halde Hamidiye kruvazörü ve Berk-i 
Satvet torpidosu ile Mareşal Fevzi Çakmak ilk defa; 1939’da beraberinde 
General Mustafa Muğlalı ve İzzettin Çalışlar olduğu halde Mareşal 
Fevzi Çakmak ikinci defa ziyaret etmişti. Başbakan iken Celal Bayar da 
Bodrum’u ziyaret etmişlerdir.                                                  

(69)- Fethiye (eski Megri) kazasına giden böyle bir Kızılhaç Heyeti’nin, askeri bir 
heyet olduğu anlaşılınca üyelerinden biri öldürülmüştür. Sıhhi bir heyet olduğunu 
iddia eden Yunan Hükümeti olayı Uluslararası Kızılhaç merkezine bildirmiştir. 
O sıralarda ben, Kızılay Merkez’inde çalışıyordum. Bütün bu iş elimden geçti. 
Uluslararası Kızılhaç’a gerçeğin bütün ayrıntıları bildirilmiştir. 



54

YÖNETİM

İl teşkilatından sonra nahiye olan Bodrum, ilçe (kaza) merkezi olmuş 
ve Nahiye Müdürü yerine Kaymakam şehri yönetmeye başlamıştır. 
Bodrum nahiye iken, şimdiki Bodrum sınırları içinde eski zamana ait 
yerlerden başka üç ilçe vardı ki, bunlar bugün nahiye ve köy, Bodrum ise, 
ilçe merkezidir. Bir zamanlar ilçe olanlar şunlardır:

1-Karabağ İlçesi

2-Saravalos İlçesi

3-Karaova İlçesi

Buna ait ayrıntılar “Bodrum Köyleri” cetvelindedir.

Bodrum Nahiye Müdürleri hakkında bilgimiz yoksa da Kızılhisarlı 
Mustafa Paşa’nın şeceresine dâhil Hacı Salih Bey isminde son Nahiye 
Müdürü hakkında bilgilerimiz vardır. (70) 

Hacı Salih Bey zeki, iradeli, varlıklı, bilgili insanları seven ve aynı 
zamanda şair bir kişiydi. Büyük bir aileye mensup olan karısının, yeni 
evlenen kızlara karşı özel bir sevgisi vardı. Evlenecek kızlar gidip elini 
öperler ve çekilecekleri vakit onlar altından hediyeler verilirdi.

KAYMAKAMLAR

Bodrum ilçe olduğundan beri, gelip giden kaymakamların isimleri ve 
görev süreleri hakkındaki bilgilerimizi Bodrum’un şimdiki Kaymakamı 
Ekrem Sevencan ile Devlet Salnamelerine (Devlet Yıllıklarına) borçluyuz. 
En eski devlet yıllıklarında yalnız vali ve mutasarrıfların isimleri geçerdi.

1298 (1882) yılı Devlet Yıllığı’nda ilk defa olarak kaymakam olarak 
gösterilen kişi Nafiz Efendi’dir. Aynı isim 1299 (1883)’de de gösterilmiştir. 

Bu tarihten sonra 1306 (1890) yılına kadar çıkan yıllıklarda hiçbir 
kaymakam ismi yoktur.

(70)- Kızılhisarlı Mustafa Paşa’ya dair bilgiler dördüncü bölümde görülecektir. 
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1306-1307 (1890-1891) yıllarında kaymakam olarak İsmail Şevki 
gösterilmiştir.

1308-1326 (1892-1910) yıllarında kaymakam olarak Ömer Hulusi’nin 
ismi anılmaktadır.

Bu bilgilerden sonra, şimdiki Kaymakam Ekrem Sevencan’ın gönderip, 
aşağıda verdiğimiz cetvelde Bodrum Kaymakamları şunlardır:

Mehmet Ragıp Bey  1288 (1872)

Elseyyit Ali Efendi  1290 (1874)

Yusuf Ziya Bey   1293 (1877)

Elseyyit Mehmet İzzet Efendi 1294 (1878)

Elseyyit İsmail Hakkı Efendi 1294 (1878)

Abdi Efendi                                1294 (1878) (71)

Mehmet Nafiz Bey  1296 (1880)

Sıdık Bey   1296 (1880)

İsmail Şevki Bey  1300 (1884) (72)

Ömer Hulusi Bey  1305 (1889)

İbrahim Rusuhi Bey  1324 (1908)

Osman Nuri Bey  1325 (1909)

Nişan Agâh Bey  1326 (1910)

Mehmet Faik Bey  1329 (1913)

Enver Bey   1331 (1913)

(71)- Abdi Efendi’nin mühründe “Ne mürüvvet ben kuluna Rabbim” ibaresi vardır.

(72)- Bu kaymakam 1305 (1889) tarihine kadar görev yapmıştır.
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Lütfü Bey   1340 (1924)

Hilmi Bey   1340 (1924)

Sırrı Bey   1341 (1925)

Hamdi Bey   4 Ağustos 1927  20 Kasım 1928

Lütfü Bey   29 Kasım 1928       4 Aralık 1928

Hamdi Bey   4 Aralık 1928      25 Şubat 1930

Necmeddin Bey   26 Şubat 1930                  31 Ağustos 1931

Ali Rıza Bey   7 Eylül 1931       15 Şubat 1932

Kamil Bey   25 Mart 1932        23 Ekim 1934

Fehmi Özakın   22 Kasım 1934     15 Aralık 1938

Ekrem Sevencan  17 Ocak 1939      (Halen kaymakamdır)

KÖYLER

Resmi kayıtlara göre bugün Bodrum ilçesinde 28 köy vardır. Bu köylerin 
isimleri şunlardır:

MERKEZ BUCAĞI

Çırkan

Bitez

Kızılğaç

Çiftlik (Eski ismi Demir Çiftliği)
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MÜSKEBİ BUCAĞI

Müskebi

Yahşi

Görece

İslamevleri (Eski ismi Rumevleri)

Dere

Peksimet

Karakaya

Akçaalan

Karabağ

Geriş

Yalıkavak (Eski ismi Sandıma)

Dirmil

Farilya

Türkbükü (Eski ismi Rumbükü)

Göl

Girelbelen

Yaka

KARAOVA BUCAĞI

Mumcular (Bucak Merkezi)

Pınarlıbelen

Yeniköy (Eski ismi Ceditköy)
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Çömlekçi

Saz (Eski ismi Kargı; zira Bodrum’da saza kargı denir)

Kum

Mazı

İkaz 1: 1894 yılında Bodrum’da 29 köy vardı. Bu rakamı Küçük Asya’yı 
dolaşan ve Bodrum’a da gelen Vital Cuint yazıyor. (73)

İkaz 2: Ben Bodrum’lu olduğum için yukarıdaki cetvelde eksik olan 
bazı köy isimleri görüyorum. Bunlardan merkez ve Müskebi Bucaklarına 
bağlı olan:

Aspat

Kefaluka

Kemer

Etrim

Kadıkalesi

Gümüşlük

köyleri ile Karaova Bucağına bağlı:

Sıtraç

Üçpınar

Tepecik

Çiftlik

köyleri, bunun aksi olarak cetvelde bulunan:

(73)- Histoire de L’Asie Mineure, cilt 3, s.622.
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Göl

Girelbelen

Kum

Mazı

İsimleri benim için yenidir. Acaba bu fark nereden kaynaklanmaktadır?

Şimdi resmi cetvelde bulunan ve bulunmayan köyler hakkında sırasıyla 
bilgi vereyim.

a) BİTEZ

Eski ismi Vitiz yahut Petusa olup Yunancadır. Evliya Çelebi orayı ziyaret 
ettiği zaman elli haneli ve camili bir İslam köyü ve oranın hanedan sahibi 
İbrahim Çelebi isminde biri olduğunu yazıyor. (74)

b) MÜSKEBİ

Bu kelimenin aslı Episkopi’dir. Kelime Yunanca olup, “Gözleme” 
anlamına geliyor. Müskebi’de eski bir kule olduğundan ve oradan 
gözlemek olanağı bulunduğundan Episkopi ismi verilmiştir.

c) DİRMİL

Eski ismi Thermilion olup Yunancadır. Anlamı kaplıca suları yeri 
demektir, bugün bile izleri vardır.

d) KARABAĞ

Karaova’nın nahiyesi olup, deniz kenarında kurulmuştur. (75) Aspat 
Kalesi'nden söz eden aynı seyyah Karabağ’ın, Menteşe Sancağı’nın bir 
kazası olduğunu yazıyor.

(74)- Evliya Çelebi, IX, s.213-214.

(75)- Evliya Çelebi, IX, s.211.
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e) SARAVALOS

Hacı Halife yani Kâtip Çelebi, Menteşe kazalarını sayarken Saravalos’u 
on ikinci kaza olarak sayıyor. Evliya Çelebi Saravalos’un coğrafi 
durumunu Peçin ile Varvil tuzlası arasında gösteriyor. (76) Sandıma, 
Dirmil, Farilya bu kazanın köyleridir.

f) KARAOVA

Evliya Çelebi Karaova’dan söz ederken; “Menteşe’nin bir kazası olup, 
burada kadı ve serdar vardır. Kethüda yeri yoktur. Yönetim bölümleri 
bir nahiye ile on bir kariye’den oluşuyordu. İsmi ova olmakla beraber, 
dağlıktır” diyor. Karaova’nın ismi olası ki bu dağların varlığından ileri 
geliyor. Karaova kaza iken Bodrum nahiyesiydi. (77)

g) ASPAT

Bu kelimenin aslı Aspartos’tur. Yunanca olan bu kelimenin anlamı, ekine 
elverişli olmayan yer demektir. Çünkü arazisi taşlıktır.

Burayı ziyaret eden Evliya Çelebi şöyle yazıyor: 

“Malta Şövalyelerinin Venediklilerden alıp, harab ettikleri Aspat, 
sonra Menteşe Oğulları tarafından imar edilmiştir. Halen Menteşe 
toprağından Karabağ kasabasının bir burnunda yüksek bir kayanın 
doruğuna inşa edilmiş bir kaledir. Gemi limanda demir atmıştır. Kale 
yuvarlak şekildedir. Hacmi yedi yüz adımdır. Şehre bakan bir kapısı 
vardır. Yüksektir ve boştur. Korsanlardan korktukları için halk eşyalarını 
buraya koyup saklar. Kale koruyucusu ve askerlerde top ve tüfek yoktur. 
Aşağı limanda, yalçın kayaların dibinde tatlı su kaynağı vardır. Gelen 
giden gemiler bu suyu kullanırlar. Su bir yıl dursa bozulmaz, şeker gibi 
tatlıdır. Firkate oradan kalkıp İstanköy’e vardı.” (78)

h) FARİLYA

Bu kelime hakkında bilgi için bu eserin 42. sayfasına bakınız.

(76)- Wittek, Menteşe Beyliği, s.161-163.

(77)- Evliya Çelebi, IX, s.211-212.

(78)- Evliya Çelebi, IX, s.214.
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ı) KEFALUKA

Bu kelime Yunancadır. Baş, kafa demek olan Kefali kelimesinden 
gelmektedir.

j) KEMER

Bodrum’da iki Kemer vardır. Karaova nahiyesinin Kemer’i Bodrum’a altı 
saat, Saravalos’un Kemer’i ise beş saat uzaklıktadır. Karaova Kemer’ini 
ziyaret eden Evliya Çelebi şöyle yazıyor:

“Kemer, Karaova kazasındadır. Yüz haneli bir köy olup, bir tarafı 
Müslümanların yerleşim yeridir. Burada çarşı, pazar, han, hamam 
yoktur. Hafta pazarı vardır. Burada bağ, bahçe, limon, turunç yetiştirilir. 
Padişahın helvacıları Kemer köyünde oturarak icra-i hükümet edip, 
Saray’a ait meyve işleriyle uğraşırlar. Helvacılar İstanköy’e de gelirler.” (79) 

Saravalos’un Kemer’ine gelince, orada büyük firkateyn inşa edilirdi. (80)

k) GÜMÜŞLÜK

Bu köyün etrafında gümüşe benzer bir maden bulunduğu için Gümüşlük 
adı verilmiştir. Eski ismi Myndos’tur. Burası Halikarnassos’un 
kuzeybatısında kara sahillerinde eski bir Yunan şehridir ve Eski 
Yunanistan’ın Treozen şehrinin bir kolonisiydi. Korunaklı bir limanı 
vardır. (81)

NÜFUS

Eski Bodrum’un nüfusu hakkında bilgimiz yoktur. Bodrum’a birkaç 
defa göç kafileleri gelerek nüfusunu arttırmışlardır. Bodrum’a gelen 
göçmenlerin kökleri şunlardır:

(79)- Evliya Çelebi, IX, s.214.

(80)- Tarihi Cevdet, cilt 2, s.7.

(81)- Bu eserin 29.sayfasına bakınız.
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 1-1293 (1876) Türk-Rus savaşı esnasında Balkanlardan bir 
Müslüman göçmen kafilesi gelerek, beraberinde çiçek hastalığı 
getirmiştir.

 2-Girit adası ihtilalleri sırasında kafile kafile Müslüman 
göçmenler gelmiştir.

 3-Girit Adası'nın Yunanistan’a katılması üzerine oradan gelen 
Müslüman göçmenlerin sayısı artmıştır.

 4-Lozan Antlaşması gereğince Türkiye ile Yunanistan arasında 
yapılan halk değiş-tokuş anlaşması sonucu olarak yine Girit’ten Müslüman 
göçmenler gelmişlerdir. Aynı antlaşma gereğince Bodrum’daki Rumlar 
Bodrum’u terk etmişlerdir. 

1915 yılında Fransız kruvazörü Duplex Bodrum’u bombardıman ettiği 
zaman, Bodrum’da yaşayan Musevilerden bir kısmı Milas’a gitmiş ve 
Birinci Dünya Savaşı epey uzun sürdüğü için orada yerleşmiştir. Bugün 
Bodrum’da beş Musevi aile vardır.

Aşağıdaki cetvel hicri 1307 yılında (1891) İzmir’de yayımlanan Aydın 
ili yıllığından alınmıştır. (82) Cetvelde Bodrum’da, kaza merkezinden 
başka kırk köy gösterilmiştir. Bugün ise sayıları yirmi sekize inmiştir. Bu 
fark ya Bodrum kazası köy halkının azalıp da köyü meydana getirecek 
kadar nüfus kalmamasından, ya da başka köylere göçlerden olsa gerektir.

                              

                                

                                 

(82)- Sayfa 508-509 
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İSİM NÜFUS EV SAYISI

Bodrum 5524 1080

Çiftlik köyü 510 100

Foçnun 190 30

Dirmil-i Sagir 126 25

Göl 71 14

Peksimet 114 22

Dirmil- Kebir 187 38

Karabağ 387 70

Farilya 324 64

BODRUM KAZASI
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İSİM NÜFUS EV SAYISI

Müskebi Köyü 453 91

Görece Köyü 140 30

Petenler Köyü 100 20

Deremiski Köyü 286 25

Yümni Köy 132 28

Yaka Köy 143 30

Rumhaneleri 95 19

Dere 219 41

Akçaalan-ı Kebir 421 89

Akçaalan-ı Sayif 249 50

Karakaya 396 62

Gökçepalan 72 14

Sandıma 348 58

Rumbükü 261 52

Gerak Palan 308 60

Geriş 186 38

SARAVALOS NAHİYESİ
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İSİM NÜFUS EV SAYISI

Mumcular 251 52

Mazı 395 72

Armutçuk 51 10

Hataplar 103 21

Cedit 230 42

Bayır 90 18

Tepecik 106 21

Çömlekçi 173 32

Kemer 122 25

Kevgir 55 11

Sağir Ağılı 59 12

Sair 288 128

Evli Cemaati 111 22

Güzelbeyli 74 14

Hacı Himmetler 51 11

Ziamet 83 18

KARAABAD NAHİYESİ
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1894’de Bodrum Kasabasının genel nüfusu 14.008 olup, şöyle ayrılırdı:

Müslüman                           11.613
Rum                                      2.264
Musevi                                       45
Yabancı                                      86
                                            _______
                                            14.008

Bodrum şehri nüfusu:
Müslüman                              3.605
Rum                                       2.264
Musevi                                       86
Yabancı                                      45 (83)

                                           ________
                                               6.000

Son resmi sayıma göre:
Kasaba merkezi                     3400 (Erkek)        2474 (Kadın)
Merkez bucağı köyler              974 (Erkek)        1036 (Kadın)
Müskebi                                 3698 (Erkek)       4096 (Kadın)
Karaova                                 2029 (Erkek)        2150 (Kadın)
                                             ___________     __________
                                                10.101                 9.756  

(83)- Vital Cuniet, Histoire de L’Asie Mineure, III, s.622-624
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MİLLİ EĞİTİM

Bodrum Milli Eğitimi hakkındaki bilgilerimiz şunlardır: Geçmişte her 
yerde olduğu gibi Bodrum’da da bir medrese ile iki mahalle okulu vardı. 
Bu okullardan başka 1298 (1880) yılında bir ortaokul görüyoruz. (84) 
Öğretmeni ise Hasan Fehmi Efendiydi. Bu kişi aslen Bafra’lıdır. Babası 
Mustafa Kolaylı, oğlunu Bafra’da okuttuktan sonra İstanbul’da Kara 
Mustafa Medresesine göndermiştir. Oradan diploma aldıktan sonra 
Hamidiye Medresesi’nin sınavını kazanmış ve İstanbul’un meşhur 
Kuran hafızlarından Necip Efendi’den Kuran hafızı diplomasını (icazet) 
almıştır. Necip Efendi daha sonra Şeyhülislam olmuştur.

Okumaya âşık olan Hasan Fehmi Efendi, Erkek Öğretmen Okulu’nun 
ilk devresine girmiş, diplomayı aldıktan sonra Bodrum’a gelerek ortaokul 
öğretmeni olmuştur. Bana da öğretmenlik yapmış olan Hasan Fehmi 
Efendi güçlü bir öğretmen olmuştur. Yazısı ve sesi de gayet güzeldi. 
Yirmi yıl kadar öğretmenlik yapmış ve pek çok öğrenci yetiştirmiştir.

Bodrum’da bulunduğu müddetçe Bodrum’u sevmiş ve halkın zekâsını 
anlatmak için “Ben Bodrum’da aptal kimse görmedim” derdi. Urla’ya 
atandıktan sonra yerine Emin öğretmen, ondan sonra da Karaovalı 
Mustafa Efendi gelmişlerdir. Yeni okul teşkilatından Bodrum ortaokulu 
kaldırılmıştır.

Yine 1300 (1884) sıralarında Bodrum’da yeni bir ortaokul açılmıştır. 
Buraya tayin olunan ilk öğretmen Topal Hoca ismiyle anılan Salih 
Efendiydi. Rodoslu olan Topal Hoca, Rodos’ta sürgün iken “Medrese-i 
Süleymaniye” namıyla bir okul açan rahmetli Ahmet Mithat Efendi’den 
ders almıştır. Salih Efendi mesleğine son derece âşıktı ve hizmetleri 
büyüktür. 

Bodrum’un ilk ve ortaokulları deniz kenarında bulunuyordu. Son 
zamanlarda belediye oldukça eskimiş olan bu iki okuluistimlâk etmiş 
ve bina arsalarıyla bahçeleri ve hatta denizden bir parça yer doldurmak 
suretiyle, geniş bir meydan oluşturmuştur. Bu iki okulun yerine de 1328-
1329 (1910-1911) yılında yeni bir “örnek okul” yapılmıştır. Kaymakam 
Faik Bey zamanında halkın ve köylerin de yardımıyla, dokuz bin liraya 
mal olan bu on odalı kâgir bina Tepecik mahallesinde yalı kenarındadır. 

(84)- Devlet Yıllığı, Yıl: H. 1298 (1880)
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Ders veren başöğretmenlerin isimleri şunlardır: 

Şaban, İbrahim, Kemal Kadri, İbrahim Kemal, Cemal, Bodrumlu Ali 
Dengir, Bodrumlu Süleyman Nuri Öz, Mümtaz Sayın, Bodrumlu 
Mustafa Uygur ve Reşat Birol.

Bu okuldan başka Bodrum çarşı kabristanlığı denilen yer ortadan 
kaldırılarak yerine kâgir bir ilkokul yapılmıştır. Bunun için Muğla Valisi 
Ömer Cevad ve Bodrum Kaymakamı Ali Rıza zamanlarında 1931 il 
bütçesinden otuz iki bin lira ayrılmıştır. Bina muazzam ve yeri yüksek, 
manzarası ise güzeldir. Bu yeni binaya ilkokul ve eskisine de ikinci okul 
adını vermişlerdir.

Bodrum, kızlarını okutmayı unutmamıştır. 1319 (1910) yılında Tepecik 
Mahallesi yalı kenarında kızlara ait bir okul yapılarak bir kız öğretmen 
tarafından öğrenim yapılmaktaydı. 1915 yılında Bodrum’u bombardıman 
eden Fransız Duplex kruvazörü bu okulu tamamen tahrip etmiştir. Bunun 
üzerine Hristiyan mahallesinin bir evinde öğrenime devam edilmiştir. 
1337 (1921) yılında okullar kız-erkek karışık öğrenime başladığından 
beri şehir ve köy okullarında kız-erkek beraberdir.

Halen Bodrum’un merkezinde iki okul vardır.

Müskebi, Akçaalan, Yalıkavak, Girelbelen, Farilya, Dirmil, Karakaya, 
Çömlekçi, Mumcular, Pınarlıbelen, Dere, Peksimet köylerinde birer 
okul vardır. Ayrıca buralarda öğretmen evleri de yapılmaktadır. Yakında 
bitirilmelerine çalışılacaktır.

Karabağ, Bitez, Görece, Kızılağaç, Çiftlik, Yeniköy, Saz, Kum, Mazı 
köylerinde yeni plana göre okul yapılacaktır.

Bodrum’da birçok öğrenci orta, lise, sanat, yüksek, üniversite ve yabancı 
üniversitelerde eğitim görmektedir.

Bodrum’da ortaokul bulunmadığından, fakirler çocuklarını 
okutamamakta ve bu yüzden fakir çocuklar öğrenime olan heveslerinden 
yoksun kalmaktadır. Orta halli ve zenginler ise, çocuklarını Milas, 
Muğla, İzmir, İstanbul’da okullara göndererek okutmaktadırlar. Bazı 
anneler oğullarını okutmak için Milas’a kadar gidip orada bir oda içinde 
yaşayarak ve her türlü zorluğa katlanarak oğullarının ortaokul öğrenimini 
bu suretle sağlamaktadırlar.
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Bodrum milli eğitimi hakkında bana iyi bilgi veren eski öğretmen 
Bodrumlu Salih Uslu şunu yazıyor: 

“Bodrum çocukları ekseriyetle zeki ve öğrenime hevesleri fazladır. Yalnız 
fukaranın zeki çocukları ne yazık ki, öğrenimden yoksundurlar. Anormal 
çocuğa pek az rastlanır.”

Bodrum milli eğitimi hakkında verdiğimiz bu bilgilerle, bu şehir 
halkının eğitime ne kadar susamış olduğunu belirttik. Aşağıdaki cetvel 
Cumhuriyet devri gençliğinin yükseköğrenime olan ilgisini belirttikten 
başka, özellikle serbest mesleklere, yani özel girişimlere olan arzusunu 
da gösterir. Cetvel şudur; olası ki tamam değildir:

Hacımollaoğlu ailesinden Mehmet Uslu.

Almanya’da Münih Üniversitesi’nde altı yıl okuyarak, inşaat mühendisi 
ve su uzmanı diplomalarını aldıktan sonra, yine bir yıl Almanya’da 
kalarak mimarlık eğitimi görmüştür. Bugün yüksek mühendis unvanı ile 
Ankara’da Belediyeler Fen Kurulu Müdürlüğünde çalışıyor.

Necmeddin Yüce

İstanbul Lisesinden, Yüksek Ziraat Enstitüsünden mezun olduktan 
sonra altı sene bu enstitüde asistanlık yaptı. Bu arada hukuk fakültesine 
devam ederek 1942’de diploma almıştır. 

Tokat Ziraat Müdürlüğünde, Toprak Mahsulleri Ofisi’nde müfettişlik 
görevlerinde bulunduktan sonra Ankara Ofisi’nin alım müdür 
muavinliğini yürütmektedir. Babası Emekli gümrükçü Hasan Yüce’dir.

Mustafa Akıncı

Harbiye’yi bitirdikten sonra hükümet tarafından Almanya’ya gönderilmiş, 
orada Topçu Mühendis Okulu’na devam ederken İkinci Dünya Savaşı’nın 
çıkması üzerine Amerika’ya gönderilmiş ve orada öğrenimini bitirmiştir. 
Şimdi Ankara’da fişek fabrikasında başmühendistir.

Turgut Mandalinci

İsviçre’nin Zürih şehrinde öğrenim görmüş ve makine mühendisi 
diploması almıştır.
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Ziad Mandalinci

Turgut Mandalinci’nin kardeşidir. Paris’te yüksek siyaset ve sosyal 
bilimler okulunu bitirerek diploma almıştır.

Ekrem Uslu

İstanbul Tıp Fakültesi’nden doktor-operatör olarak mezun olmuştur.

Celal Dengir

İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur.

Rauf Birol

Kimya mezunu. Millî Savunma Bakanlığı Fen Sanatları Genel 
Müdürüdür.

Hasan Nalbantoğlu

Almanya’da yağ ve sabunculuk üzerine çalışmıştı. Bugün Bodrum'da 
ticaretle meşguldür.

Nezihe Ertan (Emekli Albay İbrahim Hakkı’nın kızı)

Yüksek Öğretmen Okulu’nun tabiat bilgisi şubesinden mezun.

Muzaffer Ertan (Emekli Albay İbrahim Hakkı’nın kızı)

Ankara Hukuk Fakültesinden mezun.

Leman Barut

Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi’nden mezun.

Fazıl Karaova

İstanbul Yüksek Mühendis Okulu Mezunu.

Fatin Uran (Çelebi Kaptanın oğlu)

Yüksek Mühendis Okulundan mezun.
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Hüseyin Uran (Çelebi Kaptanın oğlu)

Harbiye’den mezun Süvari yüzbaşı.

Münevver Tan (Sivil Veteriner Bodrumlu Tevfik Beyin kızı)

İstanbul Hukuk Fakültesi’nden mezun.

Halen Yüksek Okullarda okumakta olanlar (1945):

Hüseyin Meis, Tıp Fakültesi

Santo Galanti,

Halil Uslu, Eczacılık Okulu

Ali Akif Ertan (Emekli Albay Hakkı’nın oğlu), D.T.C Fakültesi

Suzan Kolaylı (Ziraat Bankası Teftiş Heyeti başkanı Şefik Kolaylı’nın 
kızı), Hukuk Fakültesi

Başka okullardan mezun olanlar:

Şevket Yücer

Şimendifer okulundan mezundur. Bugün Devlet Demir Yolları 
Dokuzuncu İşletme Müdürlüğünde deneticidir.

Hilmi Özbek

Liseden mezundur. Başbakanlık Genel Denetleme uzmanıdır.

Hüseyin Kalem (Mumcular nahiyesinden Mustafa oğlu)

İzmir orta ziraat okulundan mezun. Şimdi Dinar’da şeker-pancar işleri 
amiridir.

Ali Suphi Dengir

Öğretmen Okulu’ndan mezundur. Bugün Başöğretmendir.
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İbrahim Ethem Güleç (Mehmed Oğlu)

Gazi Terbiye Enstitüsünden mezun. Tire sanat okulunda tarih-coğrafya öğretmeni.

Bayan Muazzez ve Bayan Nazlı

İzmir Karşıyaka Öğretmen Okulu mezunu olup, ikisi de Bodrum 
İlkokulunda öğretmendir.

Selim Keskin (Ömer Hoca torunu)

Ziraat okulundan mezun.

Davut Taylan

Kayseri Hava Okulundan mezun. Bursa’da hava işlerinde müstahdem.

Karabağlı Mehmet Bey Demir

Ankara İnşaat okulundan mezun olup, Konya’da serbest inşaatla meşgul.

Bundan başka Cumhuriyet devrinden evvel, yüksek öğrenimlerini 
görenler Ahmet Hamdi Tüker (Hukuk), Topal Hoca’nın oğlu Jandarma 
Tabur Komutanı Fazlı (Harbiye). Tekrar ederiz ki, verdiğimiz bu cetvel 
eksik olabilir.

                           

HAYIR KURUMLARI

Cumhuriyet nimetlerinden yaralanan Bodrum’da aşağıdaki kurumlar 
vardır.

1.Halkevi

Şimdiki halde bu ev Cedid Mahallesinde (eski Hristiyan mahallesi) 
bulunmaktadır. Bu binanın karşısında deniz kenarında birkaç ev 
yıkılarak, deniz doldurulmak suretiyle güzel bir par oluşturulmuştur. 
Bununla beraber halkevi binası küçüktür. Büyük bina yapmak için deniz 
kenarında bulunan eski ortaokul ve ilkokulların üst kısmındaki binalar 
arsaları ile beraber istimlâk edilerek temelleri atılmış ve toprak seviyesine 
kadar büyük bir bina yapılmakta iken savaş başlamış ve bu yüzden inşaat 
tatil edilmiştir. Şimdiki halkevi şehrin ortasında bulunmadığından 
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faal değildir. Yeni bina şehrin ortasındadır. Bitirilirse daha çok faaliyet 
göstereceği doğaldır. Parti Başkanı Nalbantoğlu Hüseyin’in damadı 
Firdevs’tir.

Bodrum kazasına bağlı Müskebi, Akçalan ve Mumcular köylerinde halk 
odaları vardır.

2.Kızılay, Çocuk Esirgreme, Milli İktisat Kurumları faaliyettedir.

3.Beden Terbiyesi yasasına göre kurulmuş Gençlik Kulüpleri de vardır. 

SOSYAL HAYAT

Bodrum’un sosyal durumu hakkında genel bir fikir vermek zordur. 
Bilindiği gibi memlekette yönetim birimleri kuruluncaya kadar yönetim, 
derebeyleri, ayan ve eşrafın elinde idi. Bu yönetimlerin değeri de kişiler 
ile geçerliydi. En zorba bir derebeye, ayana, eşrafa en adil bir derebeyi, 
ayan ve eşraf halef olabilirdi ki, yönetimlerinde halk gayet mutlu yaşardı.

Bodrum’da bir asırdan beri tanınmış Salih Beyler, Ahmet Beyler, 
Mahmut Beyler, Ömer Beyler ailelerinden şimdiki halde Mahmut Beyler 
ve Ömer Beylere mensup yalnız kadın tarafları kalmıştır. Şimdiki İçişleri 
Bakanı Hilmi Uran, Hacı İbrahim Ağalar ailesine, Sarıağa çocukları, 
Ali Ağalar ailesine mensupturlar. Bugün Hacı Mollaoğulları, Dizdar 
Mustafa Ağalar, Liman Başkanları, Külcüoğulları, Hacı Avramlar (bu 
eserin yazarının büyük babası) aileleri efradı mevcuttur. Bütün bu eski 
aileleri saymak ve anlamaktan gaye, bunların Bodrum halkına karşı 
sevgi, şefkat hisleri duyduklarını göstermek içindir.

Halen Bodrum’da ve köylerinde, öteden beri Türkiye’nin her tarafında 
yüksek insancıl amaçlarla meydana getirilip, dünyaca ün kazanmış olan 
“Misafir Odaları” vardır. Köyün ileri geleni yahut muhtarı bu misafir 
odaları ile ilgilenerek, oralardan geçen misafirlerin yemeğini, rahatını 
“parasız” sağlarlar ki, bu şehir halkının insancıl doğasını ve huyunun 
güzelliğini gösterir. Bugün Nalbantoğulları ve Karakayalılar aileleri 
sivrilmiş ailelerdir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BELEDİYE VE İMAR İŞLERİ - SULAR

BELEDİYE VE İMAR İŞLERİ

Eski zamanlara ait olup, yukarıda adı geçen Mausolos anıt-mezarı, 
tiyatrosu ve gymnasionundan başka bugün Saray Sokağı adını taşıyan 
sokaktan anlaşıldığı gibi, orada kime ait olduğu saptanamayan bir saray 
hatırasıyla, derebeylerden Hacı Salih Bey’e ait olduğu bilinen bir konağın 
yıkıntıları vardır. Eski harap halinde bulunan “Hükümet Konağı” da son 
zamanlarda onarılmıştır.

1341 (1925) yılında Hasan Uslu, Muzaffer Zengin, Necip Ataman 
isminde üç girişimci Bodrum’a elektriği getirmişlerdir.

Belediye teşkilatı yapılanmasından bu yana Bodrum Belediye 
Başkanlığı’nda bulunanlar şunlardır:

1- Dalkılınç oğlu Çelebi Efendi

2- Mahmut Reis oğlu Mahmut Efendi

3- Alaiyeli Hacı Mehmet Efendi

4- İğneci oğlu Halil Efendi

5- Alaiyeli Galip Efendi

6- Ali Ağa oğlu Ethem Efendi

7- Sarıağa oğlu Ali Efendi

8- Resil oğlu Hacı Halil Efendi

9- Doktor Mümtaz Ataman
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Bu cetveldeki ilk sekiz belediye başkanının faaliyetleri hakkında bilgimiz 
yoksa da1924 yılından beri Bodrum Belediye Başkanı olan Dr. Mümtaz 
Ataman hakkında şunları bilmekteyiz:

Kendisi meşhur Rusçuk dostlarından Sadrazam Alemdar Mustafa 
Paşa’nın dördüncü torunudur. Dedesi Osman Necip Rusçuk’ta ve başka 
yerlerde kaymakamlık yapmıştır. Babası İbrahim 1891’de Bodrum Kalesi 
Kâtibi sıfatıyla Bodrum’a gelmiştir. 

Rusçuk’ta doğan Mümtaz Ataman, Bodrum’a geldiğinde bir yaşındaydı. 
Bodrum’da büyümüş, ilköğrenimini Bodrum’da, ortaöğrenimini 
İzmir’de ve yükseköğrenimini de Askeri Tıb okulunda tamamlamıştır. 
Mümtaz sivil doktor olmak istediğinden, Askeri tıp okulunun kendisi 
için harcadığı parayı ödedikten sonra Bodrum’a dönmüştür.

Zamanında Bodrum’da yapılan imar işleri şunlardır:

1. Kale yanındaki iskele başından, çarşı içini izleyerek, hükümet yanındaki 
Gerince köprüsüne kadar olan cadde asfalt olarak inşa edilmiştir.

2. Şehir içinde sekiz betonarme köprü inşa edilmiştir.

3. Şehrin içme suyu, şimdiki İçişleri Bakanı Hilmi Uran’ın Bayındırlık 
Bakanlığında bulunduğu sırada gönderilen mühendis tarafından projesi 
yapılmış ve aynı bakanlığın denetimi altında, Almanya’dan getirilen 
borularla kasabanın suyu sağlıklı ve fenni getirilerek ıslah edilmiştir.

4. Kasaba içindeki kabristanlar kaldırılarak, park haline getirilmiş ve 
bu parklara tropikal bölgelerde yetişen ağaçlar dikilmiş ve bu suretle 
şehir ağaçlandırılmıştır. Adliye camii yanındaki kabristan park haline 
getirildikten sonra bu parkın kuzey kısmında modern bir belediye binası 
inşa edilmiştir.

5. Kasabanın Kumbahçe Mahallesi ile Tepecik ve Yeniköy caddelerine 
kaldırım döşenmiştir.

6. Evvelce bir şirket tarafından yönetilen elektrik fabrikası belediye 
tarafından satın alınmıştır.

7. Belediye sınırları içinde bulunan Karaada’daki banyo ve harap evler 
belediyece istimlâk edilerek, oraya küçük bir otel inşa edilmiştir.

8. Bir memba suyu bulunan Bardakçı mevkii istimlâk edilerek orada 
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bulunan kuyu ıslah edilmiş ve bir çeşme yaptırılmış, buraya bir de beton 
iskele yaptırılarak halkın pazar günü eğlenmesine açılmıştır.

9. Limanda beton bir iskele inşa edilmiştir.

                                     

SULAR

Halikarnassos’ta ve şimdiki Bodrum’da her zaman içme suyu bulunmuştur. 
Fakat Bodrum Yarımadası üzerinde, belli başlı gür bir memba yoktur. Bu 
yüzden yeraltı sularından ya kuyularla yahut galeriler açarak faydalanılır. 
Galeriler, yeraltı sularını kendi akışı ile yeryüzüne çıkaracak hendek veya 
mağaralardır. Halikarnassos sakinleri olan Karialılar, üç galeri (mağara) 
sistemi ile içme sularının sağlanmasını düşünmüşlerdir.

Galeriler şunlardır:

1- Beş yüz metre uzunluğundaki Eskiçeşme, Kanlıdere galerisi

2- Kocataş dibi galerisi

3- Manastır galerisi

Bu galerilerin üçü de yumuşak kayalar içinde mağaralar tarzında 
oyulmuştur. Eskiçeşme-Kanlıdere galerisi bugün dahi kullanılmaktadır. 
Kocataş dibi ve Manastır galerileri pek az faydalanılabilecek durumdadır.

1847 yılında “Volage” gemisi mürettebatından Thomas Spratt tarafından 
yapılan eski Halikarnassos haritasında, deniz kenarının güneybatısına 
doğru takiben ve sıra ile şu yerleri görüyoruz: 

Tersane Meydanı, Paşa Kabri, yani Kızılhisarlı Mustafa Paşa ve Oğlu 
Cafer Paşa’nın türbeleri, kubbeli enkazının kuzeybatısında bulunan 
Salmakis Yeri, yine aynı deniz yolunu takiben Kaplan Körfezinin 
batısında Salmakis Çeşmesi. (85) 

Bodrum Kalesi'nden söz eden Evliya Çelebi, o zaman sıradan bir nahiye 
olan Bodrum’un içme suyu hakkında şunları yazıyor:

(85)- Bu çeşme hakkında bilgi bu eserin 22. sayfasındadır.
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“Kaptan Memi Paşa bağlar içinde su kemerlerinden, kalenin kuzey 
kısmında Lonca kapısının dışında bulunan mescidin dibindeki çeşmeye 
su getirmiştir. (86) Mescidin dibindeki çeşme çarşının sonu demektir.

