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Kıyısından maviye bakılan 
kaç kentin denize vurgun aklı, 
vicdanı, düşüncesi ve felsefesi 
Cevat Şakir olan insanı vardır? 

“Bodrum kalebendi” olarak 
geldiği ve kıyısına çömeldiği 
Ege sahilinden olduklarından 
vazgeçip Halikarnas 
Balıkçısı olarak 
doğrulabilen kaç 
alçak gönüllü 
insan tanırsınız.

Anadolu’yu, Helen uygarlığına 
ekleme çabasına adeta 
tek başına karşı duran ve 
avukatlığını üstlenen Cevat 
Şakir; “Bilim ve medeniyetin 
ilk çıkış yeri Yunanistan değil, 
İyonya’dır ve Büyük İyonya 
Anadolu’nun ta kendisidir.” 
diyendir.

Akdeniz’deki yerimizi, Anadolu  
uygarlıklarını, denizlerin 

enginliğini, maviliğini, 
yaşantısını 

Merhaba



5

öyküleriyle bizlere aktaran bilgi 
kaynağımız ve öğretenimiz 
Balıkçı; Gökova’daki her bir mavi 
damlayı, seyrine doyamadığımız 
ağaçların her bir yaprağını 
da bize tanıtmak için Mavi 
yolculuğu başlatandır. 

Bodrum Belediyesi olarak dalgıç 
ekibimizle iki yıldır “Cevat Şakir’in 
İzinden Gökova’ya” sloganıyla, 
mavi yolculuğun koyları 
Gökova’nın deniz dibi temizliğini 

yapıyor ve bu koca yürekli 
adamın masmavi sevgisine ve 
emanetine sahip çıkıyoruz.

Benim de birlikte dalış yaparak 
destek olduğum etkinlik için 
emeği geçen arkadaşlarıma 
elinize ve yüreğinize sağlık 
diyorum.

“Arşipel’in eşsiz çocuğu” diyerek 
adlandırdığın Gökova, hiçbir 
zaman sahipsiz ve kimsesiz 
kalmayacak sözümüz olsun.

Mehmet Kocadon
Bodrum Belediye Başkanı
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Bodrum Belediyesi 
çalışanlarından kurulu dalgıç 
ekibi “Cevat Şakir’in İzinden 
Gökova’ya” sloganı ile Gökova 
Körfezi koylarında deniz dibi 
temizliği gerçekleştiriyor.

“Mavi Tur” teknelerinin 
uğrak yerleri olan koylarda 
yaz sezonunun bitiminde 
gerçekleştirilen deniz dibi 
temizliği; Bodrum Belediyesi 
dalgıçlarının Bodrum Yarımadası 
koylarında “Denize en çok MAVİ 
yakışır” sloganı ile sürdürdüğü 
sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında yapılmaktadır.

Gökova koylarına düzenlenen 
turlar, “günlük tur tekneleri” ve 
“charter yatlar” olarak iki sınıfta 
yapılmaktadır.

Mavi yolculuk; yıllık yaklaşık 200 
milyon Euro getirisi ve yarattığı 
10 bin kişiye yakın istihdam 
olanağı ile Bodrum turizm 
ekonomisi içinde önemli bir yer 
tutmaktadır.

Mavi Tur’a yerli turistlerin yanı 
sıra ağırlıklı olarak Fransa, 
İngiltere, Belçika, Hollanda ve 
İtalya’dan gelen misafirler ilgi 
gösteriyor.

Sorumluluğumuz
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Cevat Şakir’in kaleminde mavi 
yolculuk:

“Denizin kışkırtıcı rüzgârı 
yüzümüzü yalar. Bembeyaz 
yelkenler, gökyüzüne doğru yol 
alan bulutlar olur. Cömert ve 
kavgacı dalgalar özgürlüğün, 
başkaldırının ve gitmelerin şiirini 
yazar.” 