Bugün çeşme suyu ise, Yeniköy’de Kanlıdere denilen yerdeki tarla içinden 
çıkarak Eskiçeşme’den geçerek, çarşının sonuna kadar gider. Birkaç yıl 
evvel su, Eskiçeşme’den başlayarak kanallar vasıtasıyla çarşının sonuna 
kadar gelirdi. Fakat zamanla kanallar bozulduğu için su işinin esaslı bir 
şekilde çözümü düşünülmüştür. 

Şöyle ki; şimdiki İçişleri Bakanı Hilmi Uran, Bayındırlık Bakanı 
iken Bodrum’a bir mühendis göndererek su projesini yaptırmış ve 
Almanya’dan getirtilen borularla kasabanın suyu sağlıklı ve fenni bir 
hale konularak düzeltilmiştir. Suyun sertlik derecesi 23’dür. Bu sudan 
başka Türkkuyusu mahallesinde bulunan “Samut Kuyusu” suyunun 
derecesi 11’dir.

Bodrum kasabasının imarının düşünüldüğü bu sıralarda, su projesi bu yıl 
içinde uygulanacaktır. Bu işin ilk incelemeleri yüksek su mühendisi olup; 
Münih Üniversitesinden mezun Bodrumlu Mehmet Uslu tarafından 
yapılmıştır ve onun eliyle tamamlanacaktır.

Bu genel plandan başka Bodrum’da, Bardakçı denilen yer istimlak edilip 
orada bulunan üç kuyu iyileştirilerek çeşme yapılmıştır. Şimdiki Bodrum 
köylerinden Karabağ’a (önceleri bir kasabaydı) iki kilometre uzaklıktaki 
Kadıkale İskelesinde bir çeşme vardır. Üzerinde bir metre yirmi beş 
santim uzunluğunda olan mermerde, güzel kabartma yazıyla yazılmış bir 
şiirden, bu çeşmeyi yapanın “Patrona” ünvanlı Süleyman Kaptan isminde 
yüksek bir bahriyeli olduğu görülür. 

Bu şiirin sonunda çeşmenin yapılış tarihini gösteren bir mısra vardır. 
Bu mısranın ebced hesabıyla olan hicri tarihi 1150 eder. Bir de bunun 
altında hicri 1169 tarihinde çeşme inşa eden bir Süleyman Paşa vardır. 
Acaba bu iki Süleyman aynı kişi midir?

Yine Kadıkale iskelesine 2 km. uzakta bulunan Belen Köyü'nün suyu, 
kasabanın en meşhur suyudur. Çeşmesinde yalnız şu beyit okunuyor:

(86)- Cilt IX.
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“Sahib ül velhasenat

Süleyman Paşa

1169”

Yine Kadıkale limanında denize yüz metre kadar uzaklıkta başka bir 
çeşme vardır ki badana edildiği için yazının tamamı okunamıyor.

1)

“…….. bu çeşme……….

İhya etti devletlü gazi…..”

2)

“Hasan Paşa ki gittikçe………

Şeref bula ilahi izz ü ikbali….. 

1199” (87)

                

                     

(87)- Kadıkalesi’ne ait bilgi Mehmet Hilmi Tengiz tarafından gönderilmiştir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

CAMİLER - MEZARLAR - TÜRBELER

Evliya Çelebi Bodrum Kalesi'nden söz ederken “Kalenin içinde Sultan 
Süleyman’ın kiliseden çevirdiği küçük cami vardır.” diyor. (88) Bu mescit 
Bodrum’un en eski İslam ibadet yeridir. Bu mescitten sonra Bodrum’daki 
camiler şunlardır:

1- Kızılhisarlı Mustafa Paşa’nın yaptırdığı cami. Bodrum Kalesi'nin 
cephe tarafında bulunur. Kapısı üzerinde üç beyitten oluşan manzum bir 
tarih görülür.
İlk beyit: “Hüda (Allah) bir kulunu tergip edince böyle hayrata”
Üçüncü mısra: “Mücahid fisebilillah o Gazi Mustafa bilkim”
Altıncı mısra: “Duadır çün anın tavrih dah ola cenana” 
denildikten sonra altına 1136 yılı yazılmıştır. (89)

Cami içinde, büyük kıtada bir kelam-ı kadim (Kuran) bulunmaktadır: 
Uzunluğu 28, genişliği 29 cm’dir. Hatt-ı nesih (yazı şekli) bugünki kitap 
basımında görülen 36 punto harflerin bir misli kalınlığındadır. Kâğıdı ve 
yaldız düzenlemesi mükemmeldir. Güzel saklandığından bozulmamıştır. 
Kitabe şudur: (*)

(88)- Cilt.IX, s.211

(89)- Miladi 1723 

(*)- “Ben bu kutsal kitabın yazmasın şerefine nail oldum. Çünkü bu kitaba batıl önünden 
arkasından uğramaz. Çünkü bu kitap en hakimlerin hakimidir.” Bu yazı ve tefsir (ilmihal) 
Sultan Bin Cihangir’in kızı, Bin Emir Temurlenk’in torunu, Kuran-ı Kerimi elle yazan Şah 
Melek için yazıldı. Allah şanını islah eylesin, şanını yüksek eylesin ve rahmet etsin. H. 871 
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Sonunda rakam ile 871 yazılmıştır. (90).

Bodrum eski Kadılarından Haşim Efendi, bu kelam-ı kadim için yeşil 
bir puşide yadgar ve Cuma namazından önce bu kelam-ı kadimden 
okunmasını öğütlemiştir.

2-Tepecik Camii: Bu cami Tepecik mahallesinde inşa edildiği için ona 
böyle bir isim vermişlerdir. Bu camiyi yapan Mustafa Paşa’nın kâhyası 
“Hasan Kâhya”dır. İstanköy’de bağ ve dükkân, Bodrum’da hamam vs. 
ona vakıf olarak bırakmıştır. Bu cami hakkında şöyle rivayet ederler:

Mustafa Paşa: “Kâhya senin camiin benimkinden çok sağlam olmuş.” diye 
takılmış.

Hasan Kâhya da paşasına: “Senin ağırlığın var, birçok vakıf bırakır 
tamir ettirirsin. Benim neyim var ki, tamire medar olsun. Onun için 
sağlam yaptırdım.” demiş. (91)

Birinci Dünya Savaşı'nda (1914-1918) Fransız kruvazörü Duplex 
Bodrum’u bombardıman ettiği zaman bu caminin kubbesini tahrip 
etmiştir.

3- Adliye Camii: Eski Belediye Binası önünde (şimdiki ismi Cumhuriyet 
Meydanı) yapılan bu camiin yapımına 1317 (1901) yılında başlanmış ve 
1318(1902)’de bitirilmiştir.

4-Önceleri Çarşı ile Rum Mahallesi arasında küçük bir mescit vardı.

TÜRBELER ve MEZARLAR 

Türbeler ve mezarlar tarihin kıymetli yardımcılarıdır. İmar gayesi ile 
Bodrum şehrinin bazı mezarlıkları kaldırıldıkları için, Bodrum’un 
tarihine o bakımdan yarayacak belgeler yok olmuş demektir. Bununla 
beraber Bodrum merkezinde beş türbe vardır:

(90)- Milas Jandarma Bölüğü Kumandanı Hafız Kadri “Tarih-i Osmani Encümeni 
dergisi, no 26.s.127-128, Haziran 1330.

(91)- Ali Suphi Dengir mektubundan.
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1-Koni şeklinde dağ türbesi olup, Bitez yolundadır ve (Şaldır Şah 
Horasani) türbesi ismiyle tanınır. Bu bilgiyi veren Bodrumlu öğretmen 
Salih Uslu şöyle yazıyor: 

“Tevatüren söylendiğine göre kitabesi olduğunu işitmiştim. Bu defa 
kendim bu türbeyi ziyaret ettim. Türbede kitabe yerinde yoktu. Yalnız 
sonradan türbeye bitişik bir bekçi odası yapılmış. O zamanlarda Rum 
yapıcıları, burayı yaptıkları zaman olası ki, etrafta buldukları bu yazılı 
taşı bu odanın kapısı üzerine koymuşlar. İşte bu yazılı taşı kitabe diye 
kabul eden ve duvarların bir kısmı ile üstü yıkılmış bir halde gördüm. 
Yunan yazısı ile yazılı taşı, toprak içinde araştırarak buldum. Yazılar 
okunaklı değil, olabildiğince -hata ve sevap- yazabildim ve ekli olarak 
sundum.” (Kitabe layıkıyla okunamıyor.)

2-Gemibaşı Mahallesi tersane mevkiinde kubbeli türbe bir yatır varsa 
da ne ismini ne de kitabesini bilen yoktur. Bu türbe Birinci Dünya 
Savaşı’nda (1914-1918) yani 1915 yılında Fransız kruvazörü Duplex 
tarafından yapılan bombardıman sırasında tahrip edilmiştir.

3-Aynı mevkide, Kızılhisarlı Mustafa Paşa ve oğlu Cafer Paşa’nın gömülü 
oldukları kubbeli türbeler vardır. Bu iki kişi hakkında, o aileye mensup 
Ödemiş ilkokulu başöğretmeni Bodrumlu A. Suphi Dengir aşağıdaki 
bilgileri veriyor:

“Mustafa Paşa ve oğlu Cafer Paşa Mora’da Egriboz’un Kızılhisar’ından 
gelmişlerdir. Bir aralık Baştardalar Kumandanı ve Kırlangıçlar 
Başbuğu gibi komutanlıklarda bulunarak sonunda kendilerine Kaptan-ı 
Derya Rütbesi verilmiştir. Mustafa Paşa’nın Ömer Bey isminde bir 
kardeşi varmış onun bir deniz savaşında kaybolduğunu zannetmişler. 
İzmir’de Eşrefpaşa Mahallesinde oturan Selanikli Mahmut Efendi’nin 
iki kızı Ödemiş'te yönettiğim okulda öğretmendiler. Mahmut Efendi’nin 
bana verdiği bilgiye göre, Ömer Bey; Ömer Paşa olmuş, bu da Mora’dan 
Egriboz’dan, Kızılhisar’danmış ve Mustafa Paşa’nın kardeşiymiş. Ömer 
Bey’in neslinden gelen ihtiyar Mahmut Efendi’nin söylediğine göre 
İzmir’in Karşıyaka’sında Ömer Bey’in soyundan gelme pek çok kimseler 
varmış.”

Eski eğitimci ve halen milletvekili olan İbrahim Alâeddin tarafından 
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yayımlanmış “Meşhur Adamlar” (92) yapıtında Cafer Paşa’dan söz 
ederken, üçüncü Mustafa Saltanatı zamanında Osmanlı vezirlerinden 
olduğunu ve bu görevde ancak bir yıl kalarak, Rodos Muhafızlığına 
gönderildiğini ve 1770 yılında Bodrum’da öldüğünü yazıyor, ölüm tarihi 
yanlıştır. Çünkü yemek sahanlarının yazısında “Kaptan-ı Derya Cafer 
Paşa yıl 1184” yazısı vardır. (93)

4- Bodrum Yaka-Geriş köyleri arasında Partiyanaz (Parthenos) denilen 
yerde Dedeler ismiyle bilinen yerde gömülmüş koni şeklinde iki türbe 
varsa da bu kişilerin isimlerini ve nereli olduklarını bilen yoktur.

5- Gümüşlük İskelesi-Geriş Köyü arasında, yalı kenarında (Koyun 
Baba) ismi ile tanınan türbesiz bir kişi gömülüdür. Bunun kim olduğunu 
bilen yoktur. Şu kadar ki, buna bir keramet yöneltiliyor. Doğurmayan 
kadınlar denizden taş alarak Koyun Baba mezarına koymak suretiyle 
kısırlıklarının kaldırılmasına dua ederler. 

(92)- Cilt 2, s.180

(93)- Bu sahanlardan birini Ankara’da İçişleri Bakanı Bodrum’lu Hilmi Uran’ın, 
bir başkasını da Ankara’da emekli Albay Bodrumlu İbrahim Hakkı Ertan’ın evinde 
gördüm. Bu iki kişi anneleri tarafından Kızılhisarlı Mustafa Paşa’ya mensuptur. 
Öğretmen Dengir kendisinin de mensup olduğu Kızılhisarlı Mustafa Paşa ailesinin 
pek mükemmel ve ayrıntılı bir şeceresini göndemiştir ki, orada Mustafa aşa’nın bir 
oğlu, Kaptan-ı Derya Cafer Paşa’nın çocuksuz olarak 1184 de öldüğünü ve diğer bir 
oğlu olan Ahmet Paşa’nın da isminin geçtiğini görüyoruz. Bu şecereyi öğretmen 
Dengir, babası olan merhum Mehmet Beyden almıştır. Mustafa Paşa’nın ailesine 
mensup pek çok erkek ve kadın Bodrum’da, Milas’ta, İstanköy’de bulunur.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

TARIM ÜRÜNLERİ - DENİZ ÜRÜNLERİ  - MADEN ÜRÜNLERİ

TARIM ÜRÜNLERİ

Evliya Çelebi Bodrum’a (O zaman Bodrum bir nahiyeydi) geldiği zaman 
tarımı, bağcılık, bahçecilik ve incirlikten ibaret ve halkın geçimi de bu 
ürünlerin ticareti ile olduğunu yazıyor. O zamanki Bodrum’un belli 
çarşısı ve pazarı yoktu. Bodrum şehrinin küçüklüğünü ve önemsizliğini 
anlatan eski bir deyiş vardır: 

“Bodrum, iki dükkân bir fırın.” 

Evliya Çelebi’nin ziyareti sırasında Bodrum’un durumu hemen hemen 
böyleydi. (94) Zaman ile Bodrum şehrini kaplayan bağcılığın büyük bir 
kısmı ortadan kalkmış ve boş kalan yerlerde evler, dükkânlar yapılmıştır.

Bodrum kazası ufak tefek dağ ve tepelerden meydana geldiğinden, 
başlıca ovası yoktur. Yalnız doğuda, Karaabad (Karaova) nahiyesinde 5 
kilometrekare, hafif killi, çakıllı ve kumsal doğa yapısında bir düzlük 
vardır. Toprağın kusuru, tepe yamaçlarında, darlıklarında meydana gelen 
yerel topraklardan ibarettir. Zaten bu kaza içinde hububat sınırlıdır. 
Kuraklık zamanında un, Antalya ve Finike’den getirilir. Başlıca ürünler: 
Limon, üzüm, zeytin ve portakaldır.

Bodrum kazası içinde tarıma elverişli toprak 80 kilometrekare 
genişliğindedir. (95) 

Son yıllarda ağaçların ve sebze bahçelerinin birçokları motor ile suyunu 
sağlamaktadır. Bugün beş, on motorlu bahçe vardır. Yüz kadar bahçe 
hayvan kuvvetiyle suyunu sağlar.

(94)- Cilt IV.

(95)- Menteşe ziraat memuru Ali Rıza “Menteşe Sancağının ahval-i ziraiye ve 
arzıyesi”, s.33,50,51.
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İNCİR

İncir, Bodrum’un en eski ürünlerinden biridir. Evliya Çelebi şimdiki 
Bodrum Kalesi’nden söz ederken şöyle yazıyor: 

“Bu kalenin doğu ve batı tarafı limandır; amma en büyük liman kuzey 
batıdadır. Kalenin yarısı denizde, yarısı da karadadır. Taşra kısmında 
varoş, evler yoktur. Han, hamam ve çarşı pazarı yoktur. Bütün halkının 
kâr ve kazancı üzüm ve incirdir.” (96)   

İncir ağacı aslen doğu ağacı olup, uzun zamandan beri Akdeniz 
bölgesinde ekiliyor.

İncir ağaçları, düzenli incirlikler halinde yalnız Bodrum, Mermeris, 
Dadiye Yarımadası'nda bulunur. Geri kalanı tarlalarda, bağ kenarlarında, 
dağ yamaçlarında dağınık olarak ekilmiştir. Bodrum ve Datça’nın incir 
ağaçlarının kendilerine özgü bir cinsi vardır. Meyveler Aydın ve Nazilli 
incirlerinden ufak, fakat çok tatlıdır. İçi pek sulu olmayan bir cinsi 
vardır ki, meyveyi ikiye ayırdıktan ve içine badem içi koyduktan sonra 
kapatılarak bademlisini yaparlar. 

Bodrum’da ve Datça’da Nazilli cinsi de vardır. Bodrum kasabasının 
yıllık ürünü 40-50000 kantardır. Şu anda Bodrum’un incirleri iki milyon 
kilodur. Bodrum’un bazı incir ağaçlarının saplarına “Scolytus Rugulosus” 
böcekleri musallat olarak, bazı ağaçları kurutmuşlardır. (97)

Bu incirler “Adi incir”, “Patlıcan incir” ve “Lop incir” ismiyle tanınır. 
Adi incir; adı üzerinde, patlıcan inciri; dışı patlıcan gibi uzun ve rengi 
patlıcanınki gibidir. Lop incir ise gayet büyük, kalın ve doludur. Bu 
sonuncu tür azdır.

Piyasaya çıkarılan incirler hurda incir, elleme ve taban incir, kavrulmuş 
incir (mal-i atar) ve yemeklik incir ismiyle tanınır. Yemeklik incir, en nefis 
incirdir. Zamanımızda elleme ve taban incirleri kullanılmıyor. Şimdiki 
incirler hurda ve naturel namıyla iki çeşittir. İncir ailesinden olmayan 
Frenk inciri dikenlidir. Son zamanlarda mandalin ürünü gelişmekte 

(96)- Cilt IV, s.211-213.

(97)- Ali Rıza, s. 68.
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olduğundan, incir üretimi azalmıştır.

Hurda inciri ispirto yapma işlerinde kullanılır. Elleme ve taban incirleri 
kogalık denilen bir otla dizilir ve satılır. Elleme küçük ve taban büyük 
olarak dizilir. İstanbul inciri, isminden anlaşılacağı gibi, İstanbul’a 
gönderilen iyi ve temiz incirdir. Kavrulmuş incir, çatlak incir olup 
fırınlarda kurutulur ve bakkallara verilir. Bu çeşit incire “malaktar” inciri 
de deniliyor (malaktar kelimesi mal-i atar, yani bakkal demek bakkal 
inciri olur) bakkallara mahsus incir demektir.

NARENCİYE

Narenciye ismi, portakal, limon, turunç ve buna benzer meyvelerin aile 
ismidir. Bodrum toprağı ile komşusu bulunan İstanköy Adası'nın toprağı 
hemen hemen birdir. Bu iki yerde limon, portakal, bergamot yetişir. 

Evliya Çelebi, 1082 (1671) yılında İstanbul’dan seyahate çıktığı zaman 
Bodrum’a da uğramıştır. Bodrum’un bir köyü olan Kemer’den söz 
ederken, “Burada bağ, bahçe, limon, turunç yetişir. Padişahın helvacıları 
yani tatlıcıları Kemer köyünde oturarak sarayın özel meyve işlerine 
bakarlar” diyor. (98)

Narenciyeye elverişli olan Bodrum toprağı; her ne kadar bakımsız 
kalmışsada son zamanlarda geliştirilmesi konusunda büyük adımlar 
atılmıştır. Birinci derecede gelen mandalina bahçesinin ilk kurucusu 
Akçaalan köyünden Hacı Kakavan oğullarından (şimdiki soyadı olan) 
Mandalinci Mehmet Hilmi’dir. Bu kişi Rodos’a giderek fidan almış ve 
fidanların ne şekilde çoğaldığını incelemiş, ekilen turunç çekirdekleri 
hakkında bilgi alarak köyüne döndüğünde fidanları dikmiş, çekirdekten 
fidan yetiştirmeyi başarmış, sonra bu fidanları aşılayarak, bahçeler 
meydana getirmiştir. Ayrıca fidan yetiştirmekte Bodrum’a örnek 
olmuştur. Bu suretle gerek çekirdekten fidan yetiştirmek gerekse aşılama 
konusunda ileri gidilerek her köyde meyve bahçeleri çoğaltılmıştır.

(98)- Evliya Çelebi, IX, s.211. 
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Mandalina fidanları daha önce Rodos’tan, sonra İtalya’nın Sicilya 
adasındaki Katanya’dan getirilmekteydi. Şimdi Sicilya’dan fidan 
getirmeye gerek yok. Hatta Bodrum’da yetiştirilmekte olan çeşitli aşı 
fidanları Anadolu’da havası elverişli olan yerlere götürülerek satılmaktadır. 
Bodrum’a sipariş verilmek suretiyle de dışa gönderilmektedir. Bahçe 
sahipleri yetiştirdikleri fidan satışından, vaktiyle yabancı memlekete 
ödenen fidan parasının on mislini belki daha fazlasını kazanmaktadırlar.

Merkez ve köylerde, mandalina bahçesi sayısı 400’ü geçmiştir. Ancak 
yeni bahçelerin ürünü henüz verimli olmadığından, bunların ürün 
randımanını veren maliye tahmin kontrol kolları tarafından üç milyon 
adet tahmin edilmişse de sevkiyat miktarı beş milyonu bulmuştur. On 
yıl sonra yeni bahçeler ürün verdiği zaman bu miktar; 25-30 milyona 
çıkabilecektir. İstanbul’da mandalinalar “Bodrum Mandalinası” ismiyle 
satılmaktadır.

Mandalinadan sonra portakal, limon, bergamot gelir. Bir de az miktarda 
ve özel kısımlarda yetişen Washington portakalları vardır ki, tanesi bir 
kilo 750 gramdır. Bir kilo ağırlığında bulunan bergamot, reçel için çok 
rağbet görmüş ve kum hastalığı için yararlı görülmüştür. Ancak limon 
ürünü “kermes” ve mandalina “ceratitis capitata” böceklerinden oldukça 
zarar görmektedirler. (99)

BAĞLAR

Bodrum’un karşısında bulunan İstanköy, bir bağ yeridir. Son zamanlarda 
yılda dört milyon kilo ürün alınırdı. Bodrum eskiden bağ yeriydi. 
Evliya Çelebi şimdiki Bodrum Kalesi'nden söz ederken “Bu kalenin dış 
kısmında varoş evleri yoktur. Han, cami, hamam ve çarşı-pazar yoktur. 
Tamamen bağ ve bahçedir.” diye yazıyor ve Karabağlar isminde bir nahiye 
olduğunu da anlatıyor.

Bodrum’daki üzüm sahaları şöyledir:

50 dönüm ötede beride ekilen üzüm,

(99)- Ali Rıza, s. 29-30.
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60 dönüm şaraplık üzüm,

260 dönüm razaki üzümü. (100)

ZEYTİN

Bodrum zeytinlikleri orta derecededir. Şehir ve karyeleri civarında 
bütün zeytin ağaçlarında pamuk böceği “psylla olea” böcekleriyle, verem 
hastalığı “tuberculose de L’oliver” ve zeytin güvesi “eupelmus urozonis” 
böceklerinin verdiği zararlara sıkça rastlanmaktadır. (101)

Bodrum’da basit bir şekilde işleyen birkaç yağhane vardır. 

BADEM

Bodrum’da epeyce badem ağacı vardır. Bu meyve de bademcik böceği 
“tinea granella” izleri görülür. İhracatı yapılır. (102)

ŞEFTALİ

Şeftali ağaçlarına “capnodis tenebrionis"  kemirici böcekleri zarar verirler. 
Şeftali ürünü az olduğundan ihraç edilmez. Bundan başka yerel ihtiyacı 
sağlayan kayısı, armut, elma, ayva, kavun, karpuz, hıyar, marul vardır.

SEBZE

Bodrum’da yerel gereksinimi sağlayan ve kısmen ihraç edilen her çeşit 
sebze yetişir. Ispanak, pırasa, lahana, bakla, karabakla, nohut, kabak, 
patlıcan, domates, börülce, bamya, dereotu vs.  

(100)- Ali Rıza, s. 83.

(101)- Ali Rıza, s. 20-30.

(102)- Ali Rıza, s. 20-30.
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ORMANLAR

Bodrum kazasının 4500 cirib genişliğinde ormanları vardır. Başlıcaları: 
Karaçam ve ardıçtır. Palamut ürünü oldukça önemlidir. Mazı ise 
önemsizdir. Çalılıkları: Pırnal, defne, çitlenbik, yabani zeytin, harup ve 
yabani sakızdır. 

Yıllık 3500 çeki odun, 5000 çeki kömür yapılır. Kereste ihtiyacı 70-80 
metre küpten ibarettir. (103)

TÜTÜN

Ürünlerin kuvvetlilerinden biri de tütündür. Yılda 300 - 400 bin kilo 
tütün alınmaktadır. Karaova nahiyesinde tütün çok rağbet bulduğundan 
yerli alıcılar ve Amerikan şirketleri arasında rekabete yol açar. Tekel 
idaresinin bu konuda yararı vardır.

BODRUM TARIMCILIĞI

Menteşe Sancağının “Ahval-i Zıraiye ve Arziye” kitabının yazarı olan 
Ali Rıza, Bodrum tarımcısı hakkında şöyle yazıyor:

“Sanat yanından hiçbir kimse yok ki, beş on dönüm toprağa sahip olup da 
bir taraftan da tarımla uğraşmamış olsun. Bir taraftan hem sanatına 
devam eder, diğer taraftan da tarlasını zenginleştirir.” (104)

ÇEKİRGE

Tarım düşmanı olan çekirgeyi bu bölüme ekliyoruz.

“1268’de (1851), Bodrum’da çekirge çıkmış ve tohum bırakarak sonraki 
yıl gene tahribat yapmıştır. Halk çekirgeyi toplamaya ve öldürmeye 

(103)- Ali Rıza, s.58.

(104)- Ali Rıza, s.101.
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gayret ederek, canlıları Bodrum’da elli tane bir dirhemden, yirmi bin 
tanesi bir okka olmak üzere, yirmi sekiz bin altı yüz altmış bir okka 
toplanabilip, küsuru başka yere uçup gitmişse de ürüne ve meyvelere 
zararı dokunduğu Sağlık Meclisi tarafından haber verilmiştir” (105)

Bodrum’a ara sıra çekirge geldiğini, öldürmeye gidildiğini ve öldürülen 
çekirgeye okka başına birkaç kuruş verildiğini bu eserin yazarı 
hatırlamaktadır.

Çekirgeler hakkında eski öğretmen Salih Uslu şöyle yazıyor:

“1333 (1917) yılının temmuz ayında, çekirge uçkun olarak doğudan geldi. 
Altı, yedi yıl Bodrum’da hasar yaptı. Yapılan mücadele (tohumlarını 
toplamak, gelişirken çarşaf yöntemiyle etrafını çalılarla çevirerek, 
çekirgelerin bulunduğu yerlerin taze otlarını ateşle zehirlemek usulü ile 
yok etmek) ve bir de çekirge kuşlarının gelmesiyle uçkun oldukları halde 
çekirgelerin bilinmeyen bir yere veya denize düşmeleri suretiyle şehrimiz 
bu afetten kurtulmuştur.

Bu kanatlı çekirgelerden başka, kanatsız küçük çekirge denilen bir muzır 
daha vardır ki, bu da yaz ürününü, tütünleri, incir ağaçlarının yapraklarını 
ve buna benzer bazı ağaçları yok etmektedir. Hükümet bunların da yok 
edilmesi, çekirge mıntıkasında bulunan ölü çekirgeleri toplamak için 
halkı ve köylüleri zorladıktan başka, tarla sahipleri de ayrıca sabah ve 
akşam tarlalarını kurtarmak için savaşmaya devam etmektedirler.

Mayıs ayının 26. günü Ülker yıldızının doğmasıyla bu çekirgeler 
yaşlanarak; zararları günden güne azalır ve tohumlarını diğer çekirgeler 
gibi yerlere bırakmazlar. Bunların tohumlarını bulmak olanaksızdır. 
Gelişme zamanı Mart ayındadır. Bunlara benzer başka zararlı böcekler de 
vardır. Bunlardan toprak içinde yaşayan danaburnu vardır ki, çoğunlukla 
çayırlarda, bahçelerde, gübreli yerlerde bulunurlar ve gece vakti domates, 
patlıcan, biber, hıyar köklerini vesaire sebzeleri ve hatta patates ürününü 
keserek, toprak içinde belirsiz bir tarafta gizlenirler.

Karakurt denilen böcek ise mevsimin yağmursuz zamanlarında çok 
bulunur. Bunların da fidanların, özellikle tütün fidanlarının üzerinde 
zararları çoktur. Zararı genellikle gece yaparlar. Bunlarla savaş; kesilen 

(105)- Takvim-i Vakayi, Yıl.1269, no.489.
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fidanların altında yatan bu kurtları sabah toplamak ve yok etmek 
şeklinde olur. Toplanmasına çaba gösterilirse olabildiğince zararın önüne 
geçilebilir                               
                      

DENİZ ÜRÜNLERİ

BALIK

Bodrum’un denizinden pek çok balık çıkar ki, yerel gereksinimleri sağlar. 
Son zamanlarda balık ticaretini arttırmak için Bodrum sanayine büyük 
hamleler veren Salih Uslu, içinde bir buz fabrikası olan motor yaptırmış, 
bu suretle Bodrum balığının fazlasını, balığı az veya hiç olmayan adalara 
götürmüştür. Fakat bu gibi işlere konan vergiler arttığı için balıkçılık işi 
yürümemiştir.

AHTAPOT

Bodrum denizinde ahtapot çoktur. Bu şehrin Hristiyanları; bunları 
avlayarak, kurutarak ihraç malı yapar ve memleketin ticaretinin 
gelişmesine hizmet ederlerdi.

SÜNGER

Öteden beri Bodrum sularında sünger vardır. İlkel araçlarla çalışan 
süngerci ustaların yanı sıra son zamanlarda Bodrum’da bir anonim 
süngercilik şirketi kurulmuştur. Kurucu Sümerbank’tır. Şirket çıkar 
gütmediğinden, zamanla faaliyetini durdurmuştur. Bugün başka bir 
şirket yoktur. Fakat halk tarafından süngerciliğe önem verilerek aşağıdaki 
yöntemlerle sünger çıkartılmaktadır:
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Kayık Sayısı    Mürettebat (Kişi)    Kayık Cinsi

        21                        80                       Motorlu kangava tarama (yeni)

        30                        90                       Yelkenli kangava tarama (eski  

        11                       165                   Iskafandar (elbiseli dalgıç),  

                                                              frenez (maskeli dalgıç)     

        27                         68                       Aynacı Sandal

_________         _________              

        89                       403                        

Bugün süngercilikle geçinen aile adedi 400’dür.

Giritli Mevut Kaptan oğlu Ali Karayel, diğer adıyla Gâvur Ali ustalığı 
ve bilgisi sayesinde motorlu kayıklarla kangava, yani taramayı da motorla 
çekmek, motora bağlı vinç ile çıkarmak suretiyle bu işte büyük başarı 
elde etmiş ve diğer kayıkçı esnaflarına da örnek olmuştur. Bu başarının 
kazanılması ortağı Hasanoğlu Salih Uslu’nun yardımıyla olmuştur. Bu 
usuller ile bu yıl 20 ton sünger üretilmiştir.                                      

MADEN ÜRÜNLERİ

Milas ile Bodrum arasında bulunan Gereme civarında linyit tabakaları 
kireç tabakalarıyla karışık bir halde bulunur. (106) 

Bodrum’un Karakaya karyesi civarında hazine namına kaydolunmuş 
bir simli kurşun madeni vardır. Yine bu civarda başka bir simli kurşun 
madeni işletilmiş ve bin ton kadar maden Avrupa’ya gönderilmiştir. 
Kazanın doğu tarafında zımpara madeni bulunur. (107)

(106)- Ali Rıza, s. 34.
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Eski Mindos olan şimdiki Gümüşlük Köyü'nün isminin civarında gümüş 
yahut gümüşe benzer bir maden olduğu söylenmektedir.

KİREÇ

1914-1918 Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye ile Yunanistan arasında 
yapılan halk mübadelesi münasebetiyle Bodrum Rumları Yunanistan’a 
gitmişlerdir. Uzun zamandan beri Bodrum Rumları kireççilik işleriyle 
uğraşırlardı. Bunlar kireci Küllük körfezi içinde Güvercinlik'ten 
başlayarak ve bütün Bodrum Yarımadası'nın sahili boyunca kireç 
ocakları meydana getirerek kireci bu ocaklarda özellikle Gümbet mevkii 
ile Bitez limanı arasındaki yarımadadaki Adaboğazı ismiyle bilinen yerde 
(Buranın kireci çok kuvvetlidir) kireç yakarlar ve kayıklarla Bodrum’a ve 
civar adalara, hatta daha uzak yerlere sevkederlerdi. 

Giritli Hasan Piraki kireççilere yardım ederdi. Şimdi evvelce Rumlar 
zamanında kireç işlerinde çalışan birkaç Türk bu önemli işe sarılarak 
çırak çıkarmak suretiyle Bodrum’un her tarafında ustalar yetiştirmişler 
ve memleketin bu önemli gereksinimini gidermişlerdir. Bodrum’dan 
civar adalara kireç ihraç edilir.

KAYALAR

Bodrum Yarımadası'nda bulunan kayalar arasında granit ve porphyre 
(kırmızı somaki mermer) taşları bulunur. Yarımadada, Bodrum’a yakın 
yerlere kadar bu türlü kayalar görülür. Bunlar her ne kadar ufak tefek 
tepelerden oluşmuş ise de aralarında pek güzel zeytin, portakal, incir, 
limon ağaçları bulunur. (108) 

(107)- Ali Rıza, s. 40.

(108)- Ali Rıza, s.33.
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KAPLICALAR VE İÇMELER

1-Bodrum’un güneybatısında ve Bodrum’a bir saat uzaklıkta bulunan 
Karaada’nın yada Orak Adası'nın doğu tarafındaki sahilde dağ dibinden 
çıkan kaplıca suyu vardır ki, denize akar. 

Bu sular her ne kadar tahlil edilmemişse de içinde kükürt ve arsenik tuzu 
olduğu anlaşılmıştır. Çıbandan ve romatizmadan hasta olanlar bu sudan 
yararlanırlar. Suyun sıcaklığı 15-23 derece arasındadır. Halk yazın gidip 
bir iki ay suyun başında yerleşir. (109)

1915 yılında I. Dünya Savaşı sırasında Bodrum’u bombardıman eden 
Fransız Duplex kruvazörü bu kaplıcaların baraka ve odalarını da tahrip 
etmiştir.

2-Dirmil kaplıcaları

3-Bodrum’un Gölköy’ünde ufak bir tuzlu göl vardır. Buranın açılmasına 
henüz girişilmemiştir.

4-Bodrum fenerinden limana doğru girilirken 15 metre kadar bir yerde 
deniz içinde su kaynadığı görülür. Hava sakin olduğu zaman bu su, 
denizin üstünde parlak bir tabaka bırakır.

5- Bodrum’un Orak Adası'nın karşısında içme denilen yerde ve deniz 
kenarında müshil etkisi yapan bir içme suyu vardır. Halk temmuz ayında 
buraya gider. Bu su, denize çok yakın olduğu için gün doğunca tuzlanır. 
Henüz tahlil edilmeyen bu suyun kaynağı deniz seviyesindedir. (110)

 

(109)- Ali Rıza, s.43.  

(110)- Bodrum halkı bu içmelere ailece toplanıp, sabaha karşı 3-4 sularında 
teknelerle giderler ve müshil etkisi yapan bu suyu rahat içebilmek için yanlarında 
şekerle dövülmüş leblebi götürürlerdi (bu bilgi Aysun Karakaya’dan alınmıştır). 
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ALTINCI BÖLÜM

ENDÜSTRİ - TİCARET - DENİZCİLİK - GÜMRÜKLER

ENDÜSTRİ

Bodrum endüstrisi kendi gereksinimleri ile civar komşularının bazı 
gereksinimlerini sağlamaya yardım etmiştir ve etmektedir. Doğaldır 
ki, bu yüksek bir endüstri olmamakla beraber, kasaba halkının zekâsı 
ve çalışkanlığı sayesinde bir gün ilerlemeye adaydır. Kasabada bulunan 
başlıca endüstriler şunlardır.

Debağhaneler

Bodrum debağhanelerinde (tabakhane) vidala, astar, sahtiyan (hayvan 
semeri), taban astarı yapılır. Taban köselesi ve yüzü yapılmaz. Eski 
zamanlarda kale içinde debağhaneler vardı ki, derileri ile yemeniciler 
yemeni yaparlardı. Bugün, biri Hasan Uslu diğeri Galip beyin malı olan 
iki debağhane vardı.

Yağ ve sabun fabrikaları

1914 yılından önce Nalbantoğulları’nın bir yağ fabrikası ile bir 
sabunhanesi vardı. Bugün yağ fabrikası kapandı ve Milas’ta zeytin 
ağacı çok olduğundan sabunhane oraya taşındı. Halen zeytinyağı 
fabrikası yoktur. Zeytin taneleri eski usul, yani el ile hareketli preslerle 
sıkılmaktadır.

Un fabrikaları

Karakaya oğullarının bir un fabrikası ile Salih Uslu’nun bir un fabrikası 
vardır. Son zamanlara kadar bu fabrika buz ve gazoz da imal ederdi. 
Muamele Vergisi’nin ortaya çıkmasından beri, bu son iki madde kâr 
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etmediğinden geçici bir süredir işletilmiyor.

Kereste fabrikası

Bodrum’un çarşı civarında küçük bir ağaç biçki fabrikası vardır ve işliyor. 
Bu fabrikalar mazot ile çalışır.

Bardakçılık

Bir ara bardakçılık, ilkel bir şekilde yapılmış olup devam etmedi. Sonra 
Tavas’lı Hasan Usta isminde bir bardakçı; işi ilerletmek için oğullarını 
Çanakkale’ye göndermiştir. 

Uzman ustalar yanında çalışan oğulları, sırlı kâse, testi, çanak, çukale 
gibi şeyleri yapmayı öğrenmişler ve bardakçılığı daimî bir endüstri haline 
getirmişlerdir. Bir çeşit toprakla yapılan bu testiler yaz mevsiminde suyu 
gayet soğuk tutar.

Tezgâh işleri

Kasabada ve bazı köylerde özel olarak el tezgâhları vardır ki, bunlarla 
kişisel gereksinimler için pamuk bez ve dokumalar, koyunyünü ile kilim, 
keçi kılıyla çuval, saman hararı, heybe, torba ve ipekle yorgan çarşafları, 
peştamal, gömleklik, çevre, entarilik bezleri dokurlar. Saravalos bölgesi 
köylerinde el tezgâhları ile dokunan kilimler ünlüdür.

Mumcular nahiyesine bağlı Çömlekçi köyünde; çok güzel halılar ve Mazı 
köyünde nebati yerli kök boya ile boyanmış yün ipliği ile dokunmuş halılar 
vardır. Her yerde rağbet görmektedir. Yalıkavak köyünde yeni el tezgâhı 
ile dokumacılık yapanlar vardır. Bundan bir yıl önce Müsgebi merkez 
nahiyesine hükümet tarafından 15 kadar yeni el tezgâhı gönderilmiş ise 
de henüz faaliyete geçmemiştir.
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TİCARET    

Bodrum’un eski zamanının ticareti hakkındaki bilgi bu yapıtın 34-
35’inci sayfalarında yazılmıştı. Öteden beri Bodrum’un başlıca ihracat 
maddeleri incir ve palamuttu. 1247 (1831) ve 1249 (1833) yıllarında 
İstanbul’a buğday ve arpa gönderen iskelelerden biri de Bodrumdu. (111) 

Yine 1262 (1845) ve 1263 (1846) yıllarında Bodrum’dan İstanbul’a 
palamut ve harup gönderilirdi. (112)

Son yıllarda mandalina ve portakal ihracatı önemli bir yer almıştır. 
Bundan aşağı yukarı bir yüzyıl evvel, hurda denilen ve ispirto yapmaya 
yarayan incir, özel gemiler ile Trieste’ye gönderilir ve oradan şeker ve 
dokuma gibi eşya alınırdı.

Yarım yüzyıl önce Bodrum’a vapur işlemeye başlayınca, Bodrum’un transit 
iskelesi İzmir olmuş ve seferleri kesilmiştir. Meşrutiyetin ilanına kadar 
İstanbul’dan çıkan vapurlar Bodrum’a uğramadıklarından, Bodrum’un 
İstanbul’a olan ihracatı İzmir yoluyla, yani aktarma suretiyle yapılırdı. 
Fakat Meşrutiyetten sonra İstanbul-İskenderun hattı işlemeye başlayınca 
bu hat içinde bulunan Bodrum, ihracatını doğrudan doğruya İstanbul’a 
ve İstanbul transiti ile Karadeniz limanlarına yapmaya başlıyor. Bundan 
sonra Bodrum ve kazaları, adalar, Antalya ve Girit ile ticari ilişkiye girdi. 

Bodrum’un ihracat maddeleri şunlardır: 

İncir, palamut, mandalina, portakal, limon, buğday, badem, mazı, tütün, 
harup, zeytinyağı, ahtapot, sünger ve kireçtir.

İthalat maddeleri şunlardır: Manifatura, hırdavat, kahve, şeker, pirinç, 
çay, un (kısmen), tuz, ilaç ve kumaştır. 

Bodrum ihracatını yapan küçük yelkenlilerden başka, Bodrumlu olan 
Mehmet Ali Kaptan, Şişko oğlu Barka Mehmet Kaptan ile Bodrum’da 
oturan Meyilsi Hüseyin Kaptan, büyük yelkenlilerle İstanbul’a, 
İskenderiye’ye ve oradan Trieste’ye gidip gelirlerdi. Bu gemiler Bodrum 

(111)- Takvim-i Vekayi, no.69-73. 

(112)- Takvim-i Vekayi, no.312-319.
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tersanelerinde inşa edilirlerdi. (tersaneler bölümüne bakın)

Bodrum’un ticareti II. Dünya Savaşı'ndan önce gelişme yolunu tutmuştu. 
1935-36 yılına kadar Oniki Ada ile olan ticaret epeyce gelişmişti. Bodrum, 
bu adalara canlı sığır, koyun, keçi, yumurta, ful yani mısır baklası, zeytin 
tanesi, zeytinyağı, hurda inciri, tavuk vs. verir; buna karşılık da o adalara 
transit suretiyle gelen kahve, şeker, pirinç ve gaz gibi şeyler ithal ederdi. 
O yıllardan sonra, özellikle yasaklayıcı önlemlerden sonra bu adalarla 
olan ticari ilişkiler tamamıyla kesilmiştir.

Bugün Bodrum’da iki büyük ticaret firması vardır. Biri Hüseyin ve Ali 
Nalbantoğulları Firması, diğeri Mehmet Ali ve Arif Hıfzı çocukları 
Karakaya Firması. Bu iki firma toptan toprak ürünleri alım satımı işi ile 
uğraştıkları gibi, ihracat ve ithalat işleri ile de uğraşırlardı. Sermayeleri 
çoktur. 

DENİZCİLİK 

Bodrum’un coğrafi durumundan dolayı bu kasaba; birtakım limanlar, 
körfezler ve burunlarla çevrilmiş bir yarımadadır. Bu durumun bir 
denizcilik dünyası yani uğraşısı meydana getirmesi doğaldır. Yukarıda 
söylediğimiz gibi milattan evvel Halikarnassos’ta büyük gemiler ve daha 
sonra Bodrum ve Kemer tersanelerinde devlet için büyük gemiler inşa 
edilirdi. Bodrum’un Kadıkalesi köyünde çeşme inşa eden ve Patrona 
unvanını taşıyan Süleyman Kaptan, yine aynı yerde çeşme inşa edenler 
Süleyman Paşa ve Gazi Hasan Paşa eski zamanın tanınmış meşhur 
denizcileriydi.

Bugün Bodrum’da yaşayan eski ailelerin efradı hala iki, üç nesil evvel 
yaşamış denizcilerin isimlerini koyuyorlar. Ali Reisoğlu, Gavur Ahmet 
Reis, onun oğlu Hacı Ali Kaptan, Cafer Paşa, Seyit Ali Kaptan, Deli Ali 
Kaptan, Cihanoğlu, İmamoğlu, Poyrazoğlu, Ateşoğlu, Pandiz Reis vb.

Bundan başka bazı evler ve bahçeler bazı denizcilerin ismi ile anılırlar. 
İbrahim Reislerin Evleri, Ali Reis’in Evi, Hakkı Kaptanların Bahçesi, 
Dümencinin Bağı gibi.

Bugün Bodrum, Akdeniz’de Türkiye’nin en çok gemisi, motoru, kayığı, 
sandalı olan limanlarından biridir. Birinci Dünya Savaşı’nda Bodrum’u 
bombardıman eden Fransız kruvazörü Duplex, limandaki bütün deniz 
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araçlarını tahrip etmiştir. Bunların yerine motorlar yapılmıştır. Bugün 
kayık ve sandaldan başka hacimleri 20-50 tonilato olan motorlar vardır 
ki, memleketin her sahiline giderler.

GÜMRÜKLER   

Yukarıda söylendiği gibi H. 1269 (1852) Bodrum Gümrüğü iltizama 
verildi. (113)  

Gümrük teşkilatı yapıldıktan bir müddet sonra Bodrum Gümrüğü’ne bu 
kasabanın coğrafi durumu ve bünyesinde birkaç liman bulunduğu için 
“Müdürlük” verilmiştir.  

Bodrum’a bağlı Gümüşlük köyü limanında sürekli bir gümrük memuru 
vardır. Bodrum’un başlıca üretimi incir olduğundan Ağustos ve Eylül 
aylarında bazı iskelelerde bir memur, bir sekreter ve bir kolcudan oluşan 
bir gümrük kuruluşu oluşurdu. Görevleri Bodrum iskelelerinden adalara 
giden incir ürününün gümrük vergisini almak ve adalardan gelecek 
eşyaları gümrüklendirmekti. Bu aylarda Gümüşlük gümrük memuru 
Müsgebi köyüne taşınırdı. Yazlık gümrük memurlukları şu iskelelerdedir: 
Bitez, Karatoprak, Yalıkavak.

(113)- Takvim-i Vakai s.
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YEDİNCİ BÖLÜM

KALE - LİMAN - TERSANELER - SAVAŞLAR

BODRUM KALESİ

Bodrum Kalesi’nin yapılışı hakkında bu kitapta bilgi verilmiştir. 
Bodrum’a en çok önem verdiren yer kalesiydi. Kardeşi II. Beyazıt ile 
olan taht davasından dolayı kaçan Cem Sultan Rodos Şövalyelerine 
sığınmıştı. Bodrum Kalesi’ne göz dikip alamamış olan Fatih Sultan 
Mehmet’in girişiminden korkmuş olan şövalyeler, Cem’i memnuniyetle 
kabul etmiş ve onu koz olarak tutmuşlardı. Şövalyelerle Cem arasında 
yapılan anlaşmada, kalenin saldırıdan uzak tutulması ve güvenli bir yer 
olarak kalması kabul edilmişti. 

Bu kale Kanuni Sultan Süleyman zamanında Rodos Şövalyelerinin 
elinden alınmıştır. (114) Kalenin alındıktan sonra silahlandırılması 
için 980 (1572) yılında Cebecibaşıya (silahlarla ilgilenen subay) yazılan 
tezkerede şöyle deniliyor: 

“Haliyen livay-ı Menteşe’ye tabi Bodrum Kalesi için mükemmel bir 
kabza levazım ile 20 tüfenk verilmek karar verildi. Verib defterine 
kaydettiresin.” (115)

Evliya Çelebi, Venedik donanması ile kale arasında savaş olduğunu 
yazıyor. (116) (Açıklaması “Bodrum Savaşları” bölümündedir.)

Yine Evliya Çelebi, “Bodrum Kalesi Adalar eyaletine yani Kaptan Paşa’ya 
tabiydi. Kale Dizdarı ve neferleri İstanköy adasından ulufe alırlardı. 

(114)- Peçevi Tarihi, I.s.76.

(115)- Divan-ı Ahkâm Defteri,67, varak. 29. (İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın 
“Kapıkulu Ocaklar” kitabı II, s.11 not)

(116)- (Evliya Çelebi, Seyehatname) Cilt 9, s.211-213.
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İstanköy sancak olduğundan, Bodrum’un kale dizdarı sancak beyinin 
kaymakamıydı” diye yazıyor. (117)

Evliya Çelebi Bodrum Kalesi’nin içini şöyle anlatıyor:

“Kalede seksen nefer vardır. Acele kulu kale içindedir. Yüzü toprak örtülü 
evler içinde ikamet ederler. Yerin darlığı itibariyle bu evler avlusuz ve 
bahçesizdir. Bu sebeptendir ki, kalenin içinde bağ, bahçe, çarşı, pazar, 
hamam yoktur. Ancak Sultan Süleyman’ın kiliseden çevirdiği küçük bir 
cami vardır. Cami ile kale kapısı arasında küçük bir dükkân ve fakirlerin 
oturdukları bir kahvehane vardır.

Kalenin duvarı denizden 25 arşın yüksektir. Kalenin içi dolma, sarnıç, 
zindan ve mahzendir. On bir demir kapısı vardır. Evvela taşra lonca 
hendekteki kapısı kuzeye nazır sarp bir kapıdır. On beş ayak iniş ve on 
ayak yokuş taş merdivenli bu kapının iç yüzü asma köprüdür. Anı geçip 
yokuş aşağı bir ameli kaldırımlı merdiven ile hendek içine inilir. Bodrin 
Kalesi’ni bina eden Bodrin Kralının sureti, Bodrum mahzenlerinin 
limana nazır köşesinde bir beyaz mermer üzere tasvir edilmiş ise de 
sonra o suretin başı kırılmıştır. Bu kalenin doğu ve batı tarafı limandır 
amma büyük liman kuzey ile batıdadır. Kalenin yarısı denizde, yarısı 
karadadır.” (118)

Kırım Savaşı'nda 1270-71 (1853-54) Bodrum Kalesi’nin topçuları, 
topladıkları yardımı Cezayir Akdeniz Valisi Rahmi Paşa’ya 
göndermişlerdir. (119) 

Bu tarihten sonra kaleye önem verilmeyerek 1303 (1887) yılında 
korunması kale dışında ve yanında bir odada yaşayan vasıfsız bir onbaşıya 
verilmiştir. (120) 

(117)- (Evliya Çelebi, Seyehatname) Cilt 9, s.213-214.

(118)- Evliya Çelebi, c.9, sa.211-213.

(119)- Takvim-i Vakayi, yıl 1271, no.513.

(120)- Aydın Vilayeti Salnamesi,1308 (1892), s.876.
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Bodrum Kalesi 1311 (1895)’de hapishane olarak kullanılmaya 
başlanmıştır.

I. Dünya Savaşı (1914-1918) sırasında, yani 26 Mayıs 1915’de bir Fransız 
kruvazörü kaleyi topa tutmuştur. (121)

Bağımsızlık savaşı sırasında İtalyan askerleri kaleyi işgal etmişlerdir. (122)

Kale barutun icat edildiği tarihten öncesine ait olduğundan ve en çok 
gelecek saldırılardan savunulması düşünüldüğünden cephesi denize 
olmayıp, karaya doğrudur. (123)

Aydın Vilayeti yıllığında şu bilgileri buluyoruz:

“Rodos Şövalyelerinin bina ettikleri kale, bir geniş hendek ile ayrılmış 
iki kat duvarlı olup, yapımı pek sağlam ve kullanılan taşlar çok büyüktür. 
Kalenin dış duvarı üzerinde birçok burçlara ve şövalyelerden her elebaşına 
ait çeşitli armalara rastlanırsa da gerek dış duvara ve gerekse iç kaleye 
girmek için ancak bir kapı vardır.

Rodos Şövalyeleri tutucu Hristiyan olduklarından kale duvarlarının ve 
burçların çeşitli noktalarında bulunan armaların hepsinde haç resimleri 
görülmekte, bazılarında armanın iki tarafında birer veya ikişer erkek 
ve kadın resimlerine rastlanmaktadır. Bu resimlerin çoğunun ellerinde 
cennetin anahtarları şekilleri bulunmaktadır. 

Kalenin içinde bugün harap olmuş bir kilise ile şövalyelerin yüksek burçlarla 
süslenmiş ve pek çok tarafları harap olmuş sarayları bulunmaktadır ki, 
bunlarda var olan şekiller, bu sarayın sağlamlığı ile beraber odalarının 
küçüklüğünü göstermektedir. 

Kalenin içinde top konabilecek genişlikte yollar görüldüğü gibi, dış 
duvarların üzerinde dahi iki araba yan yana geçebilecek derece geniş bir 
yol vardır.

(121)- Bu kitabın 57 ve 82. sayfasına bakınız.

(122)- Bu kitabın 58. sayfasına akınız.

(123)- Hafız Kadri, Tarihi Osmani Encümeni Mecmuası, no.26, sa.127-128.  
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Bu kale, bir zamanlarda dünyanın her tarafına yayılan Ceneviz 
gemilerinin eline geçerek onların da eser ve armalarıyla dolmuştur 
ki, surların arası 13 metre kadar geniştir. Aralıklardan denize 
çıkılabilmektedir. Kalenin mazgallarına çoğu dar, taş merdivenlerle 
çıkılır.

Kaleye dışardan bakılırsa pek azametlidir.” (124)

Bir zamanlar kalenin içinde asker varken, subaylara ait kırk elli yıllık 
kâgir bir bina vardı ki, bugün odaları dolaplı olup döşemeleri harap 
olmuştur. İçerde karıncalanmış toplar ve birkaç bin taş ve demir gülleler 
bulunur ama hepsi kullanılmaz haldedir.

Bodrum Kalesi'nin alınmasından sonra cami haline getirilen şövalyelerin 
kilisesi, yanındaki dolambaçlı merdivenle minaresine çıkılıp ezan 
okurlardı.

KALENİN HAPİSHANEYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ  

Bodrum Kalesi 1309-1311 (1893-1895)’de hapishane olarak kullanılmaya 
başlanmıştır. Yönetimini bir müdüre, korumasını da emrinde on kişilik 
bir gardiyan grubu bulunan bir subaya vermişlerdir.

İlk müdürün ismi Hilmi Beydi. Kale hapishane olarak kullanılırken bir 
ramazan gecesi birkaç tutuklu kaçmışsa da zamanın Kaymakamı Ömer 
Hulusi Bey’in gayretiyle yakalanmışlardır.

Hapishane Meşrutiyet’ten sonra boşaltılmış ve teşkilatı kaldırılmıştır. 
Bir süre sonra yeni bir kadro ile tekrar açılmış,siyasi ve adli tutuklular 
gelmeye başlamıştır. I. Dünya Savaşı sırasında 13 Mayıs 1915 günü 
Fransızların Bodrum’u ve özellikle kaleyi bombalamaları üzerine 
tutuklular ülkenin iç kısımlarına nakledilmiş ve bundan sonra kale artık 
hapishane olarak kullanılmamıştır.

Kaledeki hapishaneye gönderilen tanınmış bazı kimseler ile tanınmış 
bazı eşkiyanın isimlerini (elde edebildiğimiz bilgilere göre) buraya 

(124)- H. 1307 (1891) yılında yayımlanan Aydın Vilayeti Yıllığı, s. 875-878.     
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aktarıyorum.

1- H. 1312-1313 (1896-1897)’de bilginlerden Müneccim Hoca Muin ile 
Hoca Arif Efendi gelmişlerdir.

Birincisi İstanbul Rasathanesi kurucularındandı.

İkincisi bilginlerden olup hatırı sayılı biriydi.

Bunlar bir ev yangını olayından dolayı Bodrum’a gönderilmişlerdi. 
Hürriyetin ilanından önce serbest bırakılmışlardır. O zamanlar Bodrum’a 
içilecek su açık kanallardan gelirdi. Hoca Arif ’in gayretiyle açık kanallar 
kapatılarak demir borularla su getirilmeye başlandı.

2- Müştak Vasfi, Dr. Habib Poyraz ve İsmail Müştak Mayakon.

Bu kişiler Sultan Hamid yönetimine karşı harekette bulunduklarından 
Bodrum hapishanesine gönderilmişlerdir. Müştak Vasfi genç bir kişi 
olup hapishanede iken sakalını ve saçını uzatmıştı. Hürriyetin ilanından 
iki ay evvel zehir içmek suretiyle intihar etmiştir. Bodrum’da gömülüdür. 
Diğer iki arkadaşı hürriyetin ilanı üzerine serbest bırakılmışlardır.

3- Ali Haydar ve Osman Pehlivan.

Bunlar Deli Fuat Paşa adamlarından olup Paşa Sultan Hamid tarafından 
sürgün edildiği zaman, adamları da Bodrum Kalesi'ne gönderilmişlerdir. 
Hürriyetin ilanı üzerine serbest kalmışlardır. 

4- Donanmadan Hayrettin Bey.

Bu kişi hürriyet yanlısı olduğundan Sultan Hamid tarafından Bodrum 
Kalesi'ne gönderilmiştir. Tanınmış ressam olan Hayrettin Bey’in yaptığı 
birkaç tablosu halen Bodrum’da Tavaslı Mustafa’nın kahvesinde asılıdır. 
40 senelik olan bu tablolar bugün yeni yapılmış gibi gözüküyor. Bu zat 
hürriyetin ilanı ile serbest bırakılmıştır.

5- Hoca Ahmet Rasim Efendi ile Deniz Yüzbaşı Arap Amber Efendi.

Bunlar 31 Mart Olayında “Şeriat isteriz” diye bağıranların başı olarak 
da bulunduklarından ömür boyu hapsedilmek üzere Bodrum Kalesi’ne 
gönderilmişlerdir. Hoca Ahmet Rasim Efendi’ye arkadaşlarının 
anlattıklarına göre her ay İstanbul basımevlerinden harçlık gelirmiş ve o 
da buna karşılık makaleler gönderirmiş. Bunlar sonra baka hapishaneye 
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nakledilmişlerdir.

6- Cerrah Binbaşı Hacı Cemal Bey ve Askeri Okullar Genel Müfettişi 
Zülüflü İsmail Paşa. 

Bunlar hürriyetin ilanından sonra sürgün edilmişlerdir. İki yıl kaldıktan 
sonra serbest bırakılmışlardır.

7- Prens Sabahaddin’in özel sekreteri Safvet Lütfi, Kör Emin ve 
Ahmet Bey.

Ahmet Bey’e “Kara Ahmet” derlerdi. Bunlar Mahmut Şevket Paşa’nın 
öldürülmesi olayı ile ilgilerinden dolayı Bodrum Kalesi’ne gönderilerek 
özel koğuşta hapsedilmiştir. Bir süre sonra, gözetim altında olarak kale 
dışında dolaşmaya başlamışlardı.

8- Aydın civarı kazalardan Hacı Pehlivanoğlu Ali Efe ile Manisalı 
Müeddemoğlu Mustafa Efe.

Bunlar 1315-1316 (1899-1900) yıllarında tutuklanmış olup Bodrum 
Kalesi’nde hapsedilen iki eşkiyadır.

9- Kromidas isimli Rum eşkiyası. 

Bu Rumeli’nin Epir ve Yanya bölgelerinde eşkiyalık yapmış ve Bodrum 
Kalesi’ne gönderilmiştir.

10- Ödemişli Küçük Mehmet Efe, Ödemişli Koca Mehmet Efe ve 
Ödemişli Sarı Ali Efe.

Bunlar “Has Efe” olup meşhur Çakırcalı ile beraber arkadaşlık ederlerdi.

11- Bakırlı Mustafa Efe ve Kuşaksız Mehmet Efe.

Bunlar kendi başlarına eşkiyalık ederlerdi.

LİMAN

Bodrum limanı (baie) iki kısma ayrılır.

Birincisi, Dengir (Tekir) diye anılan ve girişi gösteren iki küçük burun 
arasında bulunur. Bu kısım batıdan doğuya düzgün olmayan bir şekilde 
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uzanıp, uzunluğu 900 metredir. Buranın en derin yeri 24,420 metreyi ve 
en az derinliği 1,828 metreyi geçmeyen limanın girişinin genişliğidir.

İkinci kısım, kuzeybatı kısmının büyük bir darlığını oluşturur. Burada 
liman (baie) kendisine özel bir havuz (bassin) meydana getirir ki, 
kuzeybatısından güneydoğusuna kadar giden yol, kuzeydoğusundan 
güneybatısına kadar olan 150 m yola nazaran 400 metreden daha uzun 
değildir.

Girişte ise bu uzunluktan daha azdır. Her bir olasılığa göre burası eski 
Halikarnassos’un limanı ve şimdiki Bodrum’un limanı olan bu küçük 
havuz (bassin) her taraftan gayet güzel korunaklıdır. En derin yeri 13,71 
en sığ yeri 1,825 metredir. Bu derinlik elverişli olmadığından burası savaş 
gemileri barındıracak durumda değildir. Aşağı yukarı bir kilometre 
genişliğinde ve yine korunmalı olan Bodrum Limanı'nın güney tarafı 
elverişlidir. 

Yukarıda verdiğimiz rakamlar seksen yıl evvel alınmıştır. O zamanda 
beri limanın bakımsız kalması yüzünden şehrin yüksek yerlerinde akan 
yağmur sularının sürüklediği topraklar, vaktiyle derin olan bu limanı 
sığ bir hale getirmiştir. Normal zamanlarda 600 tonilatoluk gemiler 
barındıran bu liman fırtınalı zamanlarda suların kabarması yüzünden 
daha yüksek tonilatoluk gemiler barındırabilir.

Bodrum Limanı'nın rıhtımı yoktur. Yalnız gümrük binasının önünde 
birkaç metrekarelik iki iskelesi vardır.

Bodrum’un liman tesisleri dikkat çekmektedir. 10-15 metre derinde 
temelleri atılmış dalgakıranlar ve liman içindeki gizli iç limanın temelleri 
bugüne kadar denizin her türlü tahribatına göğüs germiştir. Dalgakıran 
enkazı üzerine bugün az bir emekle mükemmel dalgakıran veya rıhtım 
yapılabilir.

Dalgakıranlarla kaplı bir hale gelen limanın kışın derelerden akan sel 
suları ile dolmaması için eski zamanlarda yamaçlarda toplanıp kanallarla 
yönleri değiştirilmiş ve limanın kısmen dolmasının önüne geçilmiştir.

Bordum’un genç su uzmanı Bodrumlu Mehmet Uslu, bu yıl içinde Bodrum 
Limanı'nı ölçmüş, kaleye yakın dalgakıranın dışı 15 ve içi 17 metre ve 
fenere yakın dalgakıranın dışı 10 ve içi bir metre olduğunu görmüştür.
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TERSANELER   

En eski zamanlardan beri Bodrum’da büyük gemiler inşa edilirdi. 
Nedeni de coğrafi durumudur 

Osmanoğulları zamanında Bodrum’un denizinden yararlanılmaya 
çalışılmıştır. Memleketin ıslahatı gereğini ve yararlarını anlamış olan 
üçüncü Selim, memleketin yönetimi hakkında zamanın büyüklerinin 
düşüncelerini sormuştur. 

İlgililer, 1026 (1791) yılında padişaha verdikleri raporda, ülke 
tersanelerinden söz edildiği sırada Tersane-i Amire, yani İstanbul 
Tersanesi, Sinop, İstanköy, Rodos, Midilli vs gibi uygun olan yerlerde 
inşa edilmiş olan savaş gemileri ile dolu iken, bunların top, gülle ve savaş 
gereçleri gibi donatımdan yoksun oldukları bildirilmiş ve gereğinin 
yerine getirilmesi istenmiştir. (125)

Buna uygun olan yerlerden biri de Bodrumdu. 1208 (1793) yılında 
Akdeniz seyahatinden dönen zamanın Kaptan Paşası, kendisine verilen 
tam yetkiden yararlanarak görevlerinde kusur gördüğü Liman Başkanı 
Mehmet Kaptan ile bir direkçi idam edildikten sonra durumu Sadaret 
yoluyla Padişah’a arz etmiştir. Vasıf Tarihi bunun nedenini şöyle yazıyor:

“Tersaneye verilen yeni düzen gereğince, Liman Başkanı Mehmet Kaptan’ın 
rütbesi ve maaşı arttırılmıştı. Fakat rüşvet yemeğe başladığından ve liman 
başkanları vasıtasıyla yapılan gemilerin kusurlarına göz yumduğundan 
Kaptan Paşa bunun farkına varmıştı. Aynı yılda Kaptan Paşa’nın Akdeniz 
seyahati esnasında, sert olmayan denizde iki geminin dayanamayışları 
yüzünden ikisinin de hasara uğradığı görülmüştür.

Bundan başka iki üç yıldan beri Bodrum’da inşa edilmekte olan geminin 
denize indirilmesi töreninde, hazır bulunmak üzere Bodrum’a gelen Kaptan 
Paşa’nın vermiş olduğu aletler ile geminin indirilmesinde hayli zorluk 
çekildiği gözlemlenince kızmış ve İstanbul’a dönüşünde Mehmet Kaptan’ı 
öldürdükten sonra durumdan Bab-ı Ali’yi haberdar etmiştir.” (126)

1235 (1819)’da Bodrum’da iki geminin inşasına başlandı. Tarih-i Cevdet 

(125)- Tarihi Osmani Encümeni Mecmuası, C.42, s.337.

(126)- Tarihi Cevdet, C.5, s.315-316.
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şöyle yazıyor: (127) 

“Öteden beri Akdeniz’de bulunan Bodrum sahası önünde altmış zira 
kararında kalyon ve Kemer Meydanı tezgâhında elli üç buçuk zira kararında 
firkateyn oluna geldiği halde, şimdiki halde ikisi boş olmakla eskisi gibi 
Bodrum’da bir kalyon ve Kemer’de bir firkateyn inşasına başlandı.”

Şahinzade tarihinde şöyle yazıyor;

“Akdeniz’de vaki Bodrum sahası tezgâhında öteden beri Donanma-i 
Hümayun için altmış zira kararında kalyon ve yine Akdeniz’de Kemer 
Meydanı tezgâhında elli üç buçuk zira kararında firkateyn inşası alışılmış 
iken, şimdiki halde bu tezgâhların boş bulunması yüzünden, zamanın 
Kaptan-ı Deryası Hamdullah Paşa’nın teklifi üzerine, Bodrum’da kapaklı 
bir kalyon ve Kemer’de bir firkateyn inşasına dair irade-i seniyye sadır 
olmuştur. Bodrum’da inşa olunacak sefineye memur olan İzmir Voyvoda’sı 
Hüseyin Kâmil Efendi’ye hitaben ve Kemer’de inşa olunacak firkateyne 
memur olan Kara Osmanzadelerden rahmetli Hacı Ömer Ağa’nın oğlu 
Hacı Hüseyin Ağa’ya hitaben, ayrı ayrı 1235 (1819) yılının Muharrem ayı 
tarihi ile emr-i şerifler göndermiştir.” (128)

1247 (1831)’de Bodrum’da inşa edilmiş olan kalyona seksen top tahsis 
edilmiştir. O sıralarda Bodrum’dan aşka Sinop, Gemlik, Ereğli’de 
kalyon; Limni, Rodos, Fatsa, Samsun, Amasra, Bartın, Akçeşehir, 
Midilli ve İzmit’te de firkateyn inşa olunurdu. (129)

SAVAŞLAR

İskender’den yani Makedonyalılar ile Persler arasındaki savaştan söz 
etmiştik. Bu defa Bodrum Limanı'nda yapılan beş savaştan söz edeceğiz. 
Bu kitabın ilk bölümünde Halikarnassos’u kuşatan Büyük İncisinde 
düşman top kullanmış ise de, Bodrum’un koruyucuları tüfek kullanmıştır.

(127)- Tarihi Cevdet, C.11, s.78.

(128)- Şanizade, C.3, s.79.

(129) Takvim-i Vakayi, Yıl 1247, no.4.
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1-FATİH ZAMANINDA BODRUM’UN KUŞATILMASI

Hicri 885 (1480) yılında Fatih Sultan Mehmet, Rodos’un fethini 
Sadrazam Mesih Paşa’ya havale etmiştir. Mesih Paşa adayı dört ay 
denizden ve karadan kuşatmış ise de, adayı alamamıştır. Bu başarısızlık 
üzerine padişah, Bodrum’un alınmasını ferman buyurmuştur. Paşa 
aldığı emre uyarak Bodrum Kalesi’ni bir zaman kuşatmış ama başarılı 
olamayınca kış mevsimi gelince, kuşatmaktan vazgeçmiştir. (130) Bu 
kuşatmadan söz eden tarihçi Hammer; “Bodrum Kalesi'de Rodos Kalesi 
gibi uzun süre dayanmıştır. (131)

2- KANUNİ SÜLEYMAN ZAMANINDA BODRUM’UN ZAPTI

Hicri 928 (1521) yılında Kaptan Palak Paşa Rodos’u aldıktan sonra 
dönüşte İstanköy Adası ve Bodrum Kalesi’ni almıştır Bodrum Kalesi 
St. Petrum’un şatosu adıyla tanınıp, Rodos Şövalyelerinin malıydı. 
Müneccimbaşı Tarihi yazarı bu olayı yazarken, kullandığımız Bodrum 
kelimesinin okunuşunu Arap harfleri ile “Petorum” yani “Petrum” diye 
yazıyor. (132)

3- VENEDİK DONANMASININ BODRUM’A SALDIRISI 

Evliya Çelebi aşağıdaki olayı (Kitabında olayın tarih yerini açık bırakarak) 
kaydediyor. Venedik donanmasının Türk donanmasıyla çarpışması nadir 
bir olay olmadığından, Bodrum Limanı'ndaki çarpışmanın tarihi belli 
değildir. Evliya Çelebi şöyle yazıyor:

“Venedik donanması Bodrum Limanı'nda bulunan on yedi Cezayir 
kalyonunu kuşatarak düşman ile kale arasında yedi gün yedi gece savaş 
olmuştur. Bundan kale etkilenmiş ise de Venedik donanması da kaleden 
atılan güllelerden etkilenmiş ve iki patrona kalyonu batırılmıştır. 
Batırılan iki düşman gemisi cephanesi ile çıkarılmış ve savaşa katılan 
Cezayirli bir kaptan esir düşmüştür. Yenilen düşman Bodrum’danayrılmış 
ve bu suretle Cezayir gemileri serbest kalmıştır.” (133)

(130)- Müneccimbaşı Tarihi, C.3, s.399-400

(131)- Geschicte des Osmanischen Reiches. C.3, s. 31

(132)- Müneccimbaşı Tarihi. C.3, s.479 (Rumlar Bodrum kelimesini Petrumi ve 
Bodrum halkı da Bodrum şeklinde değil Burdun olarak telaffuz ederlerdi.)

(133)- Evliya Çelebi, C.9, s.212-213.
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4-RUS DONANMASININ BODRUM’A SALDIRISI  

Hicri 1185 (1770)’de bir müddetten beri Akdeniz adaları etrafında 
dolaşıp, oranın halkını rahatsız eden ve tüccar gemilerini hasara uğratan 
Orlov (134) Bodrum üzerine hücum edince şehri korumakla görevli 
olanlar onu buradan kovmayı başarmışlardır. 

Bodrum’dan kovulan Orlov düzenlediği asker ve gemilerle boş zannettiği 
İstanköy Adası'na birkaç bin asker çıkartıp yağmaya başlamıştır. 
İstanköy halkı saldırganlarla sekiz saat savaştıktan sonra yenilen düşman 
gemilerine dönmüştür. Bu olayı aktaran Tarih-i Vasıf, “Düşmandan 5000 
asker ölmüş ve kendisinden yedi kıta top ve yüz kantar barut alınmıştır” 
diyor. 

Savaşta hizmeti görülen Abdurrahman Ağa ile Bodrum alayından 
Cihanzade Mustafa Ağa’ya Kapıcıbaşılık bağışlanmış ve bu zafer orduya 
tebliğ edilmiştir. (135)

Bu savaştan söz eden eski sadrazam Kâmil Paşa şöyle yazıyor:

“Sultan Hamit oğlu Sultan Ahmet zamanında, 14 Nisan 1186 ve Şevval 
1187’de Sadrazam Şumnu’da savaş belirtileri ortaya çıktığında kurulan 
mecliste komutanlar tarafından ayrılmış ve Akdeniz tarafına da Osman 
Paşa atanmış. Osman Paşa Bodrum’a asker çıkarmak isteyen Rus filosunu 
300 ölü bırakarak geri çekilmeye zorlamıştır. Amiral Orlof’un buniyeti 
ikinci kez olup; bundan önce de asker çıkarma teşebbüsünde birkaç bin ölü,7 
top, yüz kantar barut ve bir hayli eşya bırakarak çekilmeye zorlanmıştır.”

5- 1915 YILINDA BODRUM’A SALDIRI

Birinci Dünya Savaşı’nda (1914-1918) Türkiye, Almanya, Avusturya 
ve Bulgaristan ile beraber; İngiltere, Fransa, Rusya, Yunanistan ve 
daha sonra da İtalya’ya karşı savaşa girmişti. O sıralarda müttefikler, 
Bodrum’un Alman denizaltı gemilerine benzin vs. verdiğinden kuşkuya 

(134)- Orlov, Rusya’nın Aleksis Grigorieviç ailesine mensup olup 5-6 Temmuz 1770 
Çeşme savaşına katılarak donanmamızı hasara uğratan Rus kumandandır.

(135)- Tarih-i Vasıf. C.2, s.161.
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düşerek Bodrum’da araştırma yapmaya karar vermişlerdir.

Bir gün küçük bir Fransız savaş gemisi Bodrum Limanı'nın dışında 
sabahtan akşama kadar dolaştıktan sonra çekilmiştir. Ertesi gün 
Bodrum’a uğrayan bir Fransız kruvazöründen inen ve beyaz bir bayrak 
taşıyan bir sandal iskeleye gelerek ertesi gün aynı saatte geleceğini ve 
limanda bulunan kayıklar içinde arama yapacağını söylemiş ve kayıkların 
bir yerde bulundurulmasını istemiştir.

O zamanlar Bodrum Kaymakamı Faik, Jandarma Komutanı Rıfat ve 
Teğmen İbrahim Nezih’i beylerdi. Danışma toplantısından sonra, 
kayıkların aranmasına izin verilmeyeceği halka bildirilmiş ve ona göre 
önlem alınacağı duyurulmuştur.  Önlem ise şudur:

Kayıklar toplu bir halde tersanede, Türbealtı’nda toplanacaklar ve 
arkalarında da Bodrum’da bulunan ulusal askerlerle jandarmalar 
saklanacaklardır. 

Ertesi gün gelen kruvazörden (Duplex) indirilen beyaz bayraklı bir sandal, 
limana doğru ilerlemiş ve hükümetçe hazırlanan sandalla buluşmuştur. 
Hükümetin sandalında bir heyet ile Bodrumlu tüccarlardan Giritli 
Hasan Piraki’nin damadı fransızca bilen Zeki Bey bulunuyordu.

Fransızların sandalında kruvazörün ikinci kaptanı vardı. Kaptan, 
amaçlarının yalnız kayıklarda arama yapmak olduğunu ve bu işi 
bitirdikten sonra döneceklerini söyledi. Hükümet heyeti bu öneriyi 
reddetmiştir.