Balıkçı için cennet ve cehennem, 
denizin rüzgârına tempo 
tutan yeşili ve mavisinde 

şekle bürünen haykırışın 
manifestosudur: 

“Aganta, Burina, Burinata.”

Bu üç sözcük, “kalsam mı” 
sorusunu aklına getiremeyecek 
kadar deniz sevdalısı ve cesur 
olanların alın yazısıdır. Denizin 
çağrısına hayır demeyi hiç 
becerememiş, aklına bile 
getirememişlerin hayata, denize, 
kalmalara, bağlılıklara, toprağa 
meydan okuyuşudur. 

Gök deniz, yol mavi
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“Siz şimdi mavi yolculuğa çıkıyorsunuz. Ben artık mavi yolculuklara 
gidemiyorum. Mavi yolculukta gördüğünüz doğa parçaları sizi de 

içeriyor ve siz de o güzelliğin gönülde bir parçası oluyorsunuz. Doğa 
hep masumdur. Şöyle güvertede otururken mavi rüzgar serin serin 
eser, yakanızı açar. Ne tadına varılmaz mutluluktur o. Güneş çıplak 

ayağınızın üzerine yayılarak sıcak sıcak okşar.”

Cevat Şakir Kabaağaçlı
“Halikarnas Balıkçısı”

“Mavi yolculuğu başlatan bu dev yürekli, büyük adam her 
karşılaştığına içten, samimi bir merhaba patlatandır. Bodrum’dan 

başlayan Anadolu uygarlığı yolculuğu ve araştırmalarının öğreneni ve 
öğretenidir. Anadolu’nun avukatıdır. Cebinde dolaştırdığı ağaç ve çiçek 
tohumlaryla Bodrum’un bahçıvanıdır. Balıkçı mavi bir öykü, masmavi 

bir sevgidir.” 

Mehmet Kocadon
Bodrum Belediye Başkanı
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• Toprağı, suyu, havası, güneşi ve gölgesiyle; gecesi, gündüzü ve 
bütün zamanlarıyla yeşille oynaşan mavinin turkuaz halidir. 

• Günün kapısını açan şafaktan başlayarak günbatımına kadar 
ışık meteforudur. 

• Derinlerine kulaç atılan, bereketinde beslenilen sofradır. 

• Yıldızların dokunduğu lacivert düşlerdir. 

• Yılan balıklarının Yedi Adalar’dan Meksika Körfezi’ne üç yıl süren 
yolculuğunun öyküsüdür. 

• Cevat Şakir, Sabahattin Eyüboğlu, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Azra 
Erhat, Sadun Boro, Papaz ve Paluko’dur. 

Gökova
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“12.06.1988 tarih ve 88/13019 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile Gökova; Özel Çevre Koruma 
Bölgesi tespit ve ilan edilmiştir.

Özel Çevre Koruma Bölgesi 
zengin flora ve faunası ile 
ekolojik yönden öneme sahip bir 
bölgedir. 

Kıyılar deniz faunası açısından 
zengindir. Bölgede bulunan balık 
türleri ile diğer deniz ürünlerinin 
(Ahtapot, istakoz, karabide) 
hepsi bulunmaktadır. 

Bölge kum köpekbalığı ile su 
samuru üreme ve beslenme 
alanıdır. Ayrıca ada martısı, 
Akdeniz foku, tepeli karabatak 
türlerinin yaşam alanıdır. Kuzey 
kesimlerde yunus balıklarının 
yaşadığı da tespit edilmiştir.

Bölge antik çağlarda Karia 
adıyla bilinen bölgedir. Karia’nın 
bilinen tarihi, İyon’ların bölgeye 
yerleşmeleriyle başlar. 
Gökova Körfezinin iki ucuna 
yerleşen Dor’lar; Knidos ve 
Halikarnassos’u (Bodrum) 
kurmuşlardır.” 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                       
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğü 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Madde 56:

“Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. 
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini 
önlemek, devletin ve vatandaşların ödevidir.”
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İlk mavi yolculuğun tarihi 1945 
ilkbaharıdır. Her şey Bodrum 
sürgünü Cevat Şakir’in, dostu 
Milli Eğitim Bakanlığı Dünya 
Klasikleri Dizisi Tercüme Bölümü 
Müdürü Sabahattin Eyüboğlu’na 
gönderdiği mektupla başlar. 