Bunun üzerine beyaz bayrak indirilerek yerine kırmızı bir bayrak çeken 
Fransız sandalı, kayıkların toplu halde bulundukları yere yanaşmak 
istemiş, ancak kayıkların arkasında saklı bulunan askerlerin açtığı ateşe 
maruz kalmıştır. Sandaldaki Fransızların bir kısmı ölmüş, bir kısmı da 
yaralanmıştır. 

Bunun üzerine kruvazör kayıkların bulunduğu yeri top ateşi altına almaya 
başlamış ve aynı zamanda içinde küçük bir top ve on beş asker bulunan 
büyük bir sandalı denize indirmiştir. Limana girmek isteyen bu sandal, 
karaya pek yakın olan fener tarafına geldiğinde, karadan yapılan yaylım 
ateşi sandaldaki topun kullanılmasına vakit bırakmadan içindekileri yok 
etmiştir.

Bu durum karşısında kruvazör, kayıkların bulundukları yeri iyice 
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görmek ve vaziyet almak için kalenin altına sokularak üçüncü bir sandal 
indirmiştir. Ayrıca her tarafa top atmaya başlamıştır. O sırada kalede 
bulunan askerler kruvazör üzerine ateş ederek, gemi mürettebatından 
iki eri denize düşürmüştür. Üçüncü sandaldakiler ise limana girmeyerek 
kendilerini fenerin arkasına sipere atmış ve sandalı bırakmışlardır. Yedi 
askerden oluşan bu grup esir edilerek Milas’a gönderilmiştir. 

Kruvazör, limanın darlığı hareket serbestliğine elverişli olmadığı ve 
hedef kayıkların bulundukları yeri vuramadı için Bodrum’dan ayrılmak 
zorunda kalmıştır. Ertesi gün küçük bir savaş gemisi limana girmiş ve 
limanda bulunan kayıkları ve sandalları yakmıştır. Bu bombardımanın 
sonucu olarak kalenin bir tarafı hasara uğramış, Tepecik Camisinin 
kubbesi, Tepecik Kız Okulu, Karaada’nın kulübeleri ve birkaç ev tahrip 
olmuştur.

Ölen Fransız askerleri açılan bir çukura gömülmüşler ve Fransız hükümeti 
savaştan sonra o çukur üzerinde bir mezar yaptırarak ölenlerin isimlerini 
yazdırmıştır. (136)

(136)- Bilgileri bana veren o zamanki Bodrum Sandık Emiri olan Bodrumlu Hasan 
Özbektir. Özbek, sandığın parasını kurtarmak için parayı alıp Bodrum köylerinden 
birine sığınmıştır.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM

BODRUM'UN TANINMIŞ KİŞİLERİ

TURGUT REİS - ŞEYHÜLİSLAM ÖMER LÜTFİ - İÇİŞLERİ 
BAKANI HİLMİ URAN - HOCA SÜLEYMEN SIRRI - HAKKI 
ERTAN - MEHMET İHSAN KAYNAK - MUSTAFA MÜMTAZ 
KAYNAK - YUSUF HATEMİ ŞAHIMOĞLU - NEYZEN TEVFİK - 
AHMET ŞEFİK KOLAYLI - ISTAMAT ÖZDAMAR - SÜLEYMAN 
NURİ ÖZ - AVRAM GALANTİ BODRUMLU

Bu bölümde Bodrum’un çeşitli derecelerde tanınmış evlatlarının 
özgeçmişlerini yayınlıyoruz. Doğaldır ki, bu özgeçmişleri elde 
edebildiğimiz bilgilerle meydana getirdik. Bölümün tamam olmaması 
olağandır.

1- TURGUTÇA BEY (TURGUT REİS)  

Muğla Milletvekili Cemal Karamuğla, Muğla Valisi Recai Güler ile 
beraber seçim bölgesine gittiği zaman, Bodrum kazasına bağlı olan 
Akçaalan’a da uğramıştır. Oraya gitmezden önce Bodrum’a uğrayıp, 
Bodrumlulara sormuşlar; “İşitiyoruz ki, Turgud Bodrumludur” onlar 
da “evet Bodrum köylerinden biri olan Karabağlıdır”. Bunun üzerine 
milletvekili ve Vali Karabağ’a gitmişlerdir. Burası deniz kenarıdır. 
Halkı ile görüşürken, Turgud’un oralı olduğunu ve hakkında pek çok 
hikâyeler söylediklerini aktarıyorlar. Bundan başka oranın erkeklerinin 
ve kadınlarının iri adamlar ve kadınlar olduklarını hayretle görürler.

Turgudça hakkında bilgi almak için Karabağ’a giden genç hemşehrim 
Mehmet Hilmi Tengiz şöyle yazıyor: “Kırk yıl evvel yetmiş beş yaşlarında 
ölen babamın çocukluğunda, 120 yaşına kadar yaşamış olan babasının, 
annesinden işittiği (aşağı yukarı 200 yıllık) hikâyeyi arz ediyorum.

Hikâye şöyle başlar: Karabağ Köyü'nün, deniz kıyısının karşısındaki 
adaya bir gemi gelmiş. Gemiden kıyıya bir sandal gelmiş. Sandalın başına, 
merada çobanlık eden birkaç çocuk toplanmış, sandaldan da çocuklara 
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peksimet verilmiş. Sandal gemiye dönerken, bu çocuklardan birisi 
kendisinin de beraberce gemiye götürülmesini istemiş. Sandaldakiler 
kaptanın izni olmadıkça götüremeyiz demişler. Birkaç gün sonra sandal 
yine buraya gelmiş ve çocuğu alıp götürmüşler. Çocuk giderken sırtında 
taşıdığı dağarcığını arkadaşlarına bırakmış ve gemi ile gittiğinin haberini 
ailesine yollamış ve birkaç yıl sonra birkaç gemi ile gelmiş ve kardeşi 
Veli’yi de almış götürmüş. Fakat Veli, sonradan köyüne geri dönmüş. 
Turgud ise Paşa olmuş. Bir daha köyüne gelmemiş. Hikâye böyle.

Acaba bu hikâyeyi belgelendirebilir miyim diye birkaç gün köyleri 
gezdim. Hiçbir belge bulamadım. Yalnız halkın dilinde Turgud’un 
Karabağ köylüsü olmasından başka bir şey işitmedim.

Bu hikâyeden Turgud’un kardeşinin “Veli” olduğunu öğreniyoruz. Ali 
Rıza Seyfi, “Veli” ismini Turgud’un babası olarak yazıyor. Kardeşi olsun, 
babası olsun, Turgud’un ailesine mensup bir ismin Karabağlılarca bugün 
bile unutulmadığı meydandadır.

Müneccimbaşı Tarihi şöyle yazıyor;

“Turgudca Menteşe’den kopmadır. Deniz leventleriyle arkadaşlık ede 
ede, denizcilik işlerinde üstat kesilmiştir. İlk başlarda levent kayığı, 
sonra koleytesiyle (goelette) dolaştıktan sonra bir korsan gemisine sahip 
olmuştur. Gemisi bir tane iken zamanla beş ve sonunda yirmi beşe 
çıkarmış ve kendisine levent kaptanlığı verilmiştir.

O sıralarda Sadrazam Rüstem Paşa’nın kardeşi Sinan Bey, Gelibolu Beyi 
ve Derya Kaptanıydı. Düşman Derya Kaptan’a saldırdıkça, Turgudca 
gemileriyle donanmaya katılır ve sonuçta zafer onun olurdu. Sinan Bey 
Turgudca’nın zaferinden kuşkuya düşerek bir yolunu bulup kendisine 
ve tanınmış Reislerin bazılarına yetmiş seksen akçe ulufe ile tersane 
kaptanlıklarına defter verir. O zaman Padişah, Selasete nam kalenin 
alınması görevini Turgudca Bey’e emretmiş ve kendisine kırk gemi 
vermiştir. Turgudca on dört gün süren savaştan sonra kaleyi almış ve 
içinde bulunan yedi bin Müslüman esiri kurtarmıştır.

Gene bu sıralarda, Fransa ile İspanya’nın araları açık olduğundan; 
Fransa Kralı I. Francois, Kanuni Sultan Süleyman’dan yardım istemiştir. 
Padişah da bu görevi Turgudca’ya vermiştir.961(1553) yılının Recep 
ayında Turgudca Bey birçok gemiyle Septe (Septa) nam kaleyi kuşatarak 
yedi gün yedi gece savaştıktan sonra kaleyi almış ve Fransa Kralı'na teslim 
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ederek dönmüştür.” (137)

Bu olaydan söz eden Peçevi tarihi şöyle yazıyor;

“Turgudca, İspanya kalelerinden Narlo, Aşme, Anye, Moyka, Marmos, 
Marmenor kalelerinin kimini fetihle Fransa ülkesine katmış kimini de 
gartetmiştir. (138)

Bu savaştan büyük ganimetlerle dönen Turgudca, Padişah huzuruna 
yüz sürdükten sonra, kendisine Cezayir beylerbeyliği ile kaptanlığı 
verilmiştir. Fakat Rüstem Paşa’nın şerrinden korktuğu için Trablusgarb 
Beyliğini rica etmiş ve ricası kabul edilmiştir.

966 (1558) yılı Recep ayının yedinci günü Piyale Paşa denize çıkıp Koyun 
Adaları önüne vardıktan sonra, Turgudca bundan haberdar olarak, 
düşman donanmasının Gebre (Gebre Kuzey Afrika sahilinde Garbes 
Körfezi’nde bir ada olup, Tunus bölümlerindendir.) adasında bulunduğu 
ve Trablus üzerine saldırmaya hazırlandığını bildirmek için bir adam 
eriştirdi. Piyale Paşa hazırlıklarını bitirdikten sonra, Gere yakınlarına 
gelerek düşman donanmasına saldırmış ve donanmanın büyük bir kısmını 
tahrip etmiştir. Düşman Gebre Kalesi’ne sığınmaya mecbur kalmıştır. 
Piyale Paşa Gebre’yi kuşatmak istemişse de kale sahilinin denizi sığ 
olduğundan gemiler yanaşamamıştır. Bu sırada Turgudca karadan 
askeriyle erişip, gemilerden büyük toplar çıkararak kaleyi kuşattıktan 
sonra yürüyüş ile zaptetmişlerdir.” (139)

Gebre alındıktan sonra Turgudca Bey, Trablusgarb’ı adaletle yönetmiş 
ve o derece bayındır hale getirmiştir ki, Abdülmümin’in iklimine 
döndürmüştür. Düşman daima onun hareketini izlerdi.

Bir gün Turgudca, Gebre Adası'nın Karta Limanı’nda gemilerini 
yağlarken, Kaptan Çığala’nın yönetimindeki yüz elli Ceneviz, Venedik 
ve İspanyol gemisi limanın boğazını tutarak ve Turgudca’nın yiyeceği 

(137)- C.III, s. 505.

(138)- C.I, Bu altı kalenin ikinci, üçüncü ve dördüncüsünün isimleri tam olarak 
okunamadığından ve bunlar Arap harfleri ile yazılmış olduğundan telaffuzları 
saptanamamıştır.

(139)- Peçevi Tarihi, I.s.346-348.
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ve suyu tükenince savaşsız, sessiz Gebre’yi alırız diye düşünerek öylece 
beklemişlerdir.

Turgudca Bey unu görünce, limana bitişik tepe arkasında bir yataklı 
boğaz şeklinde bir yer olduğunu bulur ve hemen üç dört geminin forsasını 
sökerek kazdırır. Yapılan çalışmalar sonucunda boğaz açılır ve yerine üç 
beş eski püskü birkaç çadır bırakılıp gece içinde kadırga ile çıkıp kaçar.

Durumdan emin olan Kaptan Çıgala, Ceneviz hükümetine hayırlı 
müjdeler göndererek, Turgudca’yı bir kapak içine koyduğunu bildirir. 
Bazı Ceneviz Beyzadeleri Turgudca’nın durumunu görmek için bir gemi 
alarak donatmışlarsa da hiçbir şey bulamayınca ümitleri kesilmiştir. (140)

Bir yabancı kaynak Gebre Adası hakkında şöyle yazıyor.

“Orta çağdan sonra Gebre’ye sahip olmak için, Sicilya, Normanları, 
İspanyollar ve Türkler tarafından savaşlar yapılmış ve sonuçta Türkler 
kazanmışlardır.1560 yılında İspanyol donanması bu odanın sahillerinin 
açığında Piyale Paşa ve Korsan Dragut (Turgud)’un donanması 
tarafından yok edilmiştir.” (141)

Gebre olayından sonra Malta Adası’ndaki Turgudca’nın hizmetini 
gözden geçirelim:

“927 (1564)’te üçüncü vezir Kızıl Ahmetlu Mustafa Paşa kumandan olunca, 
Kaptan-ı Derya Gazi Piyale Paşa’nın emrinde Akdeniz’e çıkmışlardır. 
Birkaç yere uğradıktan sonra Malta’nın bir limanını karadan yürüyüş 
ile ele geçirmişlerdir. Karada çatışan asker aynı zamanda donanmadan 
destekleniyordu. Trablusgarp Paşası Turgud Paşa, on üç gemi ile Malta 
Limanına gelerek savaşa katılmıştı. Savaşta yaralanmış ve dört gün 
sonra tam Malta’nın alındığı gün ölmüştür. Cenazesi beş parça çekdiri ile 
Trablus’a gönderilmiş ve orada defnedilmiştir. Mezarı ziyaret yeridir.” (142) 

Peçevi bu olayı şöyle yazıyor:

(140)- Müneccimbaşı Tarihi III, s.508-509.

(141)- Encyclopedia Britannica,12, s.1004 (Jerba kelimesine bk.)

(142)- Müneccimbaşı Tarihi,3, s.515  
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“Turgud Paşa Tralusgarp Beylerbeyiydi. Malta Adası'nın her durumunu 
ve kalenin dövülecek semtine bütünüyle sahiptir ve sezgileri çoktur. Sakın 
oyuna karşı çıkmayın diye Cenab-ı Padişahî’den tembih olunmuştu. 
Lakin bunlar (Mustafa Paşa ve Piyale Paşa) Malta’ya geldiklerinde, 
Turgudca henüz hazırlıklarını tamamlamamıştı. Sentrme (St. Elmo) 
isminde Malta’nın sağlam bir kalesini almaya ve sonra Malta’ya hücum 
etmek Turgudca’yı beklemeye karar vermişler. Yedi gün savaştan sonra 
Sentrme düşmedi. Turgudca geldiği zaman üzüldü. Sentrme alındığı 
zaman faydası nedir? On Sentrme dahi bina etseler, Malta alınmayınca 
zaptettirilmek ne mümkündür? diye kızdı. Fakat o dahi savaşa katılmış. 
On yedinci günü fetholundu ne çare ki, en iyi askerlerin bir kısmı öldü, 
bir kısmı yaralandı. Turgudca’nın hodini vuruldu. Sentrme fethinde 
mühimmatın ve barutun, levazımatın çoğu harcanmıştı. Ada zapt 
olunmadan dönülmüştür.” (143)

Malta kuşatmasından söz eden bir İngiliz kaynağı şöyle yazıyor;

“1565 yılında Malta’yı kuşatan İslam kara kuvvetleriydi. Mustafa Paşa 
savaş hareketlerine başlamadan evvel Turgud’un müttefik Cezayirlilerle 
gelmesini beklemek gerektiğini söylemiştir. Hâlbuki Piyale Paşa, 
donanmanın emin bir yerde ve bir şekilde demir atabilmesi için St. Elmo 
mevkiine saldırmaya, askeri meclisin oyuyla karar vermiştir. Buraya 
gelen ve bu hücuma katılan Turgud yaralanmıştır.” (144)

1317(1901) yılında, Bahriye Bakanlığı subaylarından olan Ali Rıza 
Seyfi “Turgud Reis” adlı bir eser yazmıştır. Yazarın Turgudca hakkında 
yazdığı bazı parçaları buraya alıyoruz:

“Turgud Menteşe Sancağı içinde bulunan köyde ‘Veli’ isminde bir 
çiftçinin oğludur. 890(1485) yılında doğmuştur.” (145)

Turgud’un yiğitliğini ve cesaretini öven birçok türkü ve kaside İspanya, 
Fas, Cezayir ve Tunus gibi Berberistan sahillerinde hala söylenmektedir. 
Yirmi yıl Fas’ta seyahat eden ve tarihe ait incelemeler yapan birkaç 

(143)- Peçevi, s.410-412.

(144)- Encyclopedia Britannica,14.s.742 (Malta kelimesine bk.)

(145)- Turgud Reis, s.9.
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İngiliz, yerli ihtiyar bir yahudinin çocukluğunda Turgud’un maceralarını 
anlatan birçok türkü söylendiğini anlatmıştır.

Bu Yahudi bunlardan yalnız birinin baş tarafını hatırlamaktaydı. Bu parça 
İngiliz seyyahı tarafından şiirsel olarak gayet zarif şekilde İngilizce’ye 
çevrilmiştir. Çeviri şöyledir;

“Şu anda Malta Şövalyelerine Bak! Yanakları bir korku ve dehşet hissi 
ile mütehassismiş! İtalya tarafından akseden feryadı dinle! Çünkü cesur 
korsan Turgud Mehdiye (146) sahilinden açıldı. Pek az zaman sonra, 
korkudan titreyen Hristiyanlar topların iniltisini işitecektir.

Çabuk ol! Çabuk ol! Denizlerin aslanı Turgud’un şanlı sancağının önünde 
halk kaçıp gitmektedir.

Baş topuna ateş et ve gürültüsünü dinle! İşte düşmanın bir direği kırıldı 
ve bir küreği battal oldu! Eyvah ki, senin önünden kaçmak da harp etmekte 
beyhudedir. Bak düşmanların ‘Pervasız Turgud’a kim karşı koyabilir’ 
diye korku ve dehşet içinde çırpınmaktadır.” (147)

Bir İngiliz tarihçisi Turgud hakkında şöyle yazıyor:

“Ona bir büyük kumandana layık olan genel meziyetler açısından pek az 
kimse eşit olabilmiştir. Hele cesaret, çabuk kavrama, düşünce üretmede 
hiç kimse kendisini geçememiştir. Hele tarihçiler, bunun insanlığı 
ve merhametini övmektedirler. Hristiyanların İslam esirlerine reva 
gördükleri o korkunç ve lanete yakışır işkenceleri hiçbir kimseye uygun 
görmemiştir. Doğuşu ve yaşama araçlarıyla eriştiği yüksek mevki 
arasında ne büyük fark vardır.” (148)

(146)- Mehdiye şehrinin eski Romalılar zamanında Adrumetum isimli meşhur 
şehrin kalıntıları olduğu zannedilmektedir. Birinci Kıvran hükümdarı olan Mehdi 
burasını yeni baştan imar edip, yenileyerek kendi ismini vermiştir. Bu şehir bir 
yarımada üzerinde bulunup, yarımadanın kara ile birleştiği ince, uzun kara parçası 
anca iki yüz elli adım genişliğinde idi. İngiliz tarihçisi Show bu fikirde değildir. 
Onun düşüncesine göre, Heracle isminde ve bu mevkiin 20/3 mil kuzeyinde bulunan 
bir kasaba, eski Romalıların Adrumetum’dur. Mehdiye, Turres yani Anibal’in bir 
müddet bulunduğu memlekettir ki, Kartaca’dan kaçtıktan sonra buradan gemiye 
binmiştir (Turgud Reis, s.34).

(147)- Turgud Reis, s.89.
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Turgud Reis’in biyografisini yazarken hatırıma bir şey geldi. Bu büyük 
Bodrumlunun mezarının Bodrum’a taşınarak anısını ebedileştirmek için 
Bodrum Kalesi’nde bir heykel dikilemez mi? Zannederim ki bu fikir 
incelemeye değer. 

2-ŞEYHÜLİSLAM ÖMER LÜTFİ EFENDİ

Şeyhülislam Hacı Ömer Efendi 116. şeyhülislamdır. Babası Hacı 
Mehmet Efendi, büyük babası Hacı Ömer Efendi Bodrum kazasına bağlı 
Saravalos nahiyesi Sandıma köyünde 1233 (1817)’de dünyaya gelmiştir. 
İlköğrenimini Bodrum’da yaptıktan sonra İstanbul’a gitmiştir. Âlimlerin 
üstadı olan Akşehirli Ömer Efendi’den ders ve diploma almıştır. 
1266 (1849)’da yapılan sınavda huyu iyi görüldüğünden “Fethülgazi” 
medresesine atandı. Pek çok öğrenci yetiştirdi. Sonra veliaht Yusuf 
Efendi’nin öğretmeni oldu. 

1282 (1865)’de Tophane Müftülüğüne atandı.  1283 (1866)’de de 
“Biladıhasma mevleviyetine” erişti. 1284 (1867)’de Tophane üyeliğine 
memurluğu nakledildi. 1285 (1868)’de Dar-ı Şura-yı Askeri Müftülüğüne 
atandı ve ilave olarak Meclis-i İntihab Hükkamülşeri üyeliğine atandı. 
Bu sırada Haremeyn-i Muhteremeyn payesi ile onurlandırıldı.

1286 (1869)’da İstanbul payesi verildi ve İntihab-ı Kura Meclisi üyeliğine 
atandı. 1288 (1871)’de bu memuriyetlerden ayrılarak Tetkikat-ı Şerriye 
Meclisi üyesi oldu. 1290 (1273)’de Üsküdar Bidayet Mahkemesi Başkanı, 
1292 (1875)’de İstanbul Kadısı oldu. Bu sırada Anadolu Kazaskeri 
payesini kazandı. 1307 (1889)’de Cemaziyülevvelin altıncı günü 
Şeyhülislam oldu. 1309 (1891)’da Muharrem ayının on beşinde azledildi. 
1314 (1896)’de Zilkadenin yirminci günü öldü. Çamlıca’da inşa ettirdiği 
caminin yanına gömüldü. 

Murassa İmtiyaz, Murassa Osmanî, Murassa Mecidi nişanları, altın, 
gümüş madalyaları vardı. Tanınmış yüksek bir sima idi. Gayet etraflı ve 
güzel Arapça ile yazılmış ama yayınlanmamış “Emsele” şerhi ve “Akaid 
haşiyesi”, bundan başka “Münhivat” isminde kıymetli ve basılmış bir 

(148)- Turgud Reis, s.111. 
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eseri ile zamanında yazılan bazı kitaplarda yazdığı Arapça önsözleri 
vardır. Çamlıca’da okul ve cami yaptırmıştır. (149) 

3-İÇİŞLERİ BAKANI HİLMİ URAN

Hilmi Uran 1889’da Bodrum’da doğmuştur. Büyük babası Bodrum Nüfus 
Memuru Ali Efendi, babası Fethiye ve Bodrum Mal Müdürlüklerinde 
bulunmuş Ethem Efendi, diğer büyük babası Bodrum Mal Müdürlüğü'nde 
ve sonra Sakız ve başka mutasarrıflıklar muhasebeciliğinde bulunmuş 
İsmail Hakkı Efendidir. Annesi tarafından ünlü Kaptan-ı Derya Cafer 
Paşa ailesine mensuptur.

“İlköğrenimden sonra, ortaöğrenimini İzmir Lisesinde ve 
yükseköğrenimini Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yaptıktan sonra maiyet 
memurluğunu İzmir’de geçiren Hilmi Uran, sırasıyla Menemen ve Çeşme 
Kaymakamlıklarında, Mülkiye Müfettişliğinde, Antalya Müstakil 
Mutasarrıflığında ve Adana Valiliğinde bulunmuştur. Sonra Cumhuriyet 
Halk Partisi Müfettişliğine atanmıştır.

Hilmi Uran, parti müfettişi bulunduğu sırada BM Meclisi’nin 
üçüncü devresinde milletvekili seçilmiştir. Halen Seyhan Milletvekili 
bulunmaktadır. Şimdiki Cumhurbaşkanımızın (yani İsmet İnönü’nün) 
Başbakanlığı sırasında Bayındırlık Bakanı, İnönü Cumhurbaşkanı 
seçildikten sonra, Celal Bayar kabinesinde bir süre Adalet Bakanlığı 
yapan Hilmi Uran, Adalet Bakanı bulunduğu sırada CHP Grup 
Başkan Vekilliğine getirilmiştir. 20 Mayıs 1943’de İçişleri Bakanlığı’na 
atanmıştır.” (150)

Hilmi Uran aynı yılın temmuz ayında bir süre dinlenme amacıyla 
İstanbul’a gitmiş olan Başbakan Şükrü Saraçoğlu’na vekâlet etmiştir.

Hilmi Uran dinamik bir kişidir. Bulunduğu yerlerde yararlı olmaya 
çalışmış ve İçişleri Bakanlığı’na geçtikten sonra memleketin imarı 

(149)- İlmiye Salnamesi, s.162-163.

(150)- Ulus Gazetesi,21.05.1943  
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davasını ele alarak bu konuda Büyük Millet Meclisi’nden birkaç yasa 
geçirmeyi başarmıştır. Hilmi Uran yalnız yönetici değildir. Tarih 
araştırmalarıyla uğraşır.

 “Üçüncü Sultan Mehmed’in Sünnet Düğünü” adlı yapıtı iyi araştırmalardan 
sonra kaleme alınmıştır. Bundan başka kendisinde Türk Tarihine ait pek 
çok belge vardır ki, bunlar henüz yayınlanmamıştır. Hilmi Uran’ın ilme 
verdiği büyük önemin canlı örneği, İçişleri Bakanlığı binası içerisinde 
meydana getirdiği büyük ve zengin kütüphanedir. Burayı ziyaret edenler 
bu ilimevi ile övünürler.

4-HOCA SÜLEYMAN SIRRI EFENDİ

Hoca Süleyman Sırrı Efendi Bodrum’un Çömlekçi köyünden Sarı 
Osmanoğullarındandır. Hoca Süleyman Sırrı Efendi, İstanköy Adası 
Müftülüğünde bulunduktan sonra İstanbul’a gitmiştir. Bilgi sahibi ve 
zeki olan bu kişi Millî Eğitim Bakanlığı, Büyük Milli Eğitim Meclisi 
üyeliğine atanmıştır. İstanbul’da ölmüştür.

5-EMEKLİ ALBAY HAKKI ERTAN   

Emekli Albay Hakkı Ertan, 1290 (1873)’de Bodrum’da doğmuştur. Ali 
Efendi ismiyle ünlenmiş olan başı, 1293 (1876)’da Rus savaşı sırasında 
Bodrum’da gönüllü bayrağı açarak ve Aydın Zeybek Alayı ile Kızanlık 
ve Şıpka savaşlarında bulunarak vefat etmiştir. Annesi Hatice Molla, o 
zamana kadar kızlar için okul bulunmadığından, evinin bir kısmında 
okul açarak şehrin kızlarını okutmuştur. 

Hatice Hanım’ın babası Hacı Ali Çavuş, Bozcadalı Hasan Beyle (Sonra 
Bahriye Nazırı olmuştur) Navarin savaşında silah arkadaşlığı yapmış ve 
Hasan Bey arkadaşının oğlu Murat’ı Deniz Okulunda okuttuktan sonra 
babasının ölümü üzerine Murat Efendiyi Bodrum Liman Başkanlığına 
atamıştır.

Hakkı Ertan ilköğrenimini kısmen Bodrum’da kısmen de İstanbul’da 
yaptıktan sonra, 1303 (1887)’de Bursa Askeri Lisesine, 1308 (1892)’de 
Harbiye’ye kaydolmuştur. 1311 (1895)’de piyade teğmeni rütbesi ile 
mezun olarak, Üçüncü Ordu’ya atanmıştır. 
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1303 (1897)’de Yunan savaşında Loros, 1314 (1898)’de Preveze ve Domeke 
savaşlarında bulunarak terfi etmiştir. Görevli olarak Adapazarı’nda 
bulunduğu sırada oranın Rehber-i Terakki Okulunda, matematik ve 
tarih öğretmenliği ve yine 1317 (1901)’de görevli olduğu Ankara’da, 
Ankara Lisesi ve Sanayi Okulunda matematik ve tarih öğretmenliğinde 
bulunmuştur.

1325 (1909)’de Kolağası rütbesiyle Trablusgarp fırkasına ait Derne’ye 
gittiği zaman, İtalyanların faaliyetleri zamanına rastlamış, mücadeleye 
koyulmuş ve Araplara ortaokulda gece dersleri açmıştır.

1382 (1912)’de Balkan Savaşı’nda, taburu ile Karaağaç, Lüleburgaz 
ve Çatalca savaşlarında, 1332 (1916)’de yarbaylığa terfi ederek Kafkas 
cephesinde Çabakçur Ognud Rus savaşlarında bulunmuştur.

Hakkı Ertan, Şeyh Said olayında gösterdiği gayreti ve Sıkı Yönetim 
Komutanlığındaki başarıları nedeni ile bir kıta İstiklal Madalyası ile 
onurlandırılmıştır.1927’de 174. Alay Kumandanlığı ile albaylığa terfi 
etmiş; 1930’da Çorlu Daire Başkanlığına atanmıştır.1931’de emekliliğini 
isteyerek askerlik mesleğinden ayrılmıştır. Bugün Ankara Belediyesi 
Evlenme İşleri memuriyetindedir.

6-MEHMET İHSAN KAYNAK

Mehmet İhsan Kaynak, Şahinoğlu aşiretinden ve Tımarlı sahiplerinden 
Palas Büyük Mustafa Ağa’nın torunu ve Bodrum karantina memuru 
Hacı Ali Efendi’nin oğludur.

1291(1874)’de Bodrum’da doğmuştur. İhsan Bodrum Rum Okulu 
ile Ortaokulunda ve Mülkiye Mektebi’nin lise ve yüksek sınıflarını 
bitirerek, 1310 (1894)’da mezun olmuştur. Sırası ile Sivas, Selanik, 
Denizli liselerinde öğretmenlik, muavinlik, müdürlük görevlerinde 
bulunduktan sonra 1316 (1900)’da Cizre Kaymakamlığına, yine sırası 
ile Poğon, Pirmedi, Avlonya Kaymakamlıklarında çalışmış ve 1325 
(1909)’de Aydın Mutasarrıflığında ve Hakkâri, Siverek, Kozan, Cebel-i 
Bereket Mutasarrıflıklarında bulunmuştur. 

1922’de Tekirdağ Valiliğine terfi etmiştir.1927’de Danıştay üyeliğine 
atanmıştır. Memuriyeti esnasında 1932’de İstanbul’da vefat etmiştir. 
Rumca ve Fransızcayı iyi bilir ve kalemi kuvvetlidir.
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7- MUSTAFA MÜMTAZ KAYNAK

Mustafa Mümtaz Kaynak, Mehmet İhsan Kaynak’ın kardeşidir. 1297 
(1879)’de Bodrum’da doğmuştur. İlköğrenimini Bodrum’da bitirdikten 
sonra, Kuleli ve Harbiye Okullarında öğrenimini 1314 (1898)’de 
tamamlamıştır. 

Orduda birçok faal görevde bulunmuş ve özellikle Balkan Savaşında, 
Egzamil Savaşında büyük yararı görülmüştür. Ayıntab (Gaziantep) 
Savaşı hakkındaki eseri Genel Kurmayca beğeni kazanmıştır. Antalya’da 
Alay Kumandan’ı iken emekli olmuştur. Büyük Millet Meclisi’nin altıncı 
devresinde Aydın Milletvekili seçilmiştir. 1940’da Antalya’da vefat etmiş 
ve orada gömülmüştür.

8- YUSUF HATEMİ ŞAHIMOĞLU

Şahımoğlu aşiretinden ve tımarlı sahiplerinde Palas Büyük Mustafa 
Ağa’nın torunu ve ordum Karantina memuru Hacı Ali Efendi’nin küçük 
oğludur.

Hatemi 1305 (1889)’de Bodrum’da doğmuş, 1327 (1911)’de Hukuk 
Okulundan çıkarak, kaza ve vilayet savcılık ve mahkeme başkanlıklarında 
ve birçok kaza kaymakamlıklarında görev yapmıştır. 1337 (1921)’de 
Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğünde ve uzun yıllar adliye 
müfettişlik, başmüfettişlik ve ağır ceza başkanlığında bulunmuştur. 
Halen İzmir Cumhuriyet Savcısıdır.

1329-1330 (1913-1914) yıllarında Hizan Bidayet Mahkemesi Başkanı 
bulunduğu sırada Şemzinanlı Seyit Taha’nın kışkırtmasıyla meydana gelen 
Molla Selim ve Şeyh Şehabettin isyanında ve Demirci Kaymakamlığı 
görevini sürdürürken meydana gelen Çerkes Ethem olayında fedakârane 
hizmetleri görülmüştür. Tunceli teşkilatında savcılık görevide yapmıştır. 

İzmir’de Atatürk’e yapılan suikasttan sonra İstanbul’da kurulan 
soruşturma heyetinde çalıştığı sırada meydana gelen “Lotus” olayını 
inceleme görevi kendisine verilmiş, tarihe mal olan bu olayın 
soruşturmasında gösterdiği mesleki bilgisi, adli yetki tarihimizin parlak 
bir sayfasını oluşturmuştur.
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LOTUS OLAYI NEDİR?

Bozkurt adlı Türk gemisi ile Fransız bandıralı Lotus gemisi arasında 
2 Ağustos 1926 tarihinde gece yarısı meydana gelen çarpışma sonucu 
Bozkurt batmış, sekiz vatandaş boğulmuş, Lotus gemisi de olayın 
ardından İstanbul’a gelmiştir. Olay Midilli açıklarında olmuştur. Lotus 
3 Ağustos’ta İstanbul Limanı'na demir atmıştır. 

Ölenlerin aileleri tarafından açılan dava üzerine iş, Sorgu Hâkimi Laz 
Nusret adında bir hâkime verilmiştir. Sorgu Hâkimi o sırada Atatürk 
hakkında yapılan suikast olayının sorgulaması ile uğraşıyordu. İşin önemi 
dolayısıyla dava belgeleri Nusret’ten alınıp; sorgu hâkimi Hatemi’ye 
verilmiş ve kendisi bu işi kabul etmek zorunda bırakılmıştır.

Olayda, Bozkurt’un kaptanı Hasan Kaptan ile Lotus gemisinde 
vardiyada bulunan üçüncü kaptan Jean Demon’un suçları usulen ortaya 
çıktığından; her ikisi hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Bunun 
üzerine Fransızlar, hafiften başlayarak adli yetki bakımından Türk 
adliyesi’nin böyle kovuşturma yapmaya hakkı olmadığını, bu sebepten 
tutuklama kararının uluslararası hukuk esaslarına aykırı düştüğünü 
ve Lozan Anlaşmasının 15. maddesine uygun düşmediğini iddia edip; 
sonrada kıyameti koparmaya başladılar.

Türk Ceza Yasamızın 6. maddesine göre, yabancı ülkelerde Türk 
vatandaşları aleyhine işlenen suçlardan dolayı kovuşturma yapılması 
gerekir. Ceza usulümüzün 4-8. maddeleri gereğince, açık denizlerde 
ve yabancı gemilerde Türk vatandaşları aleyhine işlenen suçlardan 
dolayı, bu gemilerin ilk uğradıkları liman adliyesi kovuşturma ile 
görevlendirilmiştir.

Sorgu hâkimi Hatemi bu açık esaslara dayanarak verdiği tutuklama 
kararını, geçmiş itirazlara ve hatta savcılık isteğine rağmen geri 
almamıştır. Fransızlar bizim yasadaki hükümleri yerel bir hukuk kuralı 
sayarak, Türk adliyesinin yetkisini Devletler Genel Hukukuna göre 
değerlendirmek gerektiğini iddia ettiler. 

Türk yasalarındaki esaslar, koruma esasına dayanır. Birçok ülkede, 
örneğin bizim yasaların aslı olan İtalya’da da durum böyledir. Fakat 
koruma usulüne dayanmayan ceza yasaları da vardır. Fransa bu örnekler 
arasındadır. Fransızların söz ettikleri Lozan Anlaşmasının 15. maddesi, 
yabancılar hakkında yetkinin Devletler Genel Hukuku prensiplerine 
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göre hallini emrediyor.

Anlaşmazlık büyüdü. O zaman yetkili büyükler arasında tutuklamanın 
geri alınmasını isteyeler çoğaldı. Örneğin; merhum eski Adliye Bakanı 
Mahmut Esad’ın suçlunun tahliye tarihinin bildirilmesi hakkında 
telgrafları gelmeye başladı. Sorgu Hâkimi Hatemi belgelerin başka bir 
hâkime verilmesini önererek tahliye kararı vermedi.

Nihayet anlaşmazlık taraflarca Uluslararası Adalet Divanı’na bırakıldı. 
1927 yılı Eylül ayının 7. günü bu kaza yetki anlaşmazlığına dair verdiği 
karar şudur: 

“Türk Adliyesi Uluslararası Genel Hukuk prensiplerine ve Lozan İkamet 
Yetki Anlaşmasının 15. maddesine aykırı hareket etmemiştir ve bu 
nedenle Fransızların tazminat isteğini incelemeye gerek yoktur.”

Bu olaydan sonra Hatemi görevinden istifa ederek, Muğla’da avukatlık 
yapmaya başlamıştır. Sekiz yıl daimî encümen üyeliği ve baro başkanlığı 
görevlerini yapmış ve Halk Partisi’nce yayınlanan “Halk” gazetesinde ve 
İstanbul basınında çalışmıştır. 

“Cezai Terbiye İlmi” adıyla yazdığı inceleme ve araştırma yazıları, 
Fransızcadan dilimize çevirdiği modern “Satranç” kitabı değerli 
eserlerdir. Halen İzmir savcısıdır.