Özgürlüğü, başkaldırışı, kayıpları, 
kederleri, bunalımları, korkuları, 
insanoğlunun geçmiş ve gelecek 
arayışını tarih ve mitoloji 
aynasına tutarak deniz diliyle 
anlatan Cevat Şakir; dostlarını, 
kendi iç yolculuğunu yaşadığı ve 
“Balıkçı” olarak yeniden doğduğu 
sahillere “güzelliğin ne olduğunu” 
görmeleri için davet eder.

Ancak sorun; sürgün yeri olan 
Bodrum’un yolunun olmamasıdır. 
O günlerde Bodrum’a, 
Kuşadası’ndan ya da Muğla 
merkezden at veya eşek sırtında 
gidilip gelinmektedir.

Çareyi yolların ustası Cevat 
Şakir bulur.

Süngerci ve ahtapot avcısı 
dostu Paluko ile beraber, 
tekneyle İzmir’e gider ve 
dostlarını oradan alıp deniz 
yoluyla Bodrum'a getirir.

Sabahattin Eyüboğlu, Bedri 
Rahmi Eyüboğlu, Fuad Ömer 
Keskinoğlu, Erol Güney ve 
Necati Cumalı 1945 yılında bu 
zorunlu, merak ve keşif gezisine 
ilk katılan yolcular olurlar. 

Balıkçı’nın dostlarıyla başlattığı 
bu yolculuğa, zaman içinde Azra 
Erhat, Sabahattin Batur, Güngör 
Dilmen, Füreyya Koral ve Cevat 
Çapan da katılır. Ritüele dönüşen 
yolculuğa bayram havası içinde 
Bodrum halkı da katılınca “Mavi 
Yolculuk” olur.

Mavi yolun yolcuları yola 
çıkarken yanlarına peynir, 
İstanköy Peksimeti ve Balıkçı’nın 
deyimiyle “Bodrum’da cennet 
şekerine dönüşen” aslan sütünü 
alırlar. 

Mavi Yolculuk nasıl başladı
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Gökova Körfezi’ni dostlarıyla koy 
koy dolaşan, anıları ve öyküleri 
ile mavi yolu önümüze seren 
Cevat Şakir son mektubunda, 
“Siz şimdi mavi yolculuğa 
çıkıyorsunuz. Ben artık mavi 
yolculuklara gidemiyorum.” diye 
yazar ve koyları yolcularına 
emanet eder. 

Adresini Okluk Koyu 8 numaralı 
çam ağacı olarak bildiren Sadun 
Boro, “Bu cenneti yakmayalım, 
kirletmeyelim” diye haykırır. 

Ve Küfre Koyu’ndan Papaz, 
“Uyanık olun, uyumayın ve 
yağmalatmayın!” diye uyarır.

Bodrum Belediyesi de, 
“Denize en çok Mavi yakışır! 
Temizlemek ve  korumak 
sorumluluğumuzdur.” inancıyla, 
Gökova koylarının hangi 
belediyelerin sorumluluğunda 
olduğunu sormadan ve 
sorgulamadan, gönüllü dalgıç 
ekibiyle, koy koy dolaşarak ve 
dalış yaparak bu eşsiz güzelliği 
iki yıldır temizlemektedir.

Gökova koyları deniz dibi 
temizliğinin, Bodrum Yarımadası 
koylarının deniz dibi temizliği 
gibi geleneksel hale gelmesini 
hedeflemektedir.

Koylar temizleniyor
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Gerence (Armonika) Koyu

Gerence Burnu’nun güneyinde 
batıya doğru girmiş olan koy, 
çam ağaçları ile çevrili mavi ve 
yeşilin dans ettiği, poyraz hariç 
her havaya kapalı, tekneler için 
korunaklı bir koydur.