9- NEYZEN TEVFİK

Neyzen Tevfik 1296 (1878)’da Bodrum’da doğmuştur. Kendisi, kendi 
doğum tarihini şu beyitle anlatır;

“Tamam, ‘bin iki yüz doksan altı’ salinde Kademzen(ayak basan) oldu şu 
hâke (toprağa) o ruh-i nalende (inleyen ruh)”

Tevfik, ben Bodrum Ortaokulu'nun son sınıfında iken, kendisi ilkokuldan 
çıkıp ortaokulun ilk sınıfına gelmişti. Babası ortaokul öğretmeni Hasan 
Fehmi Efendiydi. İlkokul ile ortaokul yan yana olduğu için Tevfik 
ilkokulda iken bile; teneffüs zamanlarında ortaokula, babasının yanına 
gelirdi. İnce, zeki, hassas, hareketli olan ve bir yerde durmayan bu çocuk 
başak sapından ve kamıştan düdük yaparak çalar ve çocukları etrafına 
toplardı. Çaldığı zaman ciddi ve coşkun bir tavır takınırdı. 
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Tevfik, deniz kenarında büyümüş olduğundan denizi severdi. Çünkü 
güzel ve bahçeli olan babasının evi, ilkokul ve ortaokul ile evinden 
okullara giden yol deniz kenarındaydı. Hâsılı ne tarafa dönse, rüzgârların 
keyfine maruz kalan denizle çevrilmiş bir ufuk karşısında bulunurdu. Bu 
doğal durumun esasen hassas bir ruh sahibi olan Tevfik üzerinde etki 
yapmaması olanaksızdı.

Ben ortaokulu bitirdikten sonra Bodrum’dan ayrıldım. Bir süre sonra 
Bodrum Ortaokul’u öğretmeni Hasan Fehmi Efendi Urla’ya atanmış ve 
İzmir’e yakınlığı dolayısıyla Tevfik öğrenimini ilerletmiş, hem de âşık 
olduğu müziğe devam etmiştir.

1904 yılının sonuna doğru Kahire’ye gittim. Bir gün kahvede iken tavla 
oynanan bir yerden kulağıma yabancı olmayan bir ses geldi. Bu ses 
Tevfik’in sesidir dedim. Hemen oynanılan yere gittim ve onu gördüm. 
Yanında “neyi” vardı. Mısır’a gezmeye geldiğini ve Paşa konaklarında ara 
sıra çaldığını söyledi. 

Bir müddet sonra Tevfik İstanbul’a döndü. Tevfik’in heyecanını en çok 
uyandıran unsur denizdi. Çünkü heyecanını Bodrum’un denizinden 
almıştı. 

Sanatının yüksekliği ve inceliği ona “Neyzen Tevfik” unvanını 
kazandırmıştır. Müzikle şiir arasında pek yakın doğal bir ilişki 
olduğundan, Tevfik aynı zamanda özlü, ruhlu bir şairdir. Şairliğinin 
kalitesini nitelendiren Münir Süleyman Çapanoğlu şöyle yazıyor: 

“Yazdığı her şiirde, söylediği her kıtada, her şiirinde bile dile getirdiği 
duyguyu, düşünceyi kalbiyle – bir kelime ile- bütün benliği ile duymuş, 
hissetmiş ve sonra kelimelere renk ve ışık vererek işlemiştir.

“…. Onun şiirleri, bize yalnız bir şiir güzelliği getirmemiş, aynı 
zamanda bir takım sosyal düşünceler de getirmiştir. Bütün şiirlerinde 
öz düşüncesinin derin hassasiyetini göstermekle beraber, insanların 
küçüklüğünü, adiliklerini, insanların haris zevkler ve çıkarlar uğruna ne 
kadar bayağılıklar yaptıklarını haykırmışlardır. Eserlerinin en bariz ve 
en orijinal tarafı burasıdır.” (151)

Tevfik’in hicviyeleri de pek kuvvetlidir ve bunlar ondaki sanat ve hiciv 
yeteneğini gösteren dinamik bir nefisedir. Aktüaliteyi söyleyen ve her 
devre ait bu hicivler, her zaman zevkle okunacak şeylerdir. Hatta bunlara 
birer tarih diyebiliriz. (152)
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Tevfik müziğe ait iki eser; “Nihavend saz semaisi” ve “Şehnazbuselik” ile 
şiire ait iki küçük eser; “Hiç” ve “Azab-ı Mukaddes” bastırmıştır. Bundan 
başka dostlarının elinde basılması temenni olunan pek çok şiir parçaları 
vardır.

Tevfik’in vücudu içkiden etkilenmiştir. Merhametli adamdır, zorluklar 
içinde yaşadığı halde fakirlere bakar. 

Tevfik kendisini şöyle tanımlar: “Neyzen Tevfik sazı ile sözü ile düzü ile 
(düz rakı demektir) seyyar bir ibret-i mücessemdir”.

10- AHMET ŞEFİK KOLAYLI

1304 (1888)’de Bodrum’da doğmuştur. Babası Bodrum Ortaokul’u 
öğretmeni iken Urla’ya nakledilen Hasan Fehmi Kolaylı’dır. Ünlü 
Neyzen Tevfik’in kardeşidir. 

Urla’da okuduktan sonra İstanbul’da Vefa Lisesi’ni bitirmiş ve 1319 
(1903)’da Veteriner Yüksek Okulu’na girmiştir. 1323 (1912)’de bir 
yarışma sınavı sonucu olarak Paris’e gönderilmiş ve Pastör Enstitüsü’nde 
ihtisas yapmıştır. Lyon Veteriner Okulu Bakterioloji ve Hayvan Bulaşıcı 
Hastalıkları Laboratuarında Profesör Panisse ve Vojirar Salhanes (Hal 
Santral) laboratuarında Profesör Pietr’in yanında çalışmıştır. 

Bir süre Milano’da, Milano Bakterioloji ve Seroloji Enstitüsü’nde 
Profesör Askoli’nin yanında daha sonra İsviçre’nin Bern şehrinde Profesör 
Kolle’nin enstitüsünde seroloji ile uğraşmıştır. Bükreş’te Profesör Mataş 
ve Profesör Kigler’in yanında çalıştıktan sonra yurda dönmüştür.

Ülkeye döndüğü zamana rastlayan Balkan Savaşı’nda menzil 
müfettişliğine bağlı Halkalı Okulu’nda kurulan hayvan hastalıkları 
bölümünü yönetmiş, ordu ile Edirne’nin geri alınışında bulunarak, 
Ayşe Kadın Kışlası'nda hayvan hastanesini kurmuştur. Askerlikten 
terhis edildikten sonra belediyede kurulan “Evcil Hayvanlar Sağlık 

(151)- Neyzen Tevfik Hayatı ve Eserleri yıl 1942, s.14.

(152)- Neyzen Tevfik Hayatı ve Eserleri, s.15-16. 
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Müdürlüğü”nde çalışmış ve eski bir kuruluş olan Veteriner Bakterioloji 
Laboratuar şefi olmuştur.

Birinci Dünya Savaşı’nın çıkması üzerine, yüzbaşı rütbesi ile Eskişehir’de 
açılan ve Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı olan Serum Laboratuarı'nı 
idare etmiştir. 

1333 (1917)’de ihtiyat binbaşılığına terfi etmiştir. Eskişehir’in düşmesi 
üzerine Ankara’ya gelmiş ve ülkeyi istila eden sığır vebasının dehşeti 
karşısında Ankara’nın Etlik semtinde bir serum hazırlama tesisi açmıştır.

Ulusal kurtuluştan sonra Pendik Bakterioloji Enstitüsü Müdürlüğüne 
önce vekâleten sonra da asaleten atanmıştır.1939’da Tarım Bakanlığı 
Teftiş Heyeti Başkanlığına atanmıştır. Halen bu görevdedir.

Şefik Kolaylı’nın idari faaliyeti hakkında verdiğimiz bilgilerden 
başka ülkeyi temsil alanındaki faaliyetlerini kaydedelim. Hükümet 
memleketimize sınırı olan ülkelerle veteriner anlaşması yaptığı zaman 
Şefik, teknik danışman sıfatıyla hükümeti temsil etmiştir.

1-1927 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetler Birliği hükümetinin 
Gürcistan Cumhuriyeti arasında yapılan veteriner anlaşmasında, aynı 
yılda İstanbul’da toplanan Balkan Veterinerler Kongresi’nde ve Adana’da 
toplanan Iraklılarla yapılan veteriner konferansında.

2-1930 yılında Bükreş’te toplanan Balkan Veterinerler Toplantısı’nda ve 
daha sonra Moskova’da toplanan sağlık, zırai veteriner konferansında.

3-1932 yılında ortak bir sınır sağlık zabıtası kuruluşuyla, hayvan 
hastalıklarının sınırdan içeriye girmesinin önüne geçilmesine yönelik 
Bağdat’ta toplanan konferansta.

4-1936 yılında, İran hükümetiyle gereken anlaşmaları yapmak ve 
birtakım meseleleri görüşmek üzere yapılan konferansta bulunmuştur. 
Bu konferansta İran ile Türkiye arasında veteriner sağlık zabıtası ve 
sınırlarda veteriner sınır bölgelerinin saptanması ve ortak kısımları 
kapsayan bir ve her iki ülke sınırlarında salgın hastalıkların girmesine 
mâni olacak önlemler görüşülmüş ve anlaşma düzenlenmiştir.

Şefik Kolaylı’nın Pendik Bakterioloji Enstitüsü Müdürü bulunduğu 
müddet zarfında yazdığı ve yayımladığı etütler şunlardır:
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1-Almanca: Zeitschrift Für Veterinarkunde, ismiyle Berlin’de 1918’de 
çıkan dergide yayınlanan etüd. 

Beitrag zur patalogischen Anatomis der Rindepest (Sığır vebasının 
anatomik patolojisine katkı). Bu orijinal çalışma uluslararası veteriner 
edebiyatına geçmiştir.

2-Fransızca; Recueil de médicine vétérinaire de l’Ecole d’Alfort ismiyle 
1933 yılında çıkan dergide yayınlanan çalışma.

“Etude sur le virus de la variole des chévres, vaccination du mounton et 
de la Chévre” adı altındaki orijinal çalışma.

3-Aynı dergide 1934 yayınlanan çalışma.

“Vaccination par la méthode du claveau sérumisé” başlığı altında 
yayınlanan orijinal çalışma. Uluslararası Koyun Çiçeği hastalığının 
önüne geçmek için “Serumlu çiçek aşısı” adı altında yepyeni bir aşının 
hazırlanmasını temin etmiş ve bu usul, veteriner tababetinde uluslararası 
bir usul olarak kabul edilmiştir.

4-Aynı dergide 1935 yılında yayınlanan çalışma.

 “Etude sur la pleuro-pneumonie infectieuse des chévres d’Anotolie” isim 
altında yayınlanan orijinal çalışma. Anadolu keçilerinde sürüp gelmekte 
olan zatülcenp ve sarı rie salgın hastalığının karanlık kalan kısımlarını 
aydınlatmıştır.

5- 1935 yılında Türkçe yayınlanan çalışmaları şunlardır:

a) Türklerin hayvan sevgisi.

b) Türk Baytarlar Birliği Dergisi'nde; Tavuk Kolerası aşısı denemeleri 
hakkında orijinal çalışma.

c) Aynı dergide; Antraks teşhisi. 

d) Danaların ishali, paratifus enfeksiyonu.

e) Nesc-i mayi dayanıklı sığır vebası aşısı.

6- Fransızca; Bulletin de l! Académie vétérinaire de Françe ismiyle 
1935’de çıkan dergide yayımlanan çalışma.
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“Etude sur la pleuro-pneumonie infectieuse des chévres d’Anatolie, essais 
d’immunisation” adı altında yayınlanan çalışma, salgın zatülcenp ve rie 
hastalığına karşı bir nevi aşı usulü meydana konulmuş ve uluslararası 
kabul edilmiştir.

7- Fransızca; Revue generalé de Médicine vétérinaire de Toulouse ismiyle 
1935’de çıkan derginin çeşitli sayılarında yayınlanan çalışmalar. 

a) “Préparation du serum contre la choléra aviarire chez le boeuf ” başlığı 
altındaki çalışma. Öküzler üzerinde tavuk kolerası mikrobunun ne kadar 
müddetle dayandığı hakkında. 

b) “Dela durée de la résistance dans le sang de l’agent du choléra des 
poules” başlığı altında çalışma. Kanda tavuk kolerası mikrobunun ne 
kadar müddetle dayandığı hakkında. 

c) “De la préparation de la résistance dans le sang de l’agent de Barbon 
du bufle” başlığı altında orijinal çalışma. Kanda Barbon hastalığı 
mikroplarının ne kadar müddetle dayandıkları hakkında.

d) “De la préparation du serum de varile chez les anes” aşlığı altında 
orijinal çalışma. Eşekler üzerinde koyun çiçeği serumu hazırlanması 
hakkında.

11- İSTİMAT ÖZDAMAR (153)

İstimat Özdamar H. 1299 (1881)’da Bodrum’da doğdu. İlköğrenimini 
Bodrum’da, orta öğrenimini İzmir Lisesinde ve yükseköğrenimini 
İstanbul Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır.  

1325 (1909)’de Aydın Mahkemesi üyeliğine atanmış, 1335 (1919) 
yılına kadar orada kalmış ve Yunan işgali üzerine ülkenin iç taraflarına 
çekilmiştir. 
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İç kısımlarda Müdafaa-i Milliye grubu ile ülkenin çıkarlarını savunarak 
Afyon’da çıkan “İkaz” gazetesinde yazılar yazmıştır. Oradan aynı 
görev ile Isparta’ya ve Kayseri’ye gitmiştir. Bu son şehirde bir buçuk 
yıl yayınlarına devam etmiş, “Türk Ortodoks Sadası” adında bir gazete 
yayımlamıştır. 

Gazetenin amacı Anadolu Türk Ortodokslarının tarihi köklerini 
hatırlatmak ve bunların bu ülkenin evlatları olduklarını belirtmekti. 
Kurtuluş Savaşı’nın zaferi üzerine İstanbul dönmüş, avukatlık yapmıştır. 
Özdamar Büyük Millet Meclisi’nin dördüncü devresinde Eskişehir 
Milletvekilliğine seçilmiştir. Halen milletvekilidir.

12-SÜLEYMAN NURİ ÖZ

Süleyman Nuri Öz Bodrum’da doğmuştur. İlköğrenimini tamamladıktan 
sonra, Erkek Öğretmen Okulu'na devam ederek oradan mezun oldu ve 
1919’da Bodrum’da öğretmen oldu.

1927’de Terbiye Bürosunun düzenlediği “Uluslararası Terbiye Kongresi” 
gibi Milletler Cemiyeti de İsviçre’nin Lucarno şehrinde bir kongre 
toplamıştır. Türkiye’yi temsil etmekle görevlendirilen İzmir Milli Eğitim 
Müdürü Fuat Bey, kongre için Türkiye’den sekiz delege seçmiştir. Bu 
delegelerden biri Süleyman Nuri Öz olmuştur. 

Kırk küsür ülkeye mensup bine yakın delege, iki hafta devam eden bu 
uluslararası kongrede çalışmışlardır. Kongre de “Terbiyede hürriyet araç 
mı? Amaç mı?” konusu tartışılmıştır.

1932’de İçel İli Milli Eğitim Müfettişi olmuş,1933’te Brüksel’e giderek 
Decroly okulunu ziyaret etmiş ve incelemelerde bulunmuştur. Dr. Decroly, 
terbiyede kendisine özel bir sistemin kurucusudur. Oradan Cenevre’ye 
geçerek öğretmen okuluna devam etmiş ve “Çocuğu tanımak” isimli kurs 
görmüştür. 

(153)- Ailesinin adı Pulluoğlu’dur. Hukuktan çıktıktan sonra İstamat Zihni ismini 
taşımıştır. Meclise seçildikten sonra, Özdamar soyadını almıştır. 
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1934’te Eşkişehir ili Milli Eğitim Müfettişliğinde bulunmuş ve şimdiye 
kadar Milli Eğitim işleri ile meşgul olmuştur.      

13- AVRAM GALANTİ BODRUMLU

Avram Galanti Bodrumlu – bu eserin yazarı- 1874’de Bodrum’da doğdu. 
Babası Bodrum Bidayet Mahkemesi Başkâtibi Mişon Efendi ve annesi 
Rodoslu Coya Kordondu. Bodrum Ortaokulu, Rodos Musevi beş yıllık 
lise okullarında öğrenim gördükten sonra İzmir yedi yıllık lise okulunu 
bitirerek Rodos’a döndü.

Rodos Lisesinde Fransızca ve matematik derslerini asaleten ve cebir 
dersini vekâleten okuttu. Rodos’ta Jön Türkler katıldıktan sonra İzmir’e 
gitti.1904’te zamanın baskıcı siyasetinden usanarak Mısır’a kaçtı. 

Kahire’de o zaman “Prores” adıyla yayınlanan Fransızca bir günlük 
gazetede altı yıl devam eden yazarlığı sırasında, Jön Türklüğe ait bütün 
haberleri “Osmanlı İttihad ve Terakki” ve “Teşebbüsü Şahsi”, “Adem-i 
Merkeziyet” ve “Meşrutiyet” derneklerinin raporlarını aynen veya 
özetleyerek Progres’te yayınlamış ve yabancı posta aracılığı ile Jön Türk 
basınını Türkiye’ye sokmuştur. 

Aynı dönemde “Meşveret”, “Şura-yı Ümmet”, “Şura-yı Osmani” ve 
“Doğru Söz” gazetelerinde de yazmıştır.

Bundan başka Mısır’da “Mısır Cemiyet-i İsrailiyesi” adıyla hürriyetperver 
ve siyasi bir dernek kurarak 1908’de Paris’te Jön Türklerin kongresinde 
delege bulundurdu. (154)

Mısır’da bulunduğu sırada, o zaman Abdülhamid’in siyasetinden 
usanmış olan ve bir yabancı devletin koynuna atılmak isteyen Yemen 
İmamı Yahya Hamidedin’e yazdığı mektupta bundan vazgeçmesini 
ve Jön Türkler ile haberleşmesini yazdı. Yemen İmamı cevap olarak, 
adaletten aşka bir şey istemediğini ve durumdan Ahmet Rıza Bey’in 
haberi olmasını rica etti. O zaman Ahmet Rıza Bey ile Avram Galanti 
Bodrumlu arasında yapılan karşılıklı haberleşmede bu konu konuşulmuş 
ve çaresine bakılmak üzere iken 1908 Meşrutiyet ilan edilerek Yemen, 
Mebusan Meclisine milletvekillerini göndermiştir.1908 Meşrutiyetin 
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ilanından sonra Avram Galanti İngiltere ve Almanya’nın siyasi ve sosyal 
durumlarını inceleme amacı ile Mısır’dan Avrupa’ya giderek bu ülkelerde 
birer yıl kaldı. Gazetecilik mesleğine girmek hevesinde olan bu eserin 
yazarı, İstanbul’da uygun bir gazetecilik sahası bulamadığından bir süre 
Bahriye Nezareti Tercüme Kalemi’nde çalıştı. 

Birinci Dünya Savaşı başlangıcında üniversitenin yeniden yapılanması 
için Almanya’dan getirilen profesörlerden birine, Prof.Ergstrasser’e 
yardımcı atandı. Okuttuğu ders; “Sami dillerinin karşılaştırmalı 
kullanımıydı”.

Savaş bitince Alman profesörler ülkeyi terk ettikten sonra bu ders; 
öğrencisinin yokluğundan dolayı kaldırılarak yerine “Eski Doğu 
Kavimleri Tarihi” dersi konuldu. Eser sahibi, üniversitede on sekiz 
buçuk yıl çalıştıktan sonra öğretimden çekildi.

Mütarekenin öncesinde bu eserin yazarı ülkede büyük yararları dokunmuş 
olan “Milli Kongre”nin çeşitli komisyonlarında çalıştı. Sonra Kızılay 
merkezinde batı dilleri tercümanı ve sekreteri olarak “Hilaliahmer 
Mecmuası” yazarı sıfatıyla çalışırken dolayısıyla Kurtuluş Savaşı’na pek 
çok yardımları oldu.

Her gün İstanbul Yunan Özelhal Komiserliği’ne bağlı “Proiya” gazetesini 
inceleyerek, Türkiye’ye ait haberleri ve bunun gibi her sabah İtalyan 
telgraf ajansının Türkiye’ye ait telgraflarını, Hindistan ve Mısır’dan 
gelen İngilizce ve Arapça gazetelerde Türkiye’ye ait kısımları ve İngiliz 
Özelhal Komiserliği’nden ulusal hükümetin İstanbul temsilciliğine gelen 
İngilizce yazışmaları çevirirdi.

Bütün bu çevirilerin içeriği ile temsilcilik tarafından diğer günlük 
haberlerle kaleme alınan rapor her akşam Ankara hükümeti Dışişleri 
Bakanlığı’nın İstanbul temsilcisi ve Kızılay İkinci Başkanı Hamdi Bey 
tarafından bu bakanlığa gönderilirdi. 

Bundan başka mütareke esnasında ve İtilaf sansürünün tehditkâr kontrolü 

(154)- “Mısır Cemiyet-i İsrailiyesi”nin kongreye katılışı Paris’te Türkçe çıkan 
“Şura-yı Ümmet” gazetesi (1 Şubat 1908 tarihli ve128,129 nolu sayılar). Paris’te 
çıkan Türkçe “Terakki” gazetesi (17 nolu sayı), Paris’te çıkan Fransızca “Meşveret” 
gazetesi (1 Ocak ve 195 nolu sayı) ve yine Paris’te Fransızca çıkan “Humanite” 
günlük gazetesi (12 Ocak 1908 tarih ve 1365 nolu sayı) ile bütün Mısır gazeteleri 
yazdılar.  
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altında Türkçe, Fransızca, İspanyolca gazetelerinde Türklüğün şeref ve 
izzetini yüceltmekten çekinmedi. Bunu bir vicdan borcu ve vatan görevi 
saydı.

Avram Galanti Bodrumlu, öteden beri gazetecilikle uğraştı. Burada 
sayılan gazete ve dergilerde yazdı: 

İzmir’de “İzmir ve Hizmet”, Mısır’da “Meşveret”, “Şura-yı Ümmet”, 
“Şura-yı Osmanî”, “Doğru Söz”; İstanbul’da İstanbul’un hemen bütün 
gazetelerinde, “Hilal-i Ahmer Mecmuası”, “Büyük Mecmua”, “Türk 
Tarihi Encümeni Mecmuası” ve “Edebiyat Fakültesi Mecmuası”.

Eserin sahibinin Türkçe eserleri bu kitabın sunuşunda kaydedilmiştir. 
Bundan başka Fransızca olarak da eserler yazdı.

1914’de Portekiz İlim ve Fen Akademisi Üyeliği, 1943’de Niğde İli 
Milletvekilliğine seçildi.
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Prof. Avram Galanti Bodrumlu, “Bodrum Tarihi” kitabını 
1945 yılında yazdı. Bu kitabın yayınlanmasından bir süre 
sonra “Bodrum Tarihine Ek”i kaleme aldı. 

“Bodrum Tarihine Ek”, 1946 yılında Tan Matbaası 
tarafından yayınlandı. 

Galanti’nin “Bodrum Tarihi”ne ek olan kitabını, arkeolog 
A. Rasim Özgürel’in sadeleştirdiği hali ile birlikte 
yayınlıyoruz.

                                   

Bodrum Belediyesi Yayın Kurulu
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Emekli Üniversite Profesörü ve
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ÖNSÖZ
Geçen yıl elimdeki bazı belgelere dayanarak Bodrum Tarihi’ni yazdıktan 
sonra birçok yeni belge elime geçti. Bunları bu kez “EK” olarak yazıyorum. 
“Bodrum Tarihi”nin önsözünde yazdığım gibi tarih yazmak için önceden 
hazırlanıp sınıflandırılmış kaynaklar gerekir. Hâlbuki bizde böyle bir 
hazırlık ve sınıflandırma olmadığından yazdığım şeyler rast gele ele 
geçen kaynaklara dayanıyor. Eski Halikarnassos tarihte meşhurdur ve 
şimdiki Bodrum Yarımadası'nın coğrafi durumu Ege Denizi’nde olduğu 
için her iki konuda kaynaklar çoktur. Ama bu kaynaklar nasıl elde 
edilebilir? Neyse, kim bilir bu eki kaç ek daha izleyecektir.

Sözü bitirmeden önce bu eserde yazılarıyla bana yardın eden kıymetli 
hemşerilerim Mehmet Hilmi Tengiz, Süleyman Nuri ve Salih Uslu’ya 
açıkça teşekkür ederim.

Kınalıada - İstanbul 
Prof. Avram Galanti Bodrumlu                                                           
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BİRİNCİ BÖLÜM

Halikarnassos ve Peloponnes Savaşları - Halikarnassos ve Rhodos – 
Halikarnassos ve Byzantion – Halikarnassos Hitit Yönetimi Altına 
Girdi mi? – Saturnio Ximanez Halikarnassos İçin Ne Yazıyor? – 
Halikarnassos’lu Julien – Çeşitli 

Halikarnassos ve Peloponnes Savaşları

Atinalı olan yazar Tukudides’in “Peloponnes Savaşları” adlı kitabında 
Halikarnassos hakkında bazı bilgiler buluyoruz. Atina ile Sparta arasında 
İ.Ö. 431-404 yılları arasında yapılan rekabet savaşları üç bölüme ayrılır. 
3. bölüm İ.Ö. 412 de başlar. Bu 3. savaş sırasında Atinalılar Küçük Asya 
kıyılarında Spartalılar ile savaşmaktan geri kalmamışlardır. İki tarafında 
yandaşları vardı. Atina’nın yandaşları arasında kendisine vergi veren Karia 
kıyı şehirleri, Karia’nın komşusu Dorik İonia ve Karia kıyısında yer alan 
Halikarnassos sayılabilir. (1)

Peloponnes deniz kuvvetleri komutanı Astiachos açık denizde bulunan 
düşman donanmasını ansızın yakalamak için Syme (Sömbeki) Adası'na doğru 
yelken açıp yol alır. Fakat yağmur ve sis donanmayı dağıtır. Charminos ve 
Atinalılar Karia’nın Kaunos kenti taraflarına gelen donanmayı esas donanma 
zannederek 20 gemi eksik ile saldırıya geçerler. Bu savaş böyle devam ederken 
asıl Peloponnes donanması aniden ortaya çıkarak düşmanın her tarafını 
sarar. Atinalılar kaçarlar ve savaşta 6 gemi kaybederler. Donanmanın geri 
kalanı Teutlussa (*) Adası'na ve sonra da Halikarnassos’a sığınır. (2)

Savaşlar devam ederken kentler bir taraftan diğerine geçiyordu. Bu kez 
Kaunos Atinalılar’ın elindeydi. O zaman Atina taraftarı olan meşhur 
Alkibiades Halikarnassos’a ağır bir vergi koyar ve İstanköy Adası'nı 
destekler. (3)

(1)-Tukidides, Peloponnes Savaşları, II, IX, s.81.

(2)- A.E., VIII, XLII, s.445.

 (*)- Teutlussa adası Syme adası yakınlarındadır.

(3)- A.E., VIII, CVIII, s. 480. 
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Halikarnassos ve Rhodos

Persler ile Helenler arasında yapılan savaşlarda Rhodos adası bazen 
Persler bazen Sparta ve Atina tarafında yer almıştır. Rhodos adasında 
Lindos, İalyssos ve Kamiros adında üç kent vardır. Bunlar Peloponnes 
savaşı sırasında adanın kuzey tarafında bir başkent kurmuşlardı. Adanın 
en önemli yeri olan bu yeni başkent daha sonraları Halikarnassos kraliçesi 
Artemisia tarafından zapt edilmişti. Artemisia şehir halkını kendi adına 
bir anıt dikmeye zorlamıştı. Zamanın geleneklerine uyarak böyle bir 
anıtın bir tapınağın içinde olması gerekmekteydi. Halk dini inançları 
nedeniyle, yenilgiyi ifade eden bu anıtı kaldıramadığından, tapınağı bir 
duvar ile çevirmişlerdir. Bu tapınağa da Abaton, yani geçilmez adını 
vermişlerdir. (4)

Halikarnassos ve Byzantion

Bosphorus kıyılarında şimdiki İstanbul’un yedi tepesinin en doğu kısmında 
yer alan Byzantion şehri İ.Ö.657 senesinde kurulmuş, Pers kralı Hystaspes 
tarafından yıkılmış ve tekrar İ.Ö.479 senesinde yeniden yerleşilmiştir. Bu 
kentin ilk halkı kısmen Lakedomonyalı ve kısmen Atinalı’dır. İ.Ö.390 
yılında Atina’nın etkisi burada görülmeye başlanmıştır. Bundan kurtulmak 
için Byzantion; Rhodos, Chios (Sakız Adası), Kos (İstanköy Adası) ve 
Halikarnassos’da oturan Karia Kralı Maussolos ile birlik kurarak Atina’nın 
baskısını üzerinden kaldırmışsa da (5) bir süre sonra Makedonyalı Philipp’e 
karşı Atina’nın yardımını istemiştir.

(4)- Vitrivius, III – Hammer, III, s.263 

(5)- Encyclopedia Britannica, cilt IV, s.493 (Byzantion kelimesine bakınız.)
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Halikarnassos Hitit Yönetimi Altına Girdi mi?

Dünyaya en önce Hititler üzerine bilgi veren 24 kitaptan oluşan ve 
“Kitab-ı Mukaddes” adıyla tanınan Yahudilerin kutsal kitabıdır (Beş 
kitaptan oluşan Tevrat da bu sayı içerisindedir).

Hitit deyişinin Kitab-ı Mukaddes’in çeşitli yerlerinde (6) bulunup, tarihi 
olaylardan söz etmesi durumu bilim insanlarının dikkatini çekmiştir. 
Bunun üzerine bilim dünyası araştırmalara başlamıştır. 19. yüzyılda 
Ankara’nın 145 km. doğusunda bulunan Boğazköy denilen yerde kazılar 
yapan Hugo Winckler, Hititlere ait olduğu anlaşılan birçok küçük tablet 
bulmuştur. Bu buluş ilime bir kaynak oluşturmuştur.

Araştırmalar yapıldıkça Hititler’in büyük bir imparatorluk kurdukları 
ve başka ülkeleri kendi yönetimleri altına aldıkları ortaya çıkmıştır. 
Hititler’in yönetimi altındaki ülkeler arasında batı Anadolu da vardır.

Bu genel bilgiden sonra John Garstang adlı bir bilim adamını dinleyelim:

Küçük Asya’nın batısında bulunan Lydia devletinin kuruluşunda, örf 
ve adetlerinde Hitit yapılanmasının bazı etkileri görülür. Söylentiler 
İ.Ö.12. yüzyılda, 500 yıl yönetimde kalan bir Herakliade soyundan söz 
eder. Bu tarihten önce Atyadae adlı bir kral soyundan söz edilir ki (*), bu 
aile Hitit soyundan gelir. Zamanında Karabel adında bir savaş tanrısının 
ve belkide Sypilus adına Ana Tanrıçanın heykelleri yapılmıştır.

Şimdilerde yapılan araştırmalar sonucunda Hitit arşivleri bu mitleri bize 
gösteriyor ve Attis’in oğlu Altyadae’de Hitit krallarına bağlı bir yandaş 
olarak gösteriliyor. (7) 

Tarihi Lydia’nın Hititlerin politik ve sosyal etkisi altında bulunduğunu 
gösteren bir belirti, Ephesos’un (Ayasalug, bugünkü Selçuk) dini 

(6)- Hitit kelimesinin İbranicesi “Het” dir. Hitit deyimi batı dillerinden 
kaynaklanmaktadır Bu kelimeler Kitab-ı Mukaddes’in şu kısımlarında bulunur. 
Hayvanların yaradılışı X/15, XXVI/34, Adad XII/29, Yasua, İkinci Semoel XI, 
Birinci Krallar XI/20, X/29. 

(7)- Garstang, John. The Hitit Empire, s.18, London 1929. 

(*)- Heraklit ve Atyadae olacak (R.Ö. notu)
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ayinlerinde Hitit dininin etkilerinin bulunmasıdır. Bu taraftaki görünen 
anıtların varlığı ile beraber bu dini etki Anadolu’nun bu kıyılarının 
önceleri Hitit kralları tarafından yönetildiğini gösterir. (8) 

Wadduvattaş (9) öyküsünde Küçük Asya Yarımadası'nın batı taraflarında 
bazı yer adlarından söz edilmektedir. Bu adlardan biri Khursunassa’dır 
ki Chersonessos adına benzer. Bu ad Karia’ya verilmiştir. Bu temelden 
hareketle metinde söz edilen; Wallarima, Jalanti, Bitassa, Marasa gibi 
Hitit adları; Hillarima, Alinda, Pedesa ve Milasa olurlar.  

Bu dört kentten Milasa, Pedesa haritada yan yana bulunan kentlerdir. 
Bunlar, Milasa şimdiki Milas, Pedesa ise Halikarnassos’un yani 
Bodrum’un Bitez köyü değil mi?

Saturnino Ximenez Halikarnassos Üzerine Ne Yazmıştır?

1923 yılında Bodrum’u ziyaret eden Saturnino Ximenez adında bir 
arkeolog “Le Asie Mineure en Ruines” adlı eserinde Halikarnassos için 
şunları yazmaktadır:

“Bu günkü kentin yeri Vitrivius’un (10) anlattığı gibi Halikarnassos’un 
yerine tam uyuyor. Vitrivius şöyle yazıyor; ‘Bu yer amfi tiyatroya benzer.’ 
diye yazıyor.” 

Denize yakın olan alçak kısımda Forum (umumi meydan, çarşı) 
vardı. Yarı yuvarlak şekilde olan tepe üzerine yapılmış ve dünyanın 7 
harikasından biri olan Maussolos’un mezar anıtının bulunduğu alan ve 
en yüksek kısımda da Mars tapınağı vardı.

Bu yazarlara göre orada Acrolias denilen büyük bir heykel duruyordu. 
Meşhur Theochares veya Timethoes ‘un (*) yapıtıydı bu heykel. 

(8)- A.E., s.174.

(9)- Hitit arşivleri batıda yaşamış Wadduvanvattaş yahut Madduvatas adlı bir 
prensten söz ediyorlar. Bir yerde Karia’ya bağlı, başka yerde Hitit kralına karşı 
ayaklanmış olarak gösteriliyor. (s.18 not 16)

(10)- Vitrivius tanınmış Romalı mimar, İ.Ö.28 yılında ölmüştür.

(*)- Leochares olacak (R.Ö. notu) 
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Tepenin batı tarafındaki köşenin altında Salmakis çeşmesinin bulunduğu 
yükseltide, Aphrodite ve Hermes tapınakları yapıldı. Doğu köşesinde 
ise Maussolos’un sarayı bulunuyordu. Bugün var olmayan bu anıtlardan 
başka, topografyası latin yazarın anlattığı gibidir. Bugün Forum’un 
yerinde Türklerin çarşısı vardır. Kent bir amfi tiyatro gibi yayılıyor ve 
doğudakinin üzerinde şövalyelerin kalesi yer alır.

Halikarnassos’un çivisi olan Maussolos’un mezar anıtına gidecektik. 
Hiçbir şey bulamayacağımızı bildiğimiz halde Bodrum’un nazik 
Kaymakam’ı bizi bahçeler içerisinde gömülmüş Türk evleriyle sıralanmış 
dar sokaklardan geçirdi. Sonunda Maussolos’un mezar anıtının 
bulunduğu söylenen alana geldik. Orada eski yapılardan hiçbir iz 
kalmamış, bir incir bahçesi halindeydi. Ev sahibi bir tepsi içinde kahve, 
tatlı ve soğuk su sunarken burada yedi harikadan biri bulunuyordu 
dedi. Kahveden sonra bir tabakta sunulan taze incirleri yiyen gezgin 
“Bu incirler, kraliçe Artemisia’nın üzerine klasik çağın en büyük anıtını 
yaptırttığı topraklarda yetişiyor” dedi.

Oradan çıktıktan sonra, Kaymakam yapılmakta olan bir evi gezdirdi. 
Burada yapılan kazıda bir mezar bulunmuştu. Bodrum okulunda ilerde 
bir müzede sergilenebilecek yazılı taşlar ve bazı kabartmalar vardır.

Gezgin yazar şöyle devam ediyor:

Maussolos ‘un büyük bir serveti vardı. O da Lysimachos (11) gibi kalelerde 
saklardı. Hazineleri günden güne artıyordu. Bu serveti krallığının başkenti 
olan kenti güzelleştirmeye harcardı. Perslerle beraber Yunanlılara karşı 
savaşmak için en iyi gemilerini gönderen I. Artemisia düşünülürse, üç 
dört kuşak sonra II. Artemisia’nın tamamen Yunanlılaşmış bir şekilde 
Atina’nın en iyi sanatçılarını çağırdığı görülürse, bu hayret edilecek bir 
şey değildir. Bu Yunanlılaşma mucizesini bir mit açıklamaktadır:

Vitrivius’un kitabında, Aphrodite ve Hermes tapınaklarının olduğu 
tepenin eteğinde bulunan Salmakis çeşmesinden söz edilir. Olay Yunan 
mitolojisinin en eski zamanlarına aittir. Bu çeşmenin kötü bir ünü vardır. 
Bu su içenlerini kadınlaştırıcı ve insanın hislerini gevşetici bir özelliğe 
sahiptir. Hermes ve Aphrodite’nin birleşmesinden doğan bir çocuğun, 

(11)- Büyük İskender’in generallerinden biri olup Trakya ve Makedonya krallığını 
yönetmiştir.
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Naiade (12) tarafından İda Dağının ininde beslediği Latin şairi Ovidius 
anlatmaktadır.

15 yaşına giren bu delikanlı doğduğu topraklardan kaçarak bilinmeyen 
yerlerde dolaştıktan sonra Lykia ve Karia’ya gelerek burada bir kaynaktan 
oluşan bir gölde yaşayan Salmakis adında bir periye rastlar. Periye âşık 
olan delikanlı onun çekiciliğine dayanamayarak bu sulara dokunmuş ve 
bunun sonucunda kuvvetini ve gücünü kaybetmiştir. Ovidius şöyle diyor:

“Birbirlerinden yararlanırken delikanlı ne erkek ne kadındı. Zavallı 
gölün ortasında ‘ey babam, ey anam bana bir iyilikte bulunun. Burada 
suya giren her kimse sudan çıktığında ancak cinsinin yarısına sahip olsun. 
Sular erkeğe deyince gücünü yitirsin.’ Hermes ve Aphrodite oğullarını 
avutmak için bu isteğini kabul ettiler.”

Basitliğiyle birlikte bu öykü Karia’nın Hermaphrodite’sini (hem erkek 
hem dişi olması) kaynağı olduğu zannettikleri Hermes ve Aphrodite’nin 
tapınakları bu garip inancı onaylar. Strabon bu miti Karia’nın yumuşatıcı 
ikliminin bir sonucu olarak yorumluyor. Hâlbuki Halikarnassos’un 
gelişimini dikkatle takip eden Vitrivius başka bir yorumda bulunmaktadır.

“İçenleri kışkırtan ve yumuşatan bu çeşmenin ancak suyunun gayet berrak 
ve çok güzel bir tada sahip olmasından kaynaklanmaktadır.” 

Melas ve Arevenias burada ortaklaşa bir koloni kurmak amacıyla Yunan 
kentlerinden Argos ve Troezen’den insanlar geldiğinde 

Karialıları ve Lelegleri yerlerinden kovmuşlardır. Kovulanlar dağlara 
çekilerek ve sık sık aşağıya inip saldırıda ve yağmada bulunurlardı.

Yeni yerleşenlerden biri para kazanmak için iyiliği görülmüş olan bu 
çeşmenin yanında bir meyhane açmıştır. İşi gereğince barbarları müşteri 
olarak tutabilmiştir. Önce birer birer, korka korka buraya gelmişler, 
zamanla Yunanlıların toplantılarına katılmaya başlamışlardır. Bu ilişkiler 
sonucunda sert ve vahşi yaradılışlarından vazgeçerek düşmanlarının tatlı 
örf ve adetlerini benimsemişlerdir. Bundan dolayı bu çeşmenin ününü 

(12)- Çeşmeler başında bulunan ikinci derecede bir tanrıça

(*)- Muhtemelen bu günkü Kaplan Kalesi'nin etekleri kastediliyor (R.Ö. notu)
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Yunan kültürünün nitelik ve özgün yapısına mal etmek değil, belki onun 
neden olduğu ilişkilere yani uygarlığın incelik ve zaferinin barbarların 
üzerinde gösterdiği etkilere bağlamak gerekir.

Maussolos zamanına gelinceye kadar epeyce uzun bir hazırlık süresi 
geçmiştir. Tam olarak Yunanlılaşınca Maussolos Yunanlıları kopya etmiş 
ve onları geçmekte direnmiştir. Karia mermer kaynakları açısından 
oldukça zengindir. Milas’a yakın bir yerin pembe ve yeşil mermer 
ocaklarının ünü büyüktür. 

Maussolos bu süslü mermeri o kadar beğenmezdi. Yunanlılar gibi beyaz, 
lekesiz, renksiz mermeri tercih ederdi. Kendi sayrı ile Halikarnassos’un 
diğer anıtlarının yapımında Prokones mermerlerini kullanmıştır. Dul 
karısı ve kız kardeşi olan Artemisia’da onunla aynı zevkleri paylaşırdı. 
Eski yazarlara göre Artemisia Maussolos’un küllerini ve kemiklerini ince 
toz haline getirerek güzel kokulu suyla karıştırarak o suyu severek büyük 
bir tat alarak içti.

Küçük Asya’nın eski anıtları gerek savaşlar gerekse zelzeleler sonucu 
olarak yok olurken Maussolos’un mezar anıtı doğanın ve insanların 
saldırılarından kurtulmuştu. Kenti yakan Makedonyalılar bu anıta 
dokunmadılar. Romalılar ona el sürmediler. 

Lucius, Kral Maussolos’a mezarında şunları söyletiyor; “Benim 
Halikarnassos’da hiçbir ölümlünün sahip olamadığı o kadar görkemli bir 
mezarım var. Mezar anıtımda insan ve at heykelleri ve kabartmaları 
mermerden o kadar güzel yapılmış ki bu güzellik başka bir tapınakta 
bulunmaz. Bundan benim övünmeye hakkım yok mu?” (13)

Martial (14), bu mezar anıtı için yapılan övgüler ile alay ederek, Roma’daki 
Caesar amfi tiyatrosunu, barbar Memfis’in Piramitlerini, Babylonia’nın 
surlarını, Ephesos’un Artemis tapınağını, Delos’un Apollon kutsal 
alanını yeğ tuttuğunu Maussolos’a ve mezar anıtına gelince “Karia 
Maussolos mezar anıtını göklere çıkarmasın ve mezardan daha az heyecan 
ve gösterişle söz etsin” derdi.

(13)- Lucius, Dialoges des Morts, s.24.

(14)- İ.Ö. yaklaşık 40 senelerinde doğmuş bir Latin yazardır. Aynı zamanda 
dalkavuktur.
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Putperestlere ait pek çok anıtı yıkan Hristiyan Bizanslılar Maussolos’un 
mezar anıtına dokunmamışlardır.

Gregoire de Naianze (15), Nicetas de Cappadoce (16), Costantin 
Porphrogenetos (17) ve Ustathius (18) bu mezar anıtını görmüşlerdir.

1402'de mezar anıt kısmen ayakta durmaktaydı. Yıkılan kısım zelzele 
sonucunda olmuştu. Kudüs Şövalyeleri Halikarnassos’a geldiklerinde 
kendilerini korumak gereğini duymuşlardır. Schlagerholdt adında bir 
mimar, bir kale yapmak istediğinden kireç elde etmek amacı ile anıtın 
mermerden yapılmış basamaklarından bazılarını kullanmıştır. Mermer 
kireç yapımına elverişli olduğundan yıkıma devam edilmiş ve açılan çukur 
içinden mermer sütunlar arasında süslü bir kare şekilli oda bulunmuştur.

Yukarıda bilgiler verdiğimiz yapıtın yazarı Bodrum’dan ayrılmazdan 
önce şöyle der; 

“Schlagerholdt’un yaptırdığı kalenin asmaları altında oturarak bir defa 
daha Halikarnassos kentini seyrediyorduk. Bizi konuk olarak kabul eden 
kişiler, adio (Allahaısmarladık) kahvesi ile lokum ve soğuk su ikram 
ederken yaz mevsimi ne sıcak, kış mevsimi ne soğuk olan bu iklimin 
güzelliğini överek burada portakal ve limon ağaçları bol bol meyve 
verirler. Hurma ağaçları manzarayı güzelleştirir, gül ağaçları bütün 
yıl çiçeklidir. Daima ilkbaharın toprağıdır dediler. Halikarnassos’un 
eski ismi Zephyrion’dur. Bu kelimenin ilkbaharda esen ve çiçeklerin piri 
olup Chloris’in sevgilisi Zephir (19) kelimesinden doğar. Bu birleşmeden 
meyvelerin tanrısı olan Karpos doğmuştur. Eski anıla, seyri zevk 
veren gökyüzü, bütün gemileri kendine çeken liman, Büyük İskender’in 

(15)- Theologie yani İlahiyat ilim adamı adıyla tanınmış olan bu kişi İ.S. 330 
yılında, Kapadokya’nın Nazianze kentinde dünyaya gelmiş ve 390 yılında İstanbul 
Patriği olmuştur.

(16)- Filozof olan bu kişi 12.yy. ortalarında doğmuş ve 1210 ile 1220 arasında 
ölmüştür.

(17)- Bizans İmparatoru olup 905 – 959 yılları arasında yaşamıştır.

(18)- Romalı bir hukukçu.10.yüzyılın sonunda doğmuş ve 11.yüzyılın başında 
ölmüştür. 
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askerlerini durduran üç Arces  ile Asya ve Avrupa’yı şaşırtan mezar anıtı, 
işte kuvvetli ve etkili Halikarnassos burasıdır.” (20)

Halikarnassos’lu Julien 

Adem’in (Âdem Peygamber) günahları nedeniyle, soyundan gelen 
insanların tutuldukları alçaklığa ilk günah derler.

Katoliklere göre Tanrı insanı yarattığı zaman onu doğanın üzerinde 
kutsayıcı güzellikler ve sonsuz mutluluğa ulaştırıcı yeteneklerle 
zenginleştirmiştir. Âdem günahı işledikten sonra Tanrı ceza olarak 
insanlardan bu güzellikleri geri almıştır. Doğan insanlar bu güzelliklerden 
yoksundur. Yalnız iki ayrıcalıkla İsa Peygamber ve Meryem.

Katolik mezhebine göre ilk günahın umarı, Yahudiler için Mesih’in 
geldiğine inanmaktır ve Hristiyanlar için vaftizdir.

İnsanın ilk günahtan temizlenmesi olayı kilise için çok önemlidir.

İ. S. 5.yüzyılda yaşamış olan Antakya Patriği Severe ve öğrencileri İsa’nın 
vücudunun günah işlemesini kabul, aynı zamanda olan Halikarnassos’lu 
Jülien ise aksini iddia ederdi. Julien İsa’yı ilk günah ile sonucundan 
ayrı tutma konusunda direnmiştir. Julien gerçek bir Docete olarak 
tanınmıştır. Docetelere göre İsa ete benzer bir şey olarak doğmuş, acı 
çekerek ölmüştür. (21)

(19)- Zephir: yumuşak rüzgâr.

(20)- Halikarnassos için verilen bu bilgi “L’Asie Mineure” isimli eserin 290-302.
sayfalarının bazı parçalarından alınmıştır.

(21)- Jacques Zeiller, L’Empire Romain et L’Eglise, s.95.
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Çeşitli

1- Roma zamanında Halikarnassos kendi adına sikke bastırmıştır. 
(22)

2- Halikarnassos’lu Herodot’un tarihi İngilizceden Türkçeye 
çevrilmiştir. İngiliz yazar George Rawlison, çeviren ise Ömer 
Rıza Doğrul’dur. Birinci cildi 1941, ikinci cildi 1943'de 
basılmıştır. (23) 

(22)- R. Dragurt, Halikarnassos’lu Julien’in dini tartışmalarına ait şu eseri 
yazmıştır. Julien d’Halikarnasse et sa controverse avec Severe d’antioche sur 
l’incorruptibilite du corps de Jesu-Christ, Louvain,1942. 

(23)- Ramsay, W.M., The Historical Geography of Asia Minor, s.422.



151

İKİNCİ BÖLÜM

Bodrum Kasabası

Bodrum ismi Kanuni Sultan Süleyman, Rodos Adası'nı ve Rodos 
Şövalyelerinin yönetiminde bulunan St. Petrum Kalesi'ni aldıktan sonra 
kullanılmaya başlanmıştır. O zamana kadar kent ismi olarak Bodrum 
diye bir şey yoktu. Şimdiki Bodrum ilçesinin en büyük nahiyesinin ismi 
Saravalos idi. (23)

Saravalos nahiyesi gelirleri için H. 923 (miladi 1517) yılında yazılmış bir 
belge vardır ki Başbakanlık arşivlerinde (Eski Bab-ı Ali Hazine evrakı) 
görerek aynen buraya geçiriyorum. (24)

Beyazıt’ın oğlu cihan padişahı Sultan Selim’in üçüncü yılının son 
baharında, Menteşe Sancağına ait ürünlerin gelirlerinin yazıldığı 
defterden Saravalos İlçesi:

Buğday              3 Mut                        1782 Akçe

Arpa                   7 Mut        3 Kile      5148 Akçe

Merdemek          5 Mut

Bakla                  1 Kile        4                   

Burçak                1 Kile        30                 

Nohut                10                                  

(23)- Bodrum Tarihi, s.49.

(24)- Bu belge “Menteşe sancağının nahiyeleri ve gelirleri” defterinde 
bulunmaktadır. Defter numarası 61 dir.
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Mercimek           18                                  

Keten                 150                                                                                         

Pamuk                 60

Karpuz                50

Susam                  15

Peynir                  30

İncir                   1600 

Siyah üzüm                     360

Badem                             130

Armut                              2

Değirmen                         60

Otlak                                40

Koyun vergisi                  560

Toprak tapusu                 400

Çift vergisi                      1621

Belediye ve seyyar Pazar  800

Kır Bekçisi                       291

Köle satma vergisi            350

Toplam    14090

Aslında    11308

Ezziyadetü    2782
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1-Bu belgeden anlaşılacağı üzere Saravalos nahiyesinin hesap 
dairesinin (Belediye vergisi ve Gümrük resmi) vergileri ile beraber 
geliri 14090 akçeydi ki öngörülen gelirin 2782 akçe fazlası 
çıkmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                           

2-Belgede toprak ürünü, hayvan v.s. vergilerinden başka evlenme vergisi, 
suç ve köle satışı vergisi görülmektedir. Bu küçük belge Saravalos 
nahiyesinin gelirinin tarımsal, endüstriyel ve sosyal durumu hakkında 
bir fikir vermektedir.

3-Defterde Saravalos nahiyesine bağlı köylerin isimleri yer alır. Karabağ, 
Karaova, Etrim, Maymuncuk, Müsgebi, Farilya. Bodrum Tarihi isimli 
kitabımda bu son iki köyün isminin okunuşları üzerine bilgiler verdim. (25)

Yine Başbakanlık arşivlerinde “şikâyetlerden” söz eden bir defter 
gördüm. Bu defter yörelerinde haksızlık gören halkın İstanbul’a 
gönderdikleri dilekçelerin işlemlerinin adalet içinde görülmesi için o 
yörelere gönderilen metinleri içermektedir.

Her bir emrin sonunda; “Sunulan öteleme belgesi şeriat gereğince yapılıp 
şeriat kanununun aksine müdahaleleri önleyip giderme için yazılmıştır” 
cümlesi vardır. 

Menteşe Sancağında olan Mevlâna Kadısına hükümdür:

“Adı geçen kazaya bağlı kaptan bölüğünden Ömer Kaptan itibarı artsın 
kendi işleri ve özel durumu ile ilgili olarak İstanbul’a geldiğinde yine adı 
geçen kazada oturan Eşkıya Gösterişoğlu isimli kişinin kendi halinde 
olmayıp şarap içerek ve sarhoş bir halde çarşıda, pazarda dolaşarak ve 
şeriata aykırı bir şekilde şerefli aile efradına saldırıp, namuslu kişilere 
galiz küfürler ederek namuslarına saldırdığından başka yatağan denilen 
büyük bir bıçakla, tabanca ve benzeri aletlerle vurarak, tüm melunluklarla 
halk arasında gezinip bunun benzeri kötülük ve eşkiyalık adetini devamlı 
olarak yaptığından, bundan böyle bu mübarek senede adı geçenin (Ömer 
Kaptan) oralarda olan ev halkının saldırı ve namusuna yapılan saldırılar 
ve tecavüz durumunun olmayacağı kendisine bildirilip Kaptan Paşa 
vekili aracılığıyla ve Allah emri ile görülüp, Allah’ın emriyle yerine 

(25)- Aynı defter, sayfa 38- 39.
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getirilip hakkedene hak ve İslam şeriatı hilafına ortaya çıkan zulmeti 
yasaklamak ve yok etmek açısından emir ve şerefimin yerine getirildiği 
yerde şeriat ile görülmesi için yazılmıştır.” 1156 Recep ayı öncesi (Miladi 
1743).

Uyarı- Yukarıdaki iki belgeyi “Başbakanlık arşivlerinden” aldığımı 
yazdım. Bu arşivler binlerce defteriyle yüz binlerce belge oluşturacak 
şekilde sınıflandırılmaktadır. Sınıflandırma işi ancak pek çok seneler 
sonra bitebilir. Bunu söylemekten amacım şudur ki, herhangi bir kent 
hakkında bilgi almak güçtür. Bu gibi güçlükleri giderecek olan kılavuzlar 
henüz basılmamıştır. 

Kılavuzlar sınıflandırmadan sonra yapılır. Ben defterleri karıştırırken 
yukarıdaki iki belgeyi bulabildim. Hâlbuki bu iş böyle karıştırmakla 
bitmez. Bodrum kazası hakkında çeşitli başlıklar taşıyan defterlerde pek 
çok belgeler bulunabilir. Bunları arayıp bulmayı Bodrum Halkevi’nin 
çabalarına bırakıyorum.

Başbakanlık arşivlerinden başka bir de Topkapı Sarayı Müzesi Arşiv 
Kılavuzu vardır. Bu müzedeki arşivler kısmen sınıflandırılmış ve 
şimdiye kadar iki fasikül yayınlanmıştır. Birinci fasikülün 78. sayfasında 
Bodrum’a dair şunları görüyoruz.

“1-Bodrum Kalesi'nin Behram tarafından düzenlenen “Silah Kayıt 
Defteri”. D. numarası 10532, tarih Hicri 919, Miladi 1513

2-Bodrum hazinesi mevcudu. E. numarası 12009, D. numarası 10048, 
tarih Hicri 989, Miladi 1581.

Altın ve gümüş varlığı D. numaraları 5900 – 5429 – 1085, tarih Hicri 
952, Miladi 1545.Hicri 1004, Miladi 1595.

Eşyaya ait. E. numarası 1804, D. numaraları 10168 – 5016, tarih Hicri 
1128, Miladi 1715.

3-Bodrum’lu Halil’in kalyonlar için yaptığı harcamalara ait. D. numarası 
5010, tarih Hicri 1197, Miladi 1715.”

Bu belgeleri kopya ederek bu kitaba yazmak amacı ile Topkapı Sarayı 
Müzesi'ne gittim. Fakat tamirat nedeniyle şimdilik olanak bulamadım. 
Bununla beraber bu belgelerin varlığını hemşerilerime bildiririm.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bodrum’un İmarı ve İmar Planı – Bodrum Suları - Bodrum’un İmarı ve 
İmar Planı

Bu bölümün yazılarını Mehmet Uslu yazmıştır (26).

Bodrum kasabası güzelliği, tarihi değeri, yumuşak iklimi, mavi ve berrak 
göğü, temiz denizi, ılıcaları, meyve ve balıkları ile herkes için çekici bir 
yerdir. Bodrum’a uğrayan herkes bu şirin kasabanın hayranı olur.

Doğanın ve tarihin verdiği bu eşsiz çekicilik insan elinin düşünceli 
bir şekilde yapacağı imar ile daha beğenilir hale getirilmelidir. 
Kasabanın gelişmesi şimdiye kadar birçok şehir ve kasabamızdaki gibi 
unutulmamalıdır.

Şehirciliğin bir uzmanlık işi olduğunu benimsemek gerekir. Ancak 
bu sayede kasabamız zaman içinde ideal şeklini alabilir. Bodrum 
imar planı, İller Bankası Teknik İşler Müdürü Yüksek Mimar Mithat 
Yeren ve Şehircilik İşleri Şefi Yüksek Mimar Cevat Erbel tarafından 
yapılmıştır.1/2000 ölçekli olan ve imar planı ana çizgilerini tespit eden 
bu proje, Bayındırlık Bakanlığınca onaylanmıştır. Bu yıl içerisinde 
paftalar halinde planın detaylar yapılacaktır.

(26)- Bodrum’lu Mehmet Uslu 1942 de Münih Yüksek Mühendislik Fakültesin 
İnşaat bölümünden Yüksek İnşaat ve Su Mühendisi olarak diploma aldı. Okulu 
bitirdikten sonra Münih’te Leberfinger şirketinde statikçi olarak çalışıp, fabrika, 
uçak hangarı, tünel ve apartman projeleri yaptı. Bu müddet zarfında Yüksek 
Mühendislik Fakültesinin mimarlık bölümüne devam etti.

1943 yılında Türkiye’ye dönüp Menemen ovasını sulamak amacıyla yapılan 
Emirâlem Regülatörünün yapımında çalıştı.

1944 yılında Ankara’da İçişleri Bakanlığı Belediyeler Fen Heyeti Müdürlüğü Su ve 
Kanalizasyon bölümünde görev aldı.

Bu kuruluşun 1945 yılında İller Bankası’na katılmasıyla İller Bankası Teknik İşler 
Müdürlüğünde su ve kanalizasyon kısmına geçti. Belediyeler Fen Müdürlüğünde ve 
İller Bankasında Türkiye kent ve kasabaları içme suyu davalarıyla uğraştı. Şimdiye 
kadar Bolu, Bodrum, Soma, Eşme ve Milas’ın projeye esas olarak etüdlerini 
tamamladı. 
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İmar planının ana çizgileri şöyledir:

Bodrum şimdiki durumuyla çok dağınık bir kasabadır. Bu nedenle 
Omurça, Kiliselik, Türkkuyusu, Kelerlik ve Yeniköy’ün üst kısımları 
imar planının dışında bırakılmıştır.

Birinci derecede önemli olan yollar:

Milas ana yolu, çarşıdan Türbe’ye ve Kumbahçe yönüne Manastır’a giden 
sahil yolu ile Kiliselik köprüsü yanından Türkkuyusu’na, oradan da 
Yeniköy mahallesine ve köylere giden yollardır. Bunların arasında ikinci 
ve üçüncü derecede yollarla evler arasındaki yollar birleştirilecektir.

Türkkuyusu ve Gerence sokaklarından gelen seller geride tutulup 
Azmakbaşı’na yönlendirilecektir. Bu sayede hem sokakları su basmasını 
hem de limanın dolmasının önüne geçilecektir. Çarşıda deniz tarafındaki 
dükkânlarla Kumbahçe mahallesinde Muayenehane sokağından 
Azmakbaşı’na kadar olan alandaki sahil evleri yıkılacaktır. Halen futbol 
sahası ve Pazar yeri olan yerde dükkânlar yapılarak yeni Pazar yeri 
meydana getirilecektir.

Türkkuyusu – Külcüoğlu sokakları Milas yolu ve Ali Baba çıkmazı 
arasında kalan geniş arazi stadyum sahası olacaktır.

Stadyum sahasının altında Çukurbahçe’nin karşısında kalan alan ortaokul 
için ayrılmıştır. Bodrum’da şu an üç cami olduğu gibi korunacaktır.

İmar planı bütün bu kapsamlı işlerin 50 yıl içinde gerçekleşeceği umularak 
yapılmıştır. İmar işinin 50 yıldan önce veya sonra gerçekleştirmek işi 
Bodrumluların elindedir.

Bodrum Suları

Bodrum Tarihi’nin 1. cildinin 74. sayfasında “Sular” kısmında 
(Halikarnassos’da oturan Karialılar üç galeri sistemi ile içme sularının 
elde edilmesini düşünmüşlerdi) kaydı vardır. Konu edilen bu tesislerin 
Romalılar devrine ait olması kuvvetli bir olasılıktır. Çünkü su, yol ve 
köprü yapımını ilk defa mühendislik ölçüsünde başaran Romalılar 
olmuştur.

Anadolu’da Romalılar’dan kalma birçok su yolları ve su kemerleri, yollar, 
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köprüler zamanımıza kadar gelmiştir. Bursa’da Romalılar zamanından 
kalma kaplıcalar da bu arada söylenebilir.

Bodrum’da yapılacak su tesisleri dolayısı ile şu konuları aydınlatmak 
istiyorum:

Yeni su tesisleri yapmaya niçin gerek görüldü?

1-Bodrum’da Eskiçeşme ile Kanlıdere arasında köfeke taşları (andazit) 
alanında eski devirlerden kalma 50 metre uzunluğunda bir galeri 
vardır. Şu an çeşmelere akan su buradan gelir. Bu uzun galeri çok az su 
toplar, içerisindeki su seviyesi denizden sekiz metre kadar yüksektir. Su 
Eskiçeşme’deki depoya gelir oradan da çeşmelere dağılır. Bu su tesisatı 
Bodrum’un gereksinimini karşılamaktan çok uzaktır. Çünkü;

a- Yeterli değildir.

Bir günde toplanan su ancak 25 metreküp kadardır. Bodrum’a (Bayındırlık 
Bakanlığı direktiflerine göre) 500 metreküp su gerekmektedir. Çeşmelerde 
suyun yetersiz oluşu ve her mahallede çeşme olmayışı nedeniyle halk bir 
testi su doldurmak için büyük eziyetlere katlanmaktadır.

b-Su basıncı azdır.

Su Eskiçeşme’de bulunan ufak depodan Bodrum’un her tarafına 
gidecek durumda değildir. Bu nedenle çeşmeler ya kıyıda veyahut alçak 
yerlerdedir. Azlığı ve basıncının düşüklüğü nedeniyle evlere su almak 
olanaksızdır.

c-Yangın için faydası yoktur.

Yetersiz ve basınçsız olan su ile olası yangınları söndürmek olanaksızdır. 
Yangınlar ancak bol ve basınçlı su ile çabuk söndürülebilir.

Bodrum halkının büyük bir kısmı çeşmelerdeki suyun yetersizliği 
nedeniyle kullanma suyunu evindeki kuyudan, içme suyunu ise ya 
uzaklardaki kuyulardan veyahut dağ sarnıçlarından alırdı. Durumu iyi 
olanlar ise son zamanlarda evlerine sarnıçlar yaptırarak yağmur suyundan 
faydalanmaktadırlar.
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Böyle herkesin kendi başının çaresine bakarak suyun şuradan veya 
buradan elde edilmesi yorucu, sağlıksız, sarnıcı olanlar için ise çok 
pahalıdır. Bu çeşit su elde edilmesi yüzyılımızın insan toplulukları için 
çok basit bir şekildir.

2-Jeolojik açıdan Bodrum’da ikinci zamanın sistlerine, üçüncü zamanın 
kalkerlerine, andabitlere ve alüvyonlara rastlanır.

Kasaba yakınlarında belli başlı bir kaynak yoktur. Buna karşılık hemen 
her tarafta yeraltı sularına rastlanır. Yeraltı sularının en bol olduğu yerler 
kasaba ve civarındaki bahçeleri kaplayan alüvyon sahasıdır. Sular kıyıya 
yaşlaştıkça yavanlaşır.

Göktepe, Yeniköy-Değirmenburnu bölgesini kaplayan andazitlerde yer 
altı suları alüvyonlara göre daha verimsizdir. Bu sahada bulunan Kokalı 
kuyusu ve Bardakçı suları Bodrum’un içmek için en iyi sularıdır.

3- İçme Suyu Projesi

Sayın hemşerimiz İçişleri Bakanı Hilmi Uran’ın direktifleri ile Bodrum 
içme suyu projesi tamamlanmıştır. Projenin ana çizgileri şöyledir;

Türkkuyusu bölgesinde yeterli sayıda kuyu kazılacak ve bu kuyuların 
suları motorlarla Hacıresil tepesinde yapılacak 200 metreküplük bir 
depoya pompalanacak ve su buradan font borularla Bodrum’un önemli 
cadde ve sokaklarına dağıtılacaktır.

Bütün bu işlerin gerçekleşmesi için bugünkü değerlerle (bazı ara sokaklara 
boru döşemesi hariç) 75.000.- TL gereksinmektedir. Yakın bir zamanda 
bu konunun başarılıp Bodrumluların temiz ve bol suya kavuşmasını 
dileriz.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
                                  

Tarihi Olaylar

A- Osmanlı tarihinde miras nedeni ile Cem ile kardeşi Beyazıt arasındaki 
anlaşmazlık bilinir. Bu olaylar II. Beyazıt’ı düşündürmekteydi. Rodos 
Şövalyeleri bu durumdan faydalanarak ve Cem’in bir gün padişah 
olacağı olasılığını düşünerek, Cem’in tarafını tutmuşlardır ve de Rodos’a 
geldiğinde onu büyük bir merasim ile karşılamışlardı.

Rodos Şövalyeleri ile Cem arasında yapılan anlaşma gereğince; Cem 
padişah olduğu zaman Osmanlı İmparatorluğu’nun bütün limanları 
Şövalyelerin gemilerine açılacaktı. Her yıl parasız 300 Hiristiyan esir 
serbest bırakılacak ve yapılan harcamaların karşılığı olan 150.000 altın 
ödenecekti. (27)

Cem Rodos’tan ayrıldığı zaman Şövalyelerin delegeleri Cem sorununu 
Beyazıt ile görüşmek üzere İstanbul’a gitmişlerdir. Cem’in aleyhine 
yapılan anlaşmanın şartları şunlardır:

1-Karada, denizde sulh.

2-İki tarafın ticaret serbestiyesi.

3-Din değiştirmezlerse esirlerin geri verilmesi.

4-Halikarnassos Kalesi'nin sığınmacılar için değişmez bir sığınak halinde 
bırakılması.

5-Bu sulh anlaşmasının Sultan Beyazıt’ın ölümüne kadar devam etmesi. (28)

(27)- Cem’in kendisi tarafından imzalanan bu madde (Acte) Malta arşivlerinde 
bulunmaktadır. Tarih 5 Recep 887 (20 Ağustos 1482) dir. Hammer, Histoire de 
l’Empire Otoman, III, s.356.

(28)- Hammer, A.e., III, s.356- 357.  
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B- Türkiye ile Venedikliler arasında sürtüşme hiç eksik olmazdı. 8 Eylül 
1694'de bir Venedik donanması Sakız Adası'na geldi, adayı ele geçirdiler. 
Bu haber üzerine adanın geri alınması için gereken önlemler alındı. 
Genç Mehmet Paşa, Saruhan, Aydın, Menteşe (doğal olarak Bodrum da 
dâhil), Sigala, Biga, Hüdavendigar, Karesi Sancaklarının eli silah tutan 
adamlarını toplamak emriyle komutan olarak Çeşme’ye geldi. Yapılan 
çarpışmalar sonucunda Türk donanması Hicri 4 Recep 1106 (18 Şubat 
1695)'de Venedik donanmasını yendi. (29)

C-Anadolu’da çeşitli isim altında yaşamış ve bugün yine daha az oranda 
yaşayan aşiretler vardır. Bunlar üzerine gerek Fatih Sultan Mehmet ve 
gerekse Kanuni Sultan Süleyman’ın yaptığı yasalarda maddeler vardır. 
Aşiret olarak yaşadıkları, yani kesin bir yerleşme yerleri olmadıkları için 
bunları cezalandırmak olanaksızdı. 

Yörükler de böyle bir aşiretti. Bunlar bulundukları yerin halkının 
mallarını çalmak, yağma etmek, ekinleri yakmak ve öldürmek gibi 
suçlar işledikleri ve halkı bıktırdıkları için hükümet onlara karşı önlem 
almaktan geri kalmazdı. 

Bu önlemler arasında bunları başka yere sürmek de vardı. Hicri 1126 
(1714) da çıkan padişah kararından anlaşıldığı şekilde bu gibi suçlardan 
dolayı Kıbrıs Adası'na sürülen Yörüklerin gemi Reis’ini öldürerek 
gemiden kaçtıklarını ve çeşitli yerlere bu arada Menteşe Sancağı 
kıyılarına dağıldıklarını ve bunları izlemek için çeşitli sancaklara ve 
Menteşe Sancağına emir verildiğini görüyoruz.

Verilen emir gereğince sancakların kazalarında bulunan yeniçeri 
komutanları askerleriyle ve savaş yeteneği olan askerler bu Yörüklerin yola 
getirilmesi için görevlendirilmişlerdir. Doğaldır ki Menteşe Sancağına 
bağlı Bodrum kazası da aynı görev ile yükümlüydü. (30)

Ç- 1815 yılında Mora ayaklanmasının başlangıcında Yunan gemileri 
Ege ve Akdeniz’de korsanlığa başlayarak ticaret gemilerini taciz etmeye 
başladılar. Bu denizlerde bulunan yabancı ve bu arada Fransız gemileri 

(29)- Hammer, A.e., XII, s.361- 362.

(30)- Refik, Ahmet, Anadolu Türk aşiretleri (966 – 1200), s.148 – 151, hüküm nosu 
196. 
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bu saldırılardan kurtulamıyordu. Bu sırada bir Fransız gemisi korsanlar 
tarafından ele geçirilerek Milos Adası'nın karşısında bulunan Argenties 
kıyılarına getirilmiş ve kurtulmalık için belirli bir para istenmiştir. 

Fransız gemisinin kaptanı buna boyun eğerek parayı toplamak üzere 
Milos’da yaşayan Katoliklere başvurmuşsa da orada bulunan Brest 
ismindeki Fransız Konsolosu bunu Fransız bayrağına hakaret sayarak 
direnişe hazırlanmıştır. 

Korsanlar söz verilen paranın verilmediğini görünce kıyıya çıkmışlarsa 
da hazır bulunan kuvvetler tarafından püskürtülmüşlerdir ve 17 korsan 
esir alınmıştır. Brest, bu 17 esiri bir Fransız gemisi ile İzmir’deki 
görevlilere teslim etmiştir. Görevliler de bunları önceleri Rodos 
Şövalyelerinin tersanelerinin olduğu ve şimdi ise (1815 yılı) padişahın bir 
kalyon yaptırttığı yer olan eski Halikarnassos’a yani şimdiki Bodrum’a 
göndermiştir. (31) 

Aynı yazar bu 17 esirin fırsat bularak Bodrum Limanı'nda buldukları bir 
gemiye binerek kaçtıklarını ve yılda iki ticaret gemisini yağmaladıklarını 
yazıyor. (32)

D- Mora ayaklanması savaşlarından söz eden G.G. Gervines şöyle 
yazmaktadır: (33)

“Türk donanması İstanköy ve Halikarnassos’ta (Bodrum’da) toplanmıştır. 
Amacı Mısır donanması ile bağlantı kurmaktı. Mısır donanması İbrahim 
Paşa’nın komutasında Mora’ya götürmek üzere Mısır askerleriyle 
beraber İskenderiye’den hareket edip Anadolu kıyılarını izleyerek birkaç 
gün içerisinde Megri’de (şimdiki Fethiye) ve Karaman (*) kıyılarında 
kalmıştır. Donanma Mora’ya doğru gitmek üzere oradan hareket edince, 
Kerpe (Karpados) adası yakınlarında çıkan fırtına nedeniyle Rodos’a geri 
dönmüştür.

(31)- Graviere, Julien de la., La Station du levant, cilt I, s.40- 41.

(32)- Graviere, Julien de la., A.e., s.43.

(*)- Muhtemelen Menteşe olacak. (R.Ö. notu).

(33)- İnsurrection et regeneration de la Grece. Bu eser Almanca olarak yazılmış 
fakat 1863 de basılan Fransızca çevirisini gördük. Cilt II, s.57 – 59.



162

Bu yeni duruma göre, İbrahim Paşa, Bodrum’da bulunan Kaptan Paşa ile 
görüşmek üzere Bodrum’a gelmiştir (1 Eylül 1824).

İsyancı Yunanlıların donanması Patnoz (Patmos) adasında idi. 
Yunanlı komutan Miaoulis savaşa girişmek amacı ile İstanköy Bodrum 
arasında vaziyet almıştı. Meydana gelen çarpışma sonucunda taraflar 
yenişememişlerdir. İbrahim Paşa denizden rahatsızlık duymuştur. 
(Deniz mi tutmuştur?) 

Avrupa’ya pek çok kez seyahat etmiş olan İsmail Gibralton (34) (*) 
Müslümanlığı kabul eden ve has Müslüman kalan bu kişi iyi bir denizci 
sıfatını korumamıştır. Kaptan Paşa’nın gemisine gelen bir yangın güllesi 
geminin baş direğini kırmış ve bunun üzerine gemi Bodrum Limanı'na 
gelmiştir.

İbrahim Gibralton Yunan gemilerinin safı önünden geçmişse de 
Yunanlıların ateşinden zarar görmemiştir. Bu sırada çıkan fırtına dört 
gemilerini alabora etmiş ve pek çoğuna zarar vermiştir. Yunanlılar 
buradan hareketle Gerunda’ya (Panarmos) çekilmişler ise de Türkler, 
Mora’ya gitmeden önce Yunan kuvvetlerinin arkasından gitmek amacıyla 
Bodrum ve İstanköy’den hareket etmişlerdir. Yolda yapılan saldırılarda 
Yunan donanması yenilgiye uğratılmıştır.”

E- Mora ayaklanması sırasında Sisam Adası da isyan bayrağını çekmiştir. 
Etrafında bulunan ve halkının çoğu Rum olan bazı adalarda da hareket 
başlamıştı. İstanköy’ün bu harekete katıldığını gören İstanköy’ün 
Müslüman halkı adadaki Rumlar’a saldırarak düşmanlarını ortadan 
kaldırmaya başlamışlardır. İstanköy Kalesi'ne sığınmış olan Paşa’nın 
emriyle bu durum frenlenmiş, Rumlar’ın bir kısmı Nissiros yani Zincirli 
Adası'na, o sırada İstanköy limanında bulunan bir Fransız gemisine 
hatta Bodrum’un adaya yakın olan yerlerine kadar sığınarak canlarını 
kurtarmışlardır. (35)

(34)- Cebelitarıklı İsmail demektir. Cebeli Tarıklı İsmail Tunuslu bir amiral idi.

(*)- İbrahim Gibralton olacak, zira hemen altta da böyle geçer. (R.Ö. notu)

(35)- Pouquevile, F.C.H.L., Histoire de la generation de la Grece.depus 1740- 1824, 
III, s.51 – 42.
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F- Lozan anlaşması gereğince Türkiye Ege Denizi’ndeki 12 Ada’yı 
İtalyanlara bırakmıştır. İtalya, bu adalar etrafında bulunan boş adalara, 
adacıklara da el sürmek istemiştir. Bunun üzerine Anadolu kıyıları ile 
Meis adası arasındaki ada ve adacıkların ve Bodrum körfezi karşısındaki 
Karaada’nın kime ait olacağı hakkında İtalyanlar’la 1933 yılının ocak 
ayında bir anlaşma imza edilmiştir. Bu anlaşmanın 2. maddesi şöyledir:

“Madde 2 – Bodrum körfezinde bulunan Karaada da Türkiye’ye ait 
olacaktır.” (36)

(36)- 14 Aralık 1933 de imzalanan bu anlaşma 25 Aralık 1933 yılı 2303 sayılı Resmî 
Gazete’de yayınlanmıştır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Bodrum Kalesi - Kuleler

A-I. Mehmet (Çelebi Mehmet) İzmir’i Cüneyd’in elinden aldığı zaman 
kente yakın olan ve Rodos Şövalyelerinin elinde bulunan İzmir Kalesi'ni 
de almıştı. Şövalyelerin başkanı Philibert Naillac bu alınan kalenin 
yerine Türk toprakları üzerinde bir yer verilmesini istemiştir. I. Mehmet 
de esasen 1414 yılında Şövalyelerin ele geçirdikleri Bodrum Limanı'nı 
vermiştir. Bunun üzerine Şövalyeler kaleyi yapmışlardır. (37)

B-Bodrum’lu Mehmet Hilmi Tengiz şöyle yazıyor:

“Bodrum Kalesi tutuk evine çevrildiği zaman, ben görevli olarak orada 
çalıştım. Bu nedenle her tarafını bilirim. Kale Rodos Şövalyelerinin 
elinden alındığı zaman bu günkü Bodrum kazası denilen yerin büyük 
bir kısmı bahçelik ve bağlıkmış, nüfusu azmış. Kale alındıktan sonra 
korunması için bir miktar asker bırakılmış ve yavaş yavaş gelen birkaç 
aile de deniz korsanlarının saldırılarından korunmak için kaleye 
yerleştirilmişlerdir. Zamanla yerleşen ailelerin sayısı artmıştır. Kalede 
30 - 40 kadar küçük ve yan yana evler bulunduğuna bakılırsa yerleşen 
ailelerin sayısı kestirilebilir. 

Bundan 55 yıl kadar önce, ninem kendisinin kale içinde gelin olduğunu, 
yaz günleri halkın bir kısmının kale dışındaki bağ ve bahçelerine gittiğini, 
kışın kale içindeki evlerine geri döndüğünü, zamanla Bodrum evleri 
çoğalmaya başlayınca ailesinin kalyonlar yapılan tersanenin civarında 
yaptırttığı evde oturduğunu ve annemi orada doğurduğunu söylerdi. 
Annem bundan 40 yıl önce 90 yaşında öldüğüne göre Bodrum Kalesi'nde 
oturanların yavaş yavaş dışarı çıkmaya başladıkları anlaşılmaktadır.”

Başkan Petronium’u (Bodrum) (Castelli Petri) (Petro Kalesi) I. 
Mehmet’in iznini aldıktan sonra yapmıştır. Vertot (VII, s.36) aksini 
iddia ediyor ve Şövalyelerin daha evvel orada oturan bir Tatar kışlasını 

(37)- Hammer, III, s.274.Ducas’a göre (XXI, s.60 ve XXII, s.64) 
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kovduklarını yazıyor. (Aynı sayfa - not)

Şövalyelerin kaledeki kilisesi mescide çevrilerek kapının önüne 
“tevekketül Allah” yazılı bir taş konmuştur. Kalenin dış kapılarının 5. 
köprü kapısında II. Mahmut zamanına ait turalı bir taş bulunmaktadır. 
Tarihi H. 1235 (1819)'dir.

C- Bodrum Kalesi üzerine bir şiir.

Aşağıdaki şiir Zonguldak’a bağlı Çaycuma'da askerliğini yaparken 
gördüğü Bodrum Kalesi resminin kendisinde yarattığı heyecanlı bir 
sırada yazmıştır. Şiir sade ve güzeldir.

“Temeli suda yüzer

Emeli sudan süzer

Bu halin beni üzer

Ey Bodrum Kalesi

Kulelerin değilmez

Mağrur başın eğilmez 

Harap ama devrilmez

Ey aslanlar yelesi

Yusef Akyüz

Çaycuma (Zonguldak) 2 Şubat 1946”
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Kuleler

Bodrum ilçesi nahiyesi olan Karaova’nın Yeniköy’ü denilen köyün 
ovasının doğusunda iki tarafı çam ormanlarıyla örtülü iki dağ arasında 
çok güzel bir yer vardır. 

Girintinin ağzı aşağı yukarı 100 metre, dibi ise 20 metre genişliğinde olup 
bu son tarafta sel gibi akan bir su kaynağı vardır. Ağız ile dip arasındaki 
düzlüğün ortasında; 15 metre kadar yüksek ve dörder odadan oluşan iki 
katlı bir yapı vardır. Odaların üzeri kubbelidir. Bundan başka yalnız 
taştan yapılmış kısımları ayakta duran, Bodrum’un Dimril köyünde iki 
ve Farilya köyünde ise bir kule vardır. 

Bunun gibi Müsgebi köyünde bir kule vardır ki bu yapı iki katlıdır ve 
her katında bir oda vardır. Bu kulenin kapıları ve pencereleri mermerden 
yapılmıştır. Kapının üzerinde H. 1010 (1601) tarihi yazılıdır. Üst kattaki 
pencere ve dolapların üstlerinde boya ile yazılmış şunlar okunmaktadır:

“Bu şehnişin (balkon) ……….

Mübarek Allah ….Hüdayitaala

Bu şehnişin (balkon) yoktur cihanda ana nazır

Ne kasr-ı dilküşadır ki (iç açıcı köşk) ana olmaz misal”

Bir başkasında.

“Gelip cay-ı ferah bahs-i i’ş eden ihvan

Cihanda ola emin görmeye zinhar zeval” (*)

Şimdiki durumda bu kuleye Hacı İshak Ağalar ailesi sahiptir. Bununla 
beraber Müsgebi mezarlığında bu aileye ait bir takım mezar taşları ve bu 
kuleden başka daha bir kule vardır. Bodrum’un diğer köylerinde de bu 
gibi kuleler vardır. 

(*)- Bu ferah yere gelip yaşamdan konuşan candan dost 

      Dünyada asla eziyet görmeyeceğine emin ol
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ALTINCI BÖLÜM

Güzel Sanatlar

Şiir – Müzik ve Resim 

Eski zamanlardan ve yenilerden belgesiz söz etmek güçtür. Fakat bazen 
var olan kanıtlar sayesinde kesin olarak söz edilmesi istenilen konulara 
değinilebilinir.

Bodrum’un “meşhur çocukları” adlı bölümde (*) Salih Zuhuri Mehmet 
Bey’in şiir divanı, İshakzade Arif Mehmet Bey’in şiir maslahı “Arif ’i” 
ve onun oğlu Ali Misli Bey’in de şair oğlunun Karabağlı olduğunu 
görüyoruz. 

Karabağ önceleri Bodrum Yarımadası'nda bir kasabaydı ve bugün 
Bodrum’un bir köyüdür. Bodrum’daki Karabağ’dan başka bu adla anılan 
daha birçok Karabağ vardır. Şimdi sözünü ettiğimiz şairlerin Karabağlı 
yani Bodrum’lu olduklarını, Bodrum köylerinden Müsgebi köyünde 
Hacı İshak Ağalar ailesine ait mezar taşları bize gösteriyor. Bu kanıt 
olmasa bu şairlerin Bodrum’lu olduklarını kolay kolay kanıtlayamazdık.

Bodrum bu şairlerden başka şairler yetiştirdi mi? Belki evet, belki hayır. 
Şimdilik bunu bize gösteren bir kanıt yok. Şunu söylemek gerek ki, dünyanın 
her tarafında önemsenmeme ve ekonomik zorluklardan ötürü gelişme 
yollarını bulamayan nice dahiler sönüp gitmiştir. Zamanımızda Bodrumlu 
bir şairimiz vardır, o da tanıdığımız meşhur Neyzen Tevfik’tir. (38)

Müziğe yönelik olarak da aynı yorumları yapabiliriz. Bugün Neyzen 
Tevfik ülkenin varlığı ile övündüğü büyük ve yaratıcı bir ustadır.

Bodrum çocukları müziğe karşı olan doğuştan yeteneklerini çok güzel 
çaldıkları cura ve keman ile gösterirler. Bunlar nota bilmeden doğanın 

(*)- 7. bölüm (R.Ö. notu)

(38)- Neyzen Tevfik’in hayatı Bodrum Tarihi’nde anlatılmıştır; s.124-126. 
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ezgilerini, duygularını tahta değnek parçalarıyla ve kirişlerle anlatabilirler. 

Bodrum’un hemen her yerini gezmiş ve şimdi Adalar Eğitim Müdürü 
olan Süleyman Nuri Öz, Bodrum kasabasının kuzeybatısında Göktepe 
denilen tepenin doğu yamaçlarında birçok mağara ve mezarlar görmüştür. 
Bunların bir kısmı toprakla örtülmüştür. Toprakla örtülmüş bir mağara 
duvarında yağlı boya ile yapılmış canlı ve güzel resimler vardır diyor.
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YEDİNCİ BÖLÜM

Bodrum’un Ünlü Kişileri

Turgut Reis - Süleyman Paşa Karabağlı - Salih Zuhuri Mehmet - Arif 
Mehmet - Mehmet Kâmil - Faik Ahmet

TURGUT REİS

Kanuni Sultan Süleyman zamanında İspanya Kralı V. Şarl ve Fransa 
Kralı I. Francois idi. Bir taht mirası olayı bu iki kralın aralarını açmış ve 
kısa aralıklarla 30 yıl birbirleriyle savaşmışlardır.

Dünyaya üstünlük kurmaya göz dikmiş olan V. Şarl, Papa'nın 
yardımlarıyla Türklere karşı saldırmaktan da boş kalmazdı. Sıkışmış 
durumda olan I. Francois Sultan Süleyman’ın yardımını istemiştir.

İşte bu iki Kral ve Padişahın ilişkileri içinde Turgut Reis ortaya çıkar.

Bodrum Tarihi’nin 113. sayfasında Turgut’un Veli isminde bir kardeşi 
olduğunu ve Akdeniz seyahatlerinin birinde Bodrum’un Karabağ köyüne 
uğradığını ve kardeşini de beraberinde götürdüğünü o köyde incelemeler 
yapan Mehmet Hilmi Tengiz yazmaktadır. Bu olay doğrudur.

Chalcondile, aşağıda göreceğiniz gibi Veli’nin Turgut’un yeğeni olduğunu, 
isminin Salih Reis Efe ve Yorga’nın ise yine aşağıda göreceğiniz gibi isim 
vermeyerek kardeşi olduğunu yazıyor.

Herhalde bugün Karabağ köyünde sağ olanlar Turgut’un kardeşini 
kendisiyle beraber gidip dönmediğini söylemekte haklıdırlar. Tarih bu 
olayı aydınlatmaktadır.

Diğer taraftan tarihçi Hammer, Turgut’un damadının, Barbaros Hayrettin 
Paşa’nın oğlu Cezayir Beylerbeyi Hasan Bey olduğunu yazıyor. (39) Bu satırlardan 
sonra Turgut Reis üzerine dört yazarın yazdıklarını buraya aktarıyoruz.

(39)- Hammer, Histoire de l’Empire Otoman, c. lt VI, s.203.
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A-Chalcondile (40): 

Denizleri alt üst eden, ülkeleri ele geçiren, Beşiktaş’ta bir cami yaptıran 
Barbaros 1546 yılında ölmüştür. Kendisinden sonra yerine geçen Turgut 
Reistir. Bu sırada Kanuni Sultan Süleyman Macaristan seferindeydi. 
Denizde ise Turgut Sicilya kıyıları ile Napoli’ye saldırmıştı. 

Turgut deniz kıyısında yaşayan Menteşeli bir köylünün oğludur. 

Usta bir topçubaşı bu taraflarda dolaşırken babasının koyunlarını otlatan 
bu çocukla karşılaşır. Çocukta cesaretli bir duruş olduğunu görür ve 
ilerde bir işe yarayacağını düşünerek çocuğu babasından ister. Çocuk 
henüz 12 yaşındadır ve babasının onayı ile çocuğu Kahire’ye götürerek 
orada iyi bir topçu yapar. 

Turgut, Kahire’den İskenderiye’ye gider; dönüşte ele geçirilen bir 
çektirmenin dörtte birine ve zamanla ele geçirdiği başka paylarla bir 
galeri sahibi olur ve İskenderiye’den Cezayir’e giderek Barbaros’un 
yanında görev almıştır. Sinan Paşa Şap denizinin askeri komutanı olarak 
Süveyş’e geldiğinde Turgut kalyonların komutanı olmuştur. Sonra Sultan 
Süleyman onu bütün berberi korsanlarının reisliğine getirmiştir.

Turgut “Şeyh yahut Kral”, Beylerbeyi şanını almak için Aphrodisium (41) 
isimli Kuzey Afrika’ya ayak bastığı zaman Braim (İbrahim) Barac adında 
bir yerli ile anlaşma yapar. 

Bu anlaşmaya göre Turgut, gemileriyle kıyıya kadar gelecek ve hiçbir 
şey yapmadan geri dönecektir. Bu iş birkaç kez tekrar edilecekti. Bu 
anlaşmadan amaç yerli halka Turgut’un gemilerinin hiçbir kötü niyeti 
olmadığını göstermekti. 

Gerçekten böyle oldu. Gemilerin böyle dolaşmalarına alışan halk her 
türlü savunma önlemlerini gevşek tutar. Karanlık bir gecede Turgut, 
askerlerini karaya çıkartır ve ip merdivenlerle kalenin içine sokar. 

(40)- Chalcondile, Histoire des Turcs-Histoire de la decadence de l’empire grec et 
l’etablisement de celin des Turcs, 1632.

Bu yazarın burada verilen bilgileri eserin 610 – 617. sayfalarından alınmıştır.

(41)- Aphrodisium yahut kuzey Afrika ile burada Gebre adası denmek isteniyor. 
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Savunma araçları zayıf olan halk hiçbir şey yapamaz. Turgut, kente 
girdiği zaman yağmayı yasaklar ve halkı adaletle yönetir. Bunu gören 
halk onu kral olarak tanır. Bu tutumuyla Turgut, Akdeniz’i korkutur. 
Bundan sonra İtalya’da Rapollo kentini alır.

Turgut’un bu yaptıklarını gören İspanya Kralı ve aynı zamanda 
İmparatoru V. Şarl kendisine bağlı Sicilya kralı D. Jean de Verga’ya 
Afrika’yı yani Gebre’yi sarması için bir ordu hazırlamasını emreder.

Verga İtalya ve İspanya’da asker toplamış, Melfi Prensi olan Andrea 
Doria’nın kuvvetleriyle birleşmiş ve Papa, Malta, Floransa, Cenova, 
Napoli ile Sicilya’nın verdikleri galerilerle Gebre’ye gitmiştir. Buraya 
geldiklerinde Gebre’yi yöneten Turgut’un yeğeni Nuh Efe Reisti. 

Turgut’a gelince 40 parça gemi ile Panteleria (42) Adası'nı kuşatmaya 
gitmişti. Asıl amacı Doria’yı Gebre’den uzaklaştırmak ve kendisini 
kovalatmaktı. 

Hristiyan askerleri istediklerini bulamayınca ve Gebre’yi alamayınca, 
önce bu kentin komşusu olan Monastır kentini içindeki Türkler ve 
Arapların savunmasına rağmen almışlardır. Kentteki askerler çıkarak 
Gebre’ye gitmiştir. 

Hristiyanlar daha sonra Connilieres Limanı'nı almışlardır. Bu liman 
iki kente gitmek için önemli bir yoldaydı. Turgut, ulaştıktan ve kendine 
yardım eden korsanlara izin verdikten sonra Tunus’un Sphax Limanı'na 
gelmiştir. Bu kent Gebre’de iki gün uzaklıktaydı. Turgut’u karşılamak 
için pek çok Arap ve Berberi Kaptanlar ve keza ülkelerinden kovulmuş 
olan Tunus Kralı Molla Hasan’ın yanında görev yapmış olan kaptanlar 
da Sphax’a gelmişlerdi.

Molla Hasan Gebre kuşatmasında Hristiyanlara yardım etmeye gelmişti. 
Çünkü Molla Hasan, İmparator V. Şarl’ın koruması altında bulunuyordu 
ve bu korunma sayesinde ülkesinin sahibi ve hâkimiydi.

Kendisine gelen yardım kuvvetlerine dayanarak Turgut Sphax’dan 
hareket etmiş, iki mil uzakta olan zeytinliklerde saklanmıştır. Amacı 

(42)- II. Dünya savaşında bu ada İtalyanlar tarafından askeri bakımdan 
desteklenmiştir.
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Gebre’ye karadan gitmekti. Turgut oranın yerli halkından birini bir 
Berberi’yi Gebre’ye Nuh Efe’ye, kendisinin Hristiyanların gemilerine 
saldıracağı zaman, Efe’nin de siperlere doğru gelerek düşman toplarının 
yönünü değiştirmeye çalışmasını ve bu şekilde göndereceği yardımın 
yolunun açık olmasının sağlamasının haberini vermesini söylemiştir. 

Ancak Tunus Kralının adamlarından biri, bir berberi, Turgut’un 
habercisini tanıyarak kralına haber vermiş ve yakalatmıştır. Bunun 
üzerine kralın kara kuvvetlerinin komutanı olan Don Garcia siper 
hendeklerini tutmak zorunda kalmıştır. 

Nuh Efe Turgut’un emri üzerine siperlere doğru gelirken önlem almış 
olan Don Garcia, Efe ve adamlarını geri püskürtmüştür. Turgut 
bütün bu olanları bulunduğu yerden görmüş; fakat elinde fazla kuvvet 
olmadığından Sphax’a geri dönmüştür.

Turgut’un yeğeni ve yanındaki Türkler savunma açısından görevlerini 
yapmışlar; fakat kent saldırıya uğramış, alınmış ve yağma edilmiştir. 
Nuh Efe kentin alındığını görünce kaçmak istemişse de tutuklanmış ve 
Tunus Kralına teslim edilmiştir. 

Bunu öğrenen İmparator, Turgut’un elinde tutsak bulunan Vicomt’un 
oğlu Julıa Cacula ile Efe’yi değiş tokuş yapmayı kabul etmiş ve bu şekilde 
Nuh Efe serbest kalmıştır. Bu olay 1550 yılının Eylül ayında olmuştur.

Turgut bu olaydan Sultan Süleyman’a haber vermiş, bunların ve Malta 
Şövalyelerinin Berberistan’da (şimdiki Kuzey Afrika) yerleşmek 
istediklerini ve Tunus Kralının İmparator’a bağlı kalmak istediğini 
bildirmiştir. Bunun üzerine Sultan Süleyman, İmparatora bir elçi 
göndererek Gebre’nin geri verilmesini istemiştir. 

Cevap olarak kendilerinin bir korsana karşı savaş açtıklarını ve bu olayın 
iki devlet arasında varolan anlaşmalarla ilgisi olmadığını ve buranın 
İmparator’a ait bir yer olduğunu yazmışlardır. Bu cevap üzerine Sultan 
Süleyman, merkezi Gebre’de olan Sainte Maure Sancağını Turgut’a 
vermiştir. 

Bunun üzerine İmparator Şarl, Doria’ya Turgut’dan önce gemileri ile 
gelmesini ve Turgut’u sağ veya ölü olarak yakalamasını emretmiştir. 
Doria 27 gemi ile gelmiş, Turgut’un Kantera’da gemilerini hazırlamak 
ve yağlamakla uğraştığını görmüş ve onu yakalamaya çalışmıştır. Fakat 
Kantera kanalının ağzı korunaklı bir kale ile kesilmiş olduğundan; 
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Turgut, düşman gemilerini içeri bırakmamıştır. 

Doria, Turgut için bir çıkış yeri olmadığını görünce donanmasını liman 
önünde bırakmıştır. Bundan sonra Doria gemisi ile Rochette Kalesi'ne 
giderek elde ettiği araçlar ve söz verdiği hediyelerle Gebre Şeyh’i Şeyh 
Salih’i davet etmiş ve orada bulunan Turgut’un ve Hristiyan kölelerin 
kendisine teslim edilmesini istemiştir. Şeyh de söz vermiştir. 

Ancak Turgut’a Sultan Süleyman tarafından değer verildiğini ve Gebre 
halkı tarafından sevildiğini bildiği için bu taraftan gelecek iyilik ve 
kötülüklerin İmparator ve Doria tarafından gelecek olan iyilik ve 
kötülüklerden daha üstün ve Türkler’e hizmet etmenin daha iyi olduğunu 
düşündüğünden Turgut’un tarafını tutmuş ve onun kaçmasına yardım 
etmiştir. 

Kantera kanalından kaçmak olasılığı bulunmadığını anlayan Turgut, 
adanın öbür tarafında bir kara boğazı olduğunu ve bunu kazarak açarsa 
denize doğru bir yol açılacağını ve bu yol aracılığı ile Agem Boğazından 
kaçabileceğini ve gemilerini dışarıya çıkarabileceğini düşünmüştür.

Gebre halkı Turgut’un yaptıklarının olumlu bir sonuç vermeyeceğini 
anlamakla beraber, kendisine olan inançlarına kuvvet vererek gece 
gündüz çalışırlar ve sonunda Turgut’un düşündüğü gerçekleşmiştir. 
Hazırlanan bu çıkış işinin gizli ve Doria’yı her türlü şüpheden uzak 
tutması için Turgut Kantera Kalesi'ni kuvvetlendirmeye devam etmekle 
beraber gemilerinin yelkenlerini oraya serdi.

Kazma işi bitince Turgut, gemilerinin yüklerini hafifleterek yeni kazılan 
boğazın suyunun yükseldiği bir anda bir kısım kuvvetleriyle onları 
denize ulaştırabilmişti. Bu şekilde Turgut, Kantera adasından kurtulmuş 
20 gemi ile Agem kanalıyla denize doğru açılmıştı. Turgut’un gemileri 
açık denizde ilk karşılaştıkları iki Sicilya gemisi ile yiyecek taşıyan bir 
kalyona uzaktan ateş etmiştir. 

Düşman gemileri bu top atışlarının Doria’nın gemilerinden geldiğini 
düşünerek sıkışıp kalmış olan Turgut’un gemilerini asla düşünmediler. 
Turgut’un gemileri yaklaşınca, Doria bu gelen gemilerin dost ve arkadaş 
gemileri olmadığını görünce daha önceden önlem almadıkları için 
meydana gelen çatışma sonunda iki gemi kaybetmiştir. Bu gemilerden 
birinde İmparatorun yanında görev yapan ve Molla Hasan’ın oğlu olan 
Molla Bekir de vardı.
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Bundan sonra Turgut Malta’ya giderek karaya bir kısım asker çıkarmıştır. 
Askerler Sigen’i yağma etmişse de Malta Şövalyeleri tarafından geri 
püskürtülmüşlerdir. Malta Şövalyelerinin elinde iki Türk reisi tutsak 
kalmıştır. Bunlar Malta Şövalyelerinin komutanına Gebre’de olan biteni 
anlatmışlardır.

Dönüşte Turgut, Kanuni Sultan Süleyman’ın ordusuyla birleşmek 
üzere İstanbul’a geldi. Meydana gelen olaydan üzüntüye kapılan Doria, 
Cenova’ya giderek bazı politik nedenlerden ötürü kışı burada geçirmiştir. 
Doria’nın bu durumundan faydalanan Sultan Süleyman, kuvvetlendirdiği 
donanmasının Sinan Paşa emrinde Akdeniz’e açılmasını emretmiştir. 
Kaygıya düşen Venedikliler de donanmalarının gücünü artırmışlardır.

Sinan Paşa Sicilya’ya vardığında oradan geçen yıl Türkler’den alınan 
yerlerin geri verilmesini ister. Cevap olarak “Burası korsanların sığınağı 
değildir, bu toprakları kimseye vermeyiz” karşılığını almıştır. Bunun 
üzerine Sicilya adasında bulunan Auguste kentini alır ve bu kıyı halkının 
büyük bir kısmını tutsak eder.

Yoluna devam eden Sinan Paşa Malta’ya uğrar ve bir kısım askeri karaya 
çıkarttıktan sonra Saint Agne Adası'nı topla dövmeğe başlar. Fakat 
yaptığı girişimin zorluğunu anlayarak karaya çıkarttığı askerleri gemilere 
alarak Sicilya’nın sekiz mil uzağında bulunan Goza Adası'na gidip onu 
alır ve birçok tutsak ele geçirir.

Oradan donanma Trablus yönüne yelken açar ve Trablus’tan 60 mil 
uzakta olan Zoare limanında konakladıktan sonra yine Trablus’a iki mil 
uzaklıkta olan bir yere demir atar. Sinan Paşa Tagiora’da bulunan Murat 
Ağa’yı ziyaret ettikten sonra bir berberi aracılığıyla Trablus’a bir mektup 
göndererek halkı serbest bırakmak şartıyla kentin kendisine teslim 
edilmesini ister. Malta görevlileri tarafından Trablus’un savunması için 
görevlendirilmiş olan Mareşal Vallier bu isteğe olumsuz yanıt verir.

Bu yanıt üzerine Sinan Paşa önlemlerini aldıktan sonra kaleyi top ateşine 
tutar. Bu top ateşi üzerine kale içinde kalanların moralleri bozulur ve 
halk barış yapılmasını ister. Sinan Paşa’nın barış önerisi; halkın esir 
alınması ve yapılan ordu harcamalarının ödenmesi şeklinde olur. 

Trablus’un barış temsilcileri Sinan Paşa’ya eşlik eden Turgut ve Salih 
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Reisleri bularak teslim koşullarının hafifletilmesini isterler. Bunun 
üzerine Turgut ve Salih Reisler durumu Sinan Paşa’ya anlatarak eğer 
düşmana fazla baskı yapılacak olursa içerdekilerin savunma dirençlerinin 
artacağı olasılığını öne sürerek koşulların hafifletilmesinin gerekliliğini 
duyururlar. Bunun sonucu olarak Hristiyan halk kenti boşaltır ve Türk 
askerleri kaleye girerler. Görevini tamamlayan Sinan Paşa, Murat Ağa’yı 
Trablus ve Tagiora Kral vekili olarak atayarak İstanbul’a döner.

Bu sıralarda Sultan Süleyman’ın oğulları Beyazıt ve Selim arasında 
miras konusunda bir anlaşmazlık çıkar. Ülkenin bu iç politik mesele 
ile uğraştığı sırada olaydan haberdar olan Sicilya Kral vekilinin hırsı ile 
İspanya Kralı ve yandaşları Gebre’ye doğru yola çıkarlarsa da Malta’da 
aralarında yaptıkları bir konuşma sonucu olarak Trablus’a gitmeye karar 
verirler. 

Düşman donanması Malta’dan hareketle Kantera’ya gelir. Fakat Sicilya 
Kral vekili Turgut’un Gebre’de olduğunu ve Trablusluların yardımına 
geleceğini öğrenince ilk kararına dönmüş yani Gebre’ye doğru yol 
almıştır. Gebre ile kalesi düşman eline geçmiştir.

Hristiyanların eline düşen Gebre’de düşman da fazla kalmamıştır. Zira 
adadan ayrılan Türkler arasında Vlıcali (Kılıç Ali) ve Vluzalum (Uluç 
Ali) İstanbul’a giderek Sultan Süleyman’ı durumdan haberdar etmişlerdir. 
Padişah bu iki reisi de kabul ederek Piyale Paşa’nın komutasında 83 
parçadan oluşan bir donanma ile Kuzey Afrika’ya göndermiştir. 

İstanbul’dan hareket eden donanma Navarin’e uğramış ve orada dört gün 
içinde Goze Adası'na gelmiştir. Bu durumdan şüphelenen Malta Kralı 
Türk donanmasının yolunu anlamak için bir firkateyn göndermiş ise de 
Piyale Paşa'nın rotasını bir türlü bulamamıştır. Paşa, Goze’de yakaladığı 
bir Maltiz tutsağın verdiği bilgiler ile Gerbe’nin düşüşü ve Hristiyan 
askerlerin durumu hakkında bilgi edinmiştir. Paşa Malta Kral vekilinin 
kendi gelişinden bilgisi olmazdan önce Gebre sularına yaklaşmıştır.

Gebre Limanı çok korunaklıydı, Piyale Paşa Turgut’un gelişini 
beklemeden (Oysa Turgut’un fikrini almadan bir girişimde bulunulması 
Padişah emri ile yasaklanmıştı) kaleyi 18 büyük ve küçük top ile dövmeğe 
başlamıştı. Düşman teslim olmak istememişse de sonunda susuzluk 
nedeni ile boyun eğmiştir. Denizde olan düşman galerileri Türklerin 
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toplarıyla batırılmış ve kalan üç tanesi de teslim olmuştur. Kalenin 
komutanı Alvares tutuklanarak Piyale Paşa’ya teslim edilir.

Düşman donanmasının kaptanları tutuklanmış, bazıları ise kaçmıştır. 
Kaçanlar arasında Vicompte Cigale ve arkadaşları da vardı. Ancak bunlar 
bir Türk galerisi tarafından yakalanıp İstanbul’a gönderilmişlerdir. 
Cigale daha sonra ölür, oğlu ise Müslümanlığı kabul ederek daha sonra 
ünlü bir paşa olur. (43)

Başarı ile biten Gebre savaşından sonra Piyale Paşa Trablus’a gelir ve 
burada şerefine üç gün şenlik yapılır. Bir taraftan şenlik yapılırken 
diğer taraftan bu yerlerin savunması konusunda gereken önlemler alınır. 
Trablus’tan sonra Piyale Paşa Malta’ya gider. Bu adanın Kralı, Gebre’de 
esir düşen Malta Şövalyelerinin iadesini rica eder ve bu konuda konuşmak 
üzere Piyale Paşa’nın karaya çıkıp konaklamasını rica eder. 

Piyale Paşa bu Şövalyeleri iade etmeyi kabul eder ve 1560 yılında bir 
galip olarak İstanbul’a döner. Sultan Süleyman donanmanın geri dönüşü, 
getirilen ganimetleri ve esirleri görmek için limana iner. Gebre’nin 
düşmesinden bir süre sonra denizlerde ün salmış olan Guimerans Sicilya 
donanmasının komutanı olmuş, yedi galeri ile yaptığı ilk çıkışta Lipari, 
Vulcan ve diğer adalar civarında Turgut’a rastlamış ve bir çarpışma 
sonucunda yedi galeri ile esir edilmiştir.

Malta Adası ortada yer almaktaydı. Bu ada din propagandası yapan 
Şövalyelerindi ve Hristiyanları Müslümanlara karşı kışkırtır ve onlara 
yardım ederlerdi. 

Malta, Şövalyelerin elinde olduğu sürece Kuzey Afrika’daki Türk 
egemenliği emniyette sayılmazdı. Kanuni Sultan Süleyman’ı Malta 
seferine isteklendirenler, Mekke’ye giden hacılar, Marakeş Şeyhleri, 
Cezayir Kralı ve Yahudilerdi.

Yahudiler seyahatleri sırasında Maltiz gemileri tarafından yakalanır ve 
öldürülürlerdi. (44) 

(43)- İstanbul’da Cağaloğlu semti adını Scipion Cigale’den almıştır. 
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Yalnız Malta Seferi projesine karşı çıkan o zamanki sadrazam Mehmet 
Paşa ve Turgut Reis olur. 

Birincisi padişahın yaşlılığını neden olarak göstermekte, diğeri ise aynı 
nedenle beraber o tarafların denizlerini, kıyılarını iyi bildiği ve bütün 
Hristiyan ülkelerinin Şövalyeler ile Hristiyanlık bağı ile bağlı oldukları 
için bu seferin sonunu iyi görmedi. Fakat azınlıkta oldukları için sefere 
karar verildi.

Donanma ve ordu hazırlıklarına başladı. Devlet bazı vergileri arttırdı. 
Ordu ve donanma Navarin’den kalkarak Güney Sicilya’yı takip ettikten 
sonra Malta Adası önlerine geldi. Ordu genel komutanı Mustafa Paşa, 
donanma Komutanı ise Piyale Paşaydı.

Piyale Paşa, Turgut ile diğer korsanlar gelmeden savaşa başlama taraftarı 
olmadı. Fakat Mustafa Paşa Piyale’nin fikrini uygun bulmayarak kalenin 
durumunu incelemek üzere karaya asker çıkarmayı emretmiştir. 

Karaya çıkan asker çeşitli yerlerde zarar yapmışsa da olumlu bir sonuç 
elde edilememiştir. Bundan sonra ordu toplu bir şekilde ve donanmanın 
koruması altında olarak Sainte Elme Adası'na çıkmağa başlamıştır. 
Turgut gemilerini hazırlamakla uğraştığı için henüz gelememişti. 
Türk ordusunun işe başladığını gören Şövalyelerin komutanı Sicilya’ya, 
Papa’ya, İspanya Kralına ve başka Hristiyan Krallarına elçiler göndererek 
acele yardım istemiştir. 

Turgut gelince önce Göze Kalesi'ni topla dövmek ve kenti almak 
gerektiğini söyledi. Çünkü orası besi hayvanlarının bulunduğu yerdi. 

(44)- Ticaretleri ve işleri gereği olarak Türk Yahudileri Malta’ya giderler veya batı 
Akdeniz’e giderken veya oradan dönerken Malta sularından geçerlerdi. 

1558 de Kudüs’lü Samuel Mugnon ve Moise Abdalif ve Manastırlı Samuel Cafsut 
Malta’yı ziyaret ettikten sonra Türk casusları olarak tutuklanmışlar ve idam 
edilmişlerdir. Bunun üzerine Müslümanlar ve Yahudiler için bir tüzük yapılmıştır. 
Bu tüzüğün 12. maddesi şöyledir: 

“Nessun infidele e Ebro presume sbarcare in questo Dominio senza Nostro savla 
condetior.” (Hiçbir kafir (Müslüman) ve Yahudi izin kâğıdı olmaksızın bu toprağa 
ayak basamaz.) 
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Malta Şövalyeleri yiyeceklerini burada temin ediyorlardı. 

Mustafa Paşa ise büyük komutanın ve din adamlarının olduğu kaleyi 
topa tutmak yanlısıydı. Fakat sonunda bu fikrinden vazgeçirildi. 

Turgut bu iki paşanın arasındaki fikir ayrılıklarının önüne geçmek 
için “Biz buraya ne birinin fikrini ne de diğerinin fikrini kabul etmeye 
gelmedik, buraya gelmekten amacımız padişahın şerefini korumaktır.” 
dedi. Kuşatmaya Elme Adası’ndan devam edildi ve çarpışmalar günlerce 
devam etti. Ancak bir gülle ile yerinden fırlayan bir taşın Turgut’un 
kulağına çarpması ile ağzından kan gelerek savaş meydanında öldü.

A- The Transactions of the Jewish historical Society dergisinin XII. 
Sayısındaki “Jews of Malta” başlıklı yazısından:

“Bununla beraber savaşa devam edilerek birkaç gün sonra Elme teslim 
olmuş ve yıkık Kalesi'ne Türk bayrağı çekilmiştir. Olumsuz bir yanıt 
alınması üzerine savaşa devam edilmiştir. Uzun çarpışmalar sonunda 
Malta bütünüyle yıkılmıştır. Ordusunun zayıfladığını gören Mustafa 
Paşa da geri dönmüştür.”

B- N. Jorga Turgut hakkında şu bilgileri vermektedir: (45)

“Turgut Barbaros’tan daha fazla ün kazanmıştır. 1550 yılında Kassidler’in 
(Trablus’un güneyindeki bir kabilenin ismi) Afrika’sını alarak kardeşini 
oraya atamıştır. (46) Gemileri Taranto’da görülünce Salih Reis ile 
birleşmesinden korku ile söz edilmeye başlanmıştır. Aynı yılın temmuz 
ayında Ceneviz kenti olan Rapollo’yu kuşatmış ve Cezayir’de bulunan 
Hayrettin oğullarıyla iyi ilişkiler kurmuştur. (47) Rüstem Paşa’nın 
kardeşi Salahaddin ve Turgut yenilmez bir donanmanın (armada) 
komutanlarıydı. Bunlar Şövalyeler tarafından korunan ve içinde çok 
sayıda Fransız askeri bulunan Trablus Limanı'na girerek Ağustos’un 
14’ünde kenti alırlar, Gebre ikinci kez Türklerin eline geçer. (48)

(45)- Geschichte des Osmanischen Reiches, cilt III (1910). Jorga’nın verdiği bilgileri 
Charriere, cilt II ile Storia di Genova, cilt VI ancak işaret olarak almış detaylı bilgi 
vermemiştir.

(46)- Jorga.A.e., III, s.96.

(47)- Jorga, A.e., III, s.98.
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Bu zaferden sonra Türk donanması İstanbul’a dönmüştür. Salahaddin ile 
Turgut, emirlerindeki 15’ er galeri ile kışı geçirmek üzere Korfu sularında 
kalmışlardır. 1553 yılının haziran ayında Saint Blanchad komutası 
altındaki Fransız donanması Fransız Kralı tarafından “Magnifique” 
yani “muhteşem” şanı verilen Turgut’u ziyaret etmek üzere Korfu 
sularına gelmiştir. Türk ve Fransız donanmaları Cotrone ve Castello’da 
kalmışlardır. Bir süre sonra Panteleria’yı ele geçirmişler ve Fransızların 
istekleri üzerine Türk ve Fransız donanması Cenevizlerin elinde bulunan 
Korsika’nın Portovecchio kentine saldırarak Bastia’yı almışlardır. (49) 

Bonifacio’ya gelince, Türk ve Fransız donanması tarafından karadan 
da kuşatılmasına rağmen alınamamıştır. Bu olay üzerine Türklerin 
Fransızların çıkarları yönündeki görevleri sona erdi. 

1554 yılında Adriatik Denizi’ndeki Preveze Kimanı'nda bulunan Turgut, 
Korsikalılara karşı harekete geçilmesini isteyen Fransızların isteklerini 
geri çevirmiştir. Cenevizliler de bir süre önce kaybetmiş oldukları yerleri 
geri almışlardır.” (50)

C- Aşağıdaki satırları “Sicili Osmani” yahut “Teskerei mesahir” isimli 
eserden alıyoruz: (51)

(48)- Jorga, A.e., III, s.99.

(49)- 1553’de Türk donanmasına komuta eden Turgut, Fransız donanmasına yardım 
etmiştir. Bu, Türk donanmasının kuvvetini gösterir. Fransa 32 yıl sonra Türk 
donanmasının tekrar yardımını istemiştir. Bu vakayı şu satırlar aydınlatıyor: 

“İspanya Kralı II. Philip, İngilizler’le anlaşarak 1557 de Saint Quenti’de Fransız 
ordusunu yenmiştir. Fransa’ya olan üstünlüğü çok sürmüştür. 1585 de Fransa’nın 
İstanbul sefiri Germigny, II. Philip’e karşı Türk donanmasının yardımını istemiştir. 
Fransa Kralı IX. Şarl’ın annesi Katherina de Medici (Catherine de Medicis) Valde 
Sultan’a bu yardımın yapılmasını rica eden bir mektup yazmıştır. Valide Sultan, 
saraya girip çıkan ve sarayda eşya satan bir Yahudi kadını aracılığıyla Venedik’in 
İstanbul elçisini (Venedikli Baffo) bu mektuptan haberdar etmiştir.” 

Hammer’in 191. sayfasının dip notunda 2 Haziran 1584 tarihiyle “Venedik telhis 
anılarından” çevirisini buraya aktardığımız parçayı yazıyoruz:

“Padişahın karısı Sultan, Fransız Kralı’nın annesi tarafından kendisine gönderilen 
mektubun çevirisi ile çevirinin doğru olup olmadığını anlamak için Yahudi Kira 
aracılığıyla mektubu göndermişti.”
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“Turgut Menteşe’nin Saravalos köylerinden Veli’nin oğlu olup, Hayrettin 
Paşa yanında denizciliği öğrenmiş ve Gazi Mustafa, Mehmet Reis, 
Sancaktar Reis ve benzerleri gibi ün salmıştır.

Sinan Paşa, İstanbul’a geldiklerinde Karhili Sancağı’nı Turgut’a; 
arkadaşları Uluç Ali, Karakadı, Veli Cafer ve Koç Dayı’ya ise tersane 
kaptanlıkları verdi. 

Turgut Trablusgarp’ın alınışında bulunmuş ve oraya vali olmuştur. 
Selase Kalesi'nin alınışı ile 7000 asker esir edildi ve ödül olarak Kaptan-ı 
Derya unvanı ile beraber Cezayir Beylerbeyi olarak atanmışsa da Cezayir 
Beylerbeyliğini kabul etmemiştir. 

Padişahı görmek için Edirne’ye geldiğinde Trablus Beylerbeyliğini aldı. 
H. 961 (1553)’de Cezayir Beylerbeyliği’ni alarak H. 972 (1564)’de Malta 
kuşatmasında top parçasının karnına gelmesi ile yaralanmış ve şehit 
olmuştur. Cenazesi Trablusgarp’a getirilerek orada kendi adıyla anılan 
camide gömülmüştür. Trablusgarp’ta Camisi, hamamı ve vakfı vardır. 
Cezayir’e ilk defa yeniçeri götüren Turgut Reis’tir.” 

D- “1327 - 28 Türkiye - İtalya Deniz Savaşları Tarihi” (52) isimli eserde 
Turgut hakkında aşağıdaki bilgileri buluyoruz:

“Turgut 91 yaşında şehit olduğuna dair ağızdan ağza geçen söylentileri 
gerçek kabul etmek şartıyla 1465 de doğmuştur. Doğduğu yer Saravalos 
(53) köylerinden biridir. Babası Veli Ağa bir çiftçiydi. Biz ‘Turgut 
Hayrettin Paşa'nın sağ koluydu’ deriz. Hayrettin Paşa ise ‘Turgut benden 
yaradır.’ demişti. (54)

Hayrettin Paşa öldüğünde 64 yaşındaydı. Hayatında onunla birlikte 
çalışmış fakat resmen ve sürekli olarak Kanuni Sultan Süleyman’ın 
hizmetine girmemiştir. 

(50)- Jorga, A.e.III, s.100.

(51)- Mehmet Süreyya, III, s.255.

(52)- Bu eseri yazan Deniz Subayı Ali Haydar Emiri’dir.

(53)- Saravalos, önceleri Bodrum Yarımadası'nda bir kaza merkeziydi. Bugün 
Bodrum kasabasının bir köyüdür.
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Sokullu ismiyle meşhur olan Mehmet Paşa dört yıl kaptanlık yaptıktan 
sonra çekilince yerine Turgut’un geleceği akla gelmişse de o zamanın 
sadrazamı olan Rüstem Paşa küçük kardeşi damat Sinan Paşa’yı Kaptan-ı 
Derya’lığa getirmiştir ve Turgut yine serbest olarak savaşlarına devam 
etmiştir. 

Gemicilikten yetişmediği halde donanmaya çok hizmetler etmiş olan 
Damat Sinan Paşa’nın en büyük başarısı Turgut’u devlet hizmetine 
bağlaması olmuştur. Turgut sekiz kadırga ile Karhili yani Preveze 
Sancağı Beyliğine atanmıştır. Turgut ağırbaşlı ve onurlu bir kişiydi. Bir 
gün bir yabancı denizde kendi forsunu selamlamadığı için o saygısıza 
hemen cezasını vermiştir. Sinan Paşa’nın emrini almadan böyle bir 
harekette bulunan ve kardeşinin rakibi olduğunu bilen Rüstem Paşa 
Turgut’u İstanbul’a çağırtmış ise de Turgut yine eskisi gibi savaş ve hür 
dünyasına çekilmiştir. 

Bir süre sonra İspanya Kralı V. Şarl’ın Trablus’a saldırısı Osmanlı 
Devleti’nin denizlerdeki durumunu tehlikeye düşürmesi üzerine, 
İspanyollar’ın Trablus'tan kovulması gerekiyordu. 

Bu işi Turgut’tan başka başarabilecek bir komutan yoktu. Bu durum 
karşısında Turgut yine resmi göreve çağrılmıştır. Hazırlanan 
donanmanın reisi Kaptan-ı Derya Sinan Paşa ve Başkomutan Turgut 
Reis’di. İspanyollar Trablusgarp’ı bu kuvvete karşı savunamadılar ve 
komutanları Gaspard de Villers kenti teslim etti. (15 Ağustos 1551/15 
Şaban 958)

Bu yengiden sonra Sinan Paşa bir taraftan Turgut’a Beylerbeylik sözü 
veren Padişahın fermanını gösterirken diğer taraftan da sadrazam olan 
kardeşi Rüstem Paşa’nın Murat Ağa adlı kişinin oraya resmen atandığı 
emrini gösterir. 

Turgut bunu görünce üzülerek batı denizlerine doğru dümen kırar. 
Onun döndüğünü gören diğer gemiler de birer birer demir alıp yelken 
açarak arkasından gider. Bu yakınlığı gören Turgut geri döner. Tekrar 
Karhil Sancağı kendisine verildiği zaman Edirne’ye gidip orada Padişah 
huzuruna çıkarak durumu anlatmış ve kılıcının hakkı olmak üzere 
Trablus eyaletini istemiştir (961/1554). Malta kuşatmasında şehit olduğu 

(54)- Jorga Turgut’u Barbaros’tan üstün tutuyor.
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(23 Zilkade 973/23 Haziran 1585) gününe kadar Trablus Beylerbeyi 
olarak kalmıştır.”

H. 1326 (1910)'da Almanya’dan satın alınan iki zırhlıya Barbaros 
Hayrettin ve Turgut Reis isimleri verilmiştir.

Salih Zuhuri Mehmet Efendi

Karabağ’lı İshak Efendinin oğludur. Öğretmen ve Mısır Kadısıdır, 1662 
'de ölmüştür. Fen alanında birçok kitap yazmıştır. Şiir divanı vardır. 
Çocuklarında Mehmet Efendi H. 1130 (1717)'de öğretmen iken öldü. 
Oğlu Arif Efendidir. (55)

Arif Mehmet Efendi, İshakzade

Karabağ’lı İshak Efendinin oğlu Mehmet Zuhuri Efendinin oğludur. H. 
1062 (1651)'de doğdu. Öğretmen, Galata Kadısı ve Şam Mollasıydı. H. 
1120 (1708)'de öldü. Şiir Maslahı Arifi’dir. İlim adamı, şen, şakacı bir 
kişiydi. Oğlu Ali Misli Efendi de şairdi. (56)

Süleyman Paşa Karabağlı

Bodrumlu Hilmi Tengiz Bodrum Kalesi ve kulelerine ait yazısında 
Müsgebi köyü mezarlığına değinerek, bu mezarlığın Hacı İshak Ağalar 
ailesine (mezar taşlarına dayanarak) dahil olduğunu yazıyor. Bu yazı bize 
Bodrum’un tanınmış bazı çocuklarını tanıtıyor. Bilindiği gibi Turgut 
Reis, Şeyhülislam Ömer Lütfi Efendi Bodrum’un Karabağ nahiyesinden 
yetişmiştir. Karabağ önceleri bir kazaydı. Bodrum Tarihi’nde (sayfa 
78), 1169 yılında Süleyman Paşa’nın Bodrum Kalesi'nde bir su çeşmesi 
yaptığı yazılıdır. Bu Süleyman Paşa Karabağ’lıdır. Bunu yazan “Mehmet 

(55)- Ali Haydar Emiri’nin eserinden kısaltarak aldığımız bu bilgi 281-284. 
sayfalarda yer almaktadır. Kitap 1339 (1923)’de Denizcilik Matbaasında basılmıştır. 

(56)- “Sicilli Osmani” yahut “Teskerei Mesahiri Osmaniye”, cilt III, s.202.
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Süreyya (57) şöyle diyor:

“Tersanede yetişen Kaptan-ı Hümayun oldu (Padişah Kaptanı). H. 1168 
(1572)' de amiral rütbesiyle Kaptan-ı Derya oldu, H. 1170 (1758)' de 
görevden alındı. H. 1171 (1757)' de tekrar Kaptan-ı Derya oldu. H. 1173 
(1759) yılında tekrar görevden alındı ve Sigri Kalesi'ne gönderildi.” 

O yılın Ramazan ayında Vezirlik rütbesi ile 3. defa Kaptan-ı Derya 
oldu. H. 1177 (1763)'de Rodos Mutasarrıfı oldu ve bir süre sonra orada 
öldü. Çeşmenin yapım tarihi ile Süleyman Paşa’nın ölüm tarihine ve 
kendisinin Karabağlı olduğuna bakılırsa Bodrum’lu olduğu açıktır. 

Mehmet Kâmil Efendi

Karabağ’lıdır. Eğriboz kadısı olup H. 1148 (1735)'de ölmüştür. Şairdir. 
(58)

Ahmet Faik Efendi

Şeyhülislam Bodrum’lu Ömer Lütfi Efendinin oğludur. Öğretmen, 
Mevlevi mollasıdır. H. 1307 (1889) yılında ölmüştür. Sultan Mahmut 
türbesi bahçesine gömülmüştür. (59) (*)

(57) A.e., cilt III, s.263.

(58)- “Sicilli Osmani” yahut “Tezkerei Mesahiri Osmani”, cilt IV.s.67

(59)- A.e., cilt IV, s.4.

(*) Burada verilen tarihler arasında uyumsuzluk var. Hicri ve Miladi yıllar arasında 
622 yıllık bir fark olacaktır. Hesabın bu sisteme göre yapılması gerekir (R.Ö. notu)
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SEKİZİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ OLAYLAR

Bodrum Feneri - Bodrum Kireçtaşı - Avcılık ve Balıkçılık - Bir Çeşme ve 
Bir Mezar - Düzeltmeler

Bodrum Feneri

Ağustos 1860 yılında Akdeniz, Çanakkale Boğazı ve Karadeniz 
kıyılarında fener, fener yapma işini üstlenen M. Michel ve M. Collas’a 
verilmiştir. Zamanla kıyılarda fenerlerin çoğalması gereği ortaya 
çıktığından H. 1295 (12 Temmuz 1897)’de yapılan ek anlaşmaya göre 
Akdeniz’in 13 noktasında ve bu arada Bodrum’a bir fener konulmuştur.

Bodrum feneri iki tane olup 10 deniz mili uzaklığa kadar ışık verir. (60)

Fenerler idaresi işleri devlete geçtiği zaman Bodrum feneri de devlete 
geçmiştir.

Bodrum Kireçtaşı

Güney Anadolu’da silisli yataklarda bulunan kireç taşları Jura devrine 
aittir. Chaput “Ben bu cins kireç taşlarını Datça Yarımadası ve Bodrum’da 
gördüm. Bunlar Yakacak kireç taşlarına benzer” der. (61) Yakacık köyü 
Ankara’nın kuzey batısında olup 1020 metrededir.

(60)- Karavanın ve Ninamat ve Mukarrerat-ı aliye dergisi, mukavelat kısmı, 
V.cilt.s.29.

(61)-Chaput, Ernest.Voyage d’dudes geologiques et geomorphogeniques en Turquie, 
II, s.244.
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Avcılık ve Balıkçılık

Mehmet Hilmi Tengiz şöyle yazıyor: 

Bodrum halkının pek çoğu avcıdır. İşte bundan ötürüdür ki askere 
giden çocuklarımız birkaç ay içinde üstlerinin gözüne girerler. Askerlik 
süresinin bir yılı geçer geçmez izin ile Bodrum’a geldiklerinde Onbaşılıkla 
terhis edildiklerinde Çavuşlukla dönerler. Balık avlama konusunda 
gösterdikleri ustalık ve incelik kentimizce bilinmektedir.

Bir Çeşme, Bir Mezar

Bodrum Tarihi’nin 78. sayfasında denize yüz metre kadar uzaklıkta bir 
çeşme vardır. Çeşme badana edildiği için yazıtının ancak şu kısımları 
okunmaktadır.

“Bu çeşme ………

İhya etti devletli Gazi

Hasan Paşa ki gittikçe ….

Şeref bula ilahi izzü ikbali”

Bilindiği gibi Gazi Hasan Paşa meşhur denizcilerdendir. H. 1199 (1784)' 
de kaymakam oldu. Hayat hikâyesinden söz eden “Teskerei Mesahiri 
Osmaniye” paşanın kahramanlıklarından söz ettikten sonra şunu ekler:

“Akdeniz’de, Cezayir’de ve özellikle Midilli’de yapmış olduğu iyi işleri 
vardır. Bunun gibi Limni ve Sakız ve İstanköy Adalarında da çeşmeler 
yaptırmıştır”. 

Kadıkalesi Limanı İstanköy karşısında olduğundan ve Bodrum 
Yarımadası'nın denizciliğe yararlı birkaç limanından biri olduğu için 
büyük denizcinin orayı da yardımlarından faydalandırdığı gayet doğaldır, 
nitekim yukarıdaki dizeler bunu göstermektedir.

Kadıkalesi taraflarından birinde bulunan bir zeytin ağacı altında bir 
mezar taşı vardır. Bu mezarın taşında:
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“Merhum ve Mağ fur

Cezayirli Süleyman Paşa

İbni Abdullah ruhuna fatiha

1173”

Yazılıdır.

Bodrum Tarihi’nin 78. sayfasında Süleyman Paşa’nın 1169’da bir çeşme 
yaptırdığı yazılıdır. Bu iki Süleyman Paşa ayrı kişilerdir. Biri yukarıda 
değindiğimiz gibi Karabağ’lı, yani Bodrum’lu diğeri Cezayirlidir.

Bu Cezayirli Süleyman Paşa kimdir?

Düzeltmeler:

“Bodrum Tarihinde” iki düzeltme yapmak gereğini duydum ve bunu 
buraya aktarıyorum:

1-Kitabın 160. sayfasında şu cümle vardır; “Sanizade Tarihi’nde Sigala 
ilinden söz ediliyor”. Bundan sonra gelen parça benim kişisel yorumumdur. 

Sigala “Karayünnük” denilen maddedir ki tıpta kullanılır. Bu madde 
Menteşe Sancağına bağlı Megri (Fethiye), Marmaris, Köyceğiz ilçeleri 
köylerinde çıktığı ve civarda bu çeşit Karayünnüğe Sigala adı verildiği 
için Menteşe’ye bazen Sigala adını vermişlerdir. 

“… Menteşe’ye bazen Sigala adı vermişlerdir.” cümlesi yanlıştır. Sigala 
Sancağı hakkında bize coğrafi bilgi veren 1274 hicri yılında çıkan 
“Devlet Salnamesi”dir. Şöyle yazıyor: 

“Sigala Sancağı İzmir, Cumaabat, Burunabat, Ayasefid (yahut Kilizman), 
Urla ile beraber Sığacık Kalesi, Kızılhisar (yahut Torbalı), Kuşadası, 
İnebat (yahut Ezine), Ayasaluğ (Selçuk), Söke (yahut Akçaşehir), Balat, 
Mandice nahiyesiyle beraber meydana gelmiştir.”

2-Kitabımın 82. sayfasında Bodrum’da türbesi olan Cafer Paşa’nın ölüm 
tarihini hicri 1184 olarak yazdım. 
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Bu Paşa hakkında “Meşhur Adamlar” isimli eserinde bilgi veren 
Milletvekili İbrahim Alaettin, bu tarihi miladi 1770 olarak gösteriyor. 

“… 1770 tarihi yanlıştır.” diye yazdım. Bu kez yaptığım araştırmalarda 
böyle bir yanlış olmadığını gördüm. 

Düzeltirim: Hicri 1184, miladi 1770’ dir.
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DOKUZUNCU BÖLÜM

DÜĞÜN TÖRELERİ İLE FOLKLORU

Bodrum’un düğün töreleri ve folkloru gibi bazı şeylerin yazılmasını eski 
dostum Bodrum’lu liman reisinin oğlu Mehmet Hilmi Tengiz’den rica 
ettim. 72 yaşında bulunan ve belleği kuvvetli olan bu hemşerim büyük 
bir kibarlıkla ricamı kabul ederek şu yazıyı gönderdi:

“45 yıl önce akrabamdan biri beni Akçaalan’da akrabadan birinin kızını 
oğluna istemeye gönderdi. Kalktım gittim. Kızın babası ve daha iki kişi 
beni karşıladılar, eve buyur ettiler ve ikramda bulundular. 

Akşam gurubundan önce önüme koca bir yerli dokuma bezi serildi, 
ortasına bir kalbur kondu, onun üstüne de koca bir sini yerleştirildi. 
Sininin etrafına kaşıklar, ekmekler konuldu. Yine sininin etrafına iki 
karış eninde dört kulaç uzunluğunda bazı yerleri ipekle işlenmiş çiçekli 
uzun bir meydan peşkiri dolandırıldı. Sofraya oturduk. 

Birinin elinde leğen, diğerinin elinde ibrik olduğu halde ellerimi 
yıkamam için önüme geldiler, diğer birisi de havlu verdi. Yemeğe sekiz 
on kişi bağdaş kurduk oturduk. Gençler ise bağdaş kurmayıp diz çökerek 
oturdular. İki genç ayakta durup hizmet ediyorlardı. 

Sofraya on kaptan fazla yiyecek geldi. Şu an iyice hatırlıyorum; çorba, 
buğday unundan tavuk suyu ile pişirilmiş bir hamur çorbasıydı. Etler; 
tavuk eti, sebzeler, yumurta, bulgur sütlacı, hamur tatlıları ve üzerine 
konan bal hep ev sahibinin ürünleriydi. 

Yemekten sonra kahve içildi. Tarım üzerine sohbetler edildi. Bir iki 
saat sonra konuklar gittiler, ben kızın babasıyla yalnız kaldım ve ufak 
bir girişten sonra ‘ikinci kızınız Fatma’yı Allah’ın emri Peygamberin 
kavliyle filan Ağanın oğluna helalığa istemeye geldim’ dedim. 

Kızın babası biraz sıkılarak ‘Mademki uygun gördünüz, Allah nasip 
etsin, hayırlısı Allah’tan olsun’ dedi. Kahve getiren kızın annesi de ‘Evet 
efendim kız çocukları el için yaratılmıştır, Allah hayırlı etsin’ diyerek 
çekildi. 
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Biraz da oradan buradan konuştuktan sonra ev sahibi karısına seslendi. 
‘Mehmet Efendi yorgundur, yatağını yaptırın, rahat etsin’. 

Yatağım serildi, yattım, ama uykum yoktu. Evin mobilyası dikkatimi 
çekti. Raflardaki çanak, çömlek, cam, şişe önemsizdi. Duvarlarda duran 
peşkirler yere serili kilimle, kenara dayanmış yastıklar, küçük şilteler, 
altımdaki koca yatak, çarşaflar, pamuktan yünden yapılmıştı. Pamuk, 
yün kendi ürünleri ve işleyenler de kendileri idi. 

Ertesi sabah, sabah kahvesi içerken düğün hazırlığı etrafında görüştük. 
Görüşlerimizi evlenecek gence bildireceğimi söyledim. Pek çok saygı ve 
ikram gördükten sonra Bodrum’a döndüm. 

Birkaç gün sonra bir ‘bohça nişanı’ heybeye koyarak Akçaalan’a gittim. 
Bohça nişanı gören anne, baba ve gelin olacak kız çok sevindiler. Bu kez 
güz mevsiminin köy göçü zamanında düğünün yapılmasını kararlaştırdık 
ve böyle oldu. 

Bu arada nikâh işlemleri yapılırken Bodrum’a döndüm ve birkaç erkek ve 
kadınla birlikte Akçaalan’a geldim. Bir perşembe günü ben oğlan vekili 
sıfatıyla iki tanık ile birlikte nikah törenine katılmak üzere evlenecek 
kızın babasının evine gittik. 

Köy imamı da yanında iki tanık ile kızın bulunduğu odanın kapısına gitti 
ve evlenmek için meydana çıkan isteği kabul edip etmediğini sordu. İmam 
kızın onayını ve vekilliğini aldıktan sonra yanımıza geldi. Tanıklarım 
iki yanımda oldukları halde ben ortaya oturdum. İmam iki yanında kendi 
şahitleri de olduğu halde karşıma diz çöktü ve ‘Filanın kızı Fatma kadını 
filanın oğlu filan Ağaya vekilliğim ile karılığa alıverdin mi?’ diye sordu, 
ben de ‘alıverdim’ yanıtını verdim. Bundan sonra imam dua okuyarak 
orada bulunanlar ‘âmin’ dediler. Bunun üzerine şerbetler içildi ve herkes 
dağıldı.

O akşam düğün başladı, köylüler tebrike geldiler. Her gelen konuk deriden 
yapılmış püsküllü tütün kesesini ortaya atıyor, kahveler içiliyordu. Öbür 
taraftan kadın ayak tıkırtısı, ‘uğurlu kademli olsun’, ‘Allah’a ısmarladık’, 
‘kal sağlıcakla’ sesleri duyuluyordu. Ortada kimse kalmayınca kızın annesi 
geldi, kocasını tebrik etti, onlar beni, ben onları tebrik ettim.

Şimdi karı koca görüşüyorlardı. Kızın annesi bir işçi kadın, bir yamak, iki 
bulaşıkçı ve iki sucu bulduğunu, yarın bir keçi ertesi gün yahut daha ertesi 
gün bir tosun, yetmez ise bir iki küçük hayvan daha keseceğini söyledi.
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Cumartesi günü çok gür sesli bir darbukacı ile ‘Duduka’ isimli tefçi bir 
kadın ve bir de bir kemancı düğünün başladığını haber verdiler. 

Gelin büyük odanın ortasına konulan iskemleye oturdu, etrafını birçok 
genç köylü kızı sardı. Gelinin ellerini kınaladılar. Bu kınalama yapılırken 
çalgıcılar çalıyor ve söylüyorlardı. 

                    ‘Yengeler yakar kınayı

                    Ağlatmayın öksüz anayı

                    Gelinim, kadınım, kınan kutlu olsun

                    Varsın başına günler doğsun

                    Vardığın yerde dilin tatlı olsun’

Ertesi gün toplanan köylü genç kızlar oynaşıyorlardı. Bir aralık ses seda 
kesildi, yalnız bir ses;

                     ‘Mâni, mâni, mâni açar

                     Mâni bilmeyen kaçar

                     Gel mâni söyleşelim

                     Hangimiz nasipler açar?       

                     Maniyi tekerledim

                     Üstünü şekerledim

                     Yarin geçmeyeceği yolu

                     Gül ile dikenledim

                     Güzelden güzel kim var

                     Filanın oğlu filan var’

Ses kesildikten sonra söyleyen kıza bu nedir diye sordum. ‘Genç kızlar 
yüksüklerini sulu bir kaba koyarlarmış ve böyle eğlenirlermiş’ dedi.
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Düğün artık kızışmıştı. Uzak yakın köylerden birçok davetliler 
geliyorlardı. Çarşamba günü has kına günüydü. Evin büyük avlusu 
etrafında ağaçtan yerler yapılıyordu. Allı, yeşilli, mor canfesli, telli 
rubalar giymiş dizi dizi altınlı süt beyaz buğday esmeri güzeller yığım 
yığım yığılmışlardı.

Düğünün asıl hararetli zamanı gece olmuştu. Asılan on onbeş fenerin 
ışığı altında süslü temiz elbiseli birçok genç delikanlılar da bu geceye 
katılmışlardı. 

Erkekler bu topluluğun dışında ayakta durarak oynayan kızları 
seyrediyorlardı. Önce kızların oyunu iki üç saat devam etmiş, her oyuna 
çıkan kızın hangi havada daha güzel oynayacağını bilen çalgıcı devamlı 
olarak;

                      ‘Ben bir yeşil fenerim

                      Yanar yanar sönerim’

i bırakıyor.

                      ‘Gemideyim gemide

                       Ayağım yemenide’

ye geçiyor.

                        ‘Güvercinin göğsü beyaz

                        Yârden ayrıldım bu yaz’

ı bırakıyor.

                          ‘Nini nini nayniyorum

                          Nana narni narniyorum’

a geçiyor.



192

                          ‘Tepsiye koydum vişne

                           Gel kızım aşka düşme’

Gibi her oynayana birer ikişer dize türkü söylüyor ve çalıyordu

Kızların oyunu bittikten sonra sıra erkeklere geldi ve oyun yeri genişletildi. 
Bu kez de davudi sesli olan şarkıcı;

                      ‘Ferahidir kızın adı Ferahi

                      Yandım aman Esmam Ferahi

                      Ay doğmadan şavkı vurdu sarayı

                      Yandım aman Esmam Ferahi’ 

ve

                      Sarı Zeybek çam dibine yaslanır

                      Yağar yağmur sırma taşkın ıslanır

                       Bir gün olur deli gönül uslanır

                       Sarı Zeybek inip gelir inişten

                       Her yanları görülmüyor gümüşten

ve

                      ‘Yeşil olur gemilerin direği

                      Çatal olur hovardanın yüreği

                      Sen otur da Alim çeksin küreği

                      Al bayrağı dağlara koyan Alim

                      Kabrimi derin kazın düz olsun

                      Etrafları lale sümbül gül olsun’
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Son olarak gelini oynattılar. Çalgı da şu türküyü söyledi:

                      ‘Bana bir yar olsa da küçücük olsa

                      Öpülmedik kokulmadık gonca gül olsa

                      Aşayım aşayım dağlar aşayım

                      Döneyim döneyim helallaşayım

                      Benim seferim var ayın üstüne’

Bütün oyunlar Zeybek oyunuydu. Yalnız gelin bu türküde sağ elini ağır 
ağır sol omuzuna kadar götürüyor ve yine ağır ağır bırakıyor. Sol eli de 
aynı sağ eli gibi yapıyor. Gelinin oynaması ile düğün sona erdi.

Ertesi gün yani perşembe günü, gelini güveyin evine götürecekler. 
Erkenden konu komşu, kadın erkek köy halkı uğurlamaya gelmiş, öbür 
taraftan ev sahibi de gelenler için birkaç kazan bol etli keşkek pişirtmiş. 
Bu hazırlıklar yapılırken odada gelini süslüyorlar. Boynuna altın 
diziler geçiriyorlar. Yemek ve süsleme bittikten sonra gelin alıcıları yola 
hazırlanıyorlar ve gelini al bir ata bindiriyorlar. Artık yol göründü. 
Gelinin hareketinden evvel çeyizini taşıyan develer yola çıkmışlardır.

Gelin güveyin evine yaklaştığında güvey gelinin üzerine para saçtı, 
kucakladı hayvandan indirdi, gitti. Oradaki kadınlar bir çanak bal ile 
yağ getirdiler, gelinin parmağını içine sokturttular, yağlanıp ballanmış 
parmağını bir kapının üstüne, yanlarına sürdüler ondan sonra gelini 
içeriye aldılar. 

Hatice Mola tarafından yapılan bu dua, gelin ile güveyin yağ ile bal ile 
geçinmeleri içinmiş. Mahalle camiinde o akşam namaz kılanlarla damat 
olacak genç, imam efendi tekbir okurken camiden çıktılar. Yeni kurulan 
evin kapısı önünde imam dua okudu ve hazır bulunanlar ‘âmin’ dediler. 
Bunun üzerine genç orada bulunan büyüklerinin ellerini öptü ve içeriye 
girdi. Halk hazırlanmış olan şerbetlerden bol bol içti. 

40 yıl evvel gördüğüm bu düğünün bu sene Yalıkavak köyünde bulunduğum 
zaman aynını gördüm. Bu eski adet, köylerimizde unutulmamıştır. Köy 
halkı bu gibi temiz örflerini, yeni hayata alışmağa çalışmakla birlikte, 
büyük bir heyecanla korumakla övünürler. Çünkü eski örfler geçen 
kuşakların sosyal hayatını anımsatır. İnsan hiç geçmişini unutur mu?”
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ONUNCU BÖLÜM (*)

Kızılhisarlı Mustafa Paşa Vakfı - Kaptan-ı Derya Cafer Paşa Vakfı - 
Resuloğlu Halil Efendi Vakfı - Bodrum İlçesi Vakıfları

Eski Aydın ilçelerinden olan (şimdi Muğla ili içinde) Bodrum kazası 
ile köylerine ait vakıfların listesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 20 
numaralı defterinin 178. sayfasındadır. 

Bu listede 23 vakıf vardır. Üçünü yani Kızılhisarlı Mustafa Kaptan (62), 
Hacı Cafer Bey (63) ile Resuloğlu Halil Efendi Vakıflarının metinleri var 
olduğundan aşağıya alıyoruz. 

Öbürlerine gelince metinleri yoktur. Buna karşılık vakıf sahiplerinin 
isimleri ile vakıf yöneticilerinin isimleri ve vakıf şartları bu listede 
gösterilen defterlerin numaralarıyla sayfa numaraları vardır.

Hicri 1139 (1726) tarihinde yapılan Kızılhisarlı Mustafa Kaptan vakfının 
metni, 587 numaralı defterin 278’inci sayfasındadır.

Hicri 1179 (1765) tarihinde yapılan Hacı Cafer Bey’in vakfının metni, 
626 numaralı defterin 551’inci sayfasındadır.

Hicri 1327 (1909) tarihinde yapılan Resuloğlu Halil Efendi vakfının 
metni, 1751 numaralı defterin 157’inci sayfasındadır. 

(*)- Bu bölümdeki Vakıfların metinlerini elde etmek için Ankara Kayıtlar 
Dairesi’inde birkaç gün çalıştım. Bu gibi işlerin uzmanı olan Daire Müdürü ve aynı 
zamanda Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Palyografi Profesör’ü Mahmut Yazır bana 
her türlü kolaylığı gösterdiğinden ve İstanbul’dan kendisine bu vakıflara yönelik 
sorduğum sorulara yıldırım hızı ile cevap verdiğinden ötürü kendisine açıkça 
teşekkür etmek benim için borçtur.

(62)- Bodrum Tarihi sayfa 54 sonra Kızılhisarlı Mustafa Paşa.

(63)- Bodrum Tarihi sayfa 119 sonra Kaptan-ı Derya Cafer Paşa. 
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Metinler aşağıda gösterilen üç vakıf da “vakıf ” hakkında şu suali akla 
getiriyor: “Malını vakfeden kimse vakfından dönebilir mi?” 

Bu konu üzerine “İmam-ı Azam ve İmamlar arsında anlaşmazlık olduğu 
ve bu konuda yapılacak işlemin çeşidinin gösterildiği söyleniyor.” 

Bodrum Kazası Vakıfları 

 Defter No    Sıra No                                                                                                                                              

1. Bodrum Kazası’nda Kızılhisarlı 

Mustafa Kaptan Vakfı.                                                 8            58

2. Kalei Karaova Mahallesi Bodrum 

yakınında Türbe Kapısı isimli yerde 

Hacı Ali ve Hacı Hüseyin Mescidi Vvakfı.                    8              65

3. Karaova Mahallesi Tepecik isimli yerde hayrat 

ve hasenat sahibi deniz komutanlarından Hacı Cafer 

beyin oğlu Mustafa Paşa’nın Vakfı. (Metni geçti)        8            2314                                                

4. Karaova ile birlikte Bodrum kazasına bağlı 

Debecik (Tepecik) Köyü'nde Hacı Mehmet Ağa 

Camii Şerifi.                                                                  8           2962

5. Saravalos (Karatoprak) Köyü'nde hayrat 

sahiplerinin yaptırdığı caminin vakfı.                           8/2           88                                     
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6. Menteşe (Muğla) Vilayeti Bodrum Kazası 

Karaabat mevkii Çömlekçi Köyü’nde Mehmet Oğlu 

Osman’ın yaptırdığı mescit için köy halkından 

Eyüp Ağanın oğlu Mehmet ve Molla Osman oğlu 

Hacı Mehmet’in  iki bin kuruş nakit vakfı.                    8/2        168                                                     

7. Bodrum’a bağlı Betiz (Bitez) Köyü’nde oturan halk 

tarafından yeni baştan yaptırılan mescid için iki bin; 

halktan Halil Ağa oğlu Eyüb bin beş yüz ve Mahmut 

Efendinin oğlu Halil beş yüz nakit vakfetmişlerdir.       8/2       192                                                                                                                               

     

8. Saravaloos (Karatoprak) Kazası Görece (Gürece) 

Köyü’nde bulunan cami vakfı.                                       8/2        193                                                                                                                                  

9. Saravalos’a bağlı Müskebi Köyü Hacı 

İshak Camisi Vakfı.                                                       8/2        915

10. Karaova Kazası Mumcular Köyü’nde bulunan 

hayırsever Mehmet Ali Camisi Vakfı.                           8/2        938                                                                  

11. Bodrum Kazası Bayır Köyü hayırseverlerinden 

Süleyman Efendi’nin yeni baştan inşa ettirdiği 

mescid için gereken nakit vakfı.                                    8/2        1265    
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12. Saravalos Kazası Karatoprak Köyü’nde 

cami vakfı.                                                                     8/2        1456 

13. Saravalos Kazası Kiriş (Geriş) Köyü Hüseyin 

Camisi Vakfı.                                                                 8/2        2037

14. Bodrum kazası Çiftlik Köyü Camisi Vakfı.               8/2        2338

15. Saravalos Kazası Kadıkalesi Köyü Baba 

Camisi Vakfı.                                                                 8/2        2758

16. Bodrum Kazası Mazı Köyü Hacı Mustafa 

Camisi için köy sakinlerinden İbrahim oğlu İbrahim 

tarafından vakfedilmiş 63 adet zeytin ağacı.                  8/3        1341

17. Saravalos Kazası Karakaya Köyü’nde bulunan 

cami vakfı.                                                                      8/4         694  

18. Saravalos Kazası Dermil (Dirmil) Köyü’nde 

bulunan Hacı İbrahim Camisi Vakfı.                              8/4        710                                                                                

19. Bodrum Adliye Camisi Vakfı.                                    8/4           721
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20. Karaova yakınlarında Bodrum yanında Tepecik 

Köyü'nde Hacı Hasan Camisi ile Karabağ Köyü’nde 

bulunan çeşme için Kara Veli oğlu İsmail Çavuş’un 

bahçesinin vakfı.                                                             8/5        815       

21. Saravalos Kazası Dere (Dereköy) Köyü’nde 

bulunan cami vakfı.                                                       8/5        336

22. Bodrumda bulunan Adliye Camisi Vakfı.                 8/5         806

23. Resuloğlu Halil Efendi oğlu Osman                         8/5         888

      Yeniköy Camisi Vakfı.                                             8/1         353                                                                                                                         

      Yalıkavak Faikbey Camisi Vakfı.                             8/1       1380                                                                     

      Yeniköy Köyü Camisi Vakfı.                                   8/1         521
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“Bodrum Tarihi” kitabının yeniden yayınlanması fikrini ısrarla 
savunan Gazeteci Zeki Özkeskin’e, kitabı sadeleştiren Arkeolog Ali 
Rasim Noyan Özgürel’e, bir Bodrum efsanesi olan Bodrum Radyosu 

kurucularından Berrin Özgürel’e, kitabın redaksiyonunu yapan 
Fatma Taştan’a, bitmek tükenmek bilmez enerjisi ile yurt içi ve yurt dışı 
kaynak tarayan Sibel Haleva’ya, Emekli Deniz Albay Reyhan Destan'a 

ve Avukat Onursal Özbek’e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.
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