Hiçbir yerleşimin olmadığı, 
kuş seslerinin ve cırcır böceği 
şarkılarının hiç susmadığı koy, 
Knidos tarafına seyir yapmadan 
önce bekleme yapmak için en 
uygun yerdir.

Deniz dibi ve plajı kum olan 
Armonika Koyu; ziyaretçilerine 
başka bir yerde görmenin 
pek mümkün olamayacağı bir 
berraklık ve ışıltı sunuyor.

Yaklaşık bir saat süren dalışlarda 
koy dibinin çok kirli olmadığı 
gözlendi. Ancak çıkarılan çöpler 
arasında çift hoparlörlü bir 
kasetçaların olması ilgi çekti.
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Datça Yarımadası’nın kuzey 
doğusunda Bördübet Limanı 
içinde yer alan Çatı Koyu, Büyük 
Çatı ve Küçük Çatı diye ikiye 
ayrılıyor. Mavi tur teknelerinin 
uğrak yeri olan ve dip dibe 
olan iki koy da çam, güllük ve 
maki ağaçlarıyla çevrili. Rüzgar 
almadığı için denizin çarşaf gibi 
göründüğü iki koyda, yeşil ve 
plaj buluşmasının şirin örneği iki 
küçük plaja sahip.

Parmakları batıya bakan bir 
ayak şeklinde karaya girmiş gibi 
görünen Büyük Çatı Koyu, tam 
bir doğa harikası ve doğal liman 
görünümünde.

Balıkçıların yoğun ilgi 
gösterdiği koydan çıkarılan 
çöpler arasında balık ağı, 
misina, tava ve mangal 
olması ekibi şaşırtmadı.

Büyük Çatı Koyu 
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Börtübet Amazon Koyu

Börtübet, Datça Yarımadası’nın 
en ince noktasında yer alır. 
Rivayete göre, antik çağda 
“Büyük İskender Anadolu’ya 

geçmesin” diye yarımadanın 
bu ince noktasının 
kazılarak Anadolu’dan 
ayrılması düşünülmüştür. 

Ancak daha yaygın 
bir söylentiye göre de 8. 
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 
bu nedenle proje hazırlattığı 
söylenir.

Doğal güzelliğinin hayranlık 
uyandırdığı koya, neden 
Börtübet adı verildiğinin öyküsü 
ise hayli ilginç: 

2. Dünya Savaşı sırasında 
Almanlardan kaçan bir İngiliz 

savaş gemisi, adını sonradan 
İngiliz Limanı olarak alacak bir 
koya sığınmak zorunda kalır. 

Gemi mürettabatı zaman zaman 
karadan bölgeyi dolaşmaya 
ve keşfe çıkarlar. Bu keşif 
gezilerinin birinde doğal 
yaşamına, kuş cinslerine hayran 
kaldıkları bir koya ulaşırlar ve 
koya  “Bird the Bed” (Kuş yatağı) 
adını verirler. Zamanla bu terim 
yöre insanının dilinde Börtübet 
adını alarak bugüne kadar ulaşır.

Atıklarla fazla kirlenmediği 
gözlemlenen koyda; cam, pet ve 
kutu olmak üzere çeşitli içecek 
atıklarının yoğun olduğu 50 kg 
çöp çıkartıldı.
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Uzun Liman

Geniş girişi, sona doğru daralan 
topoğrafyasıyla Uzun Liman; 
etrafı çam ağaçları ile kaplı 
küçük plajları olan çok sayıda 
küçük koydan oluşur. 

Bu minik koylar, neredeyse her 
tekne için özel bir koy olanağı 
sunar.  

Koyun en revaçta yeri güney 
kıyısıdır. Buradan karaya 
çıkıldığında Yedi Adalar’ın 
kıyıları görünür. Azmağın 
denize döküldüğü bu alanın 
uzantılarında sığlık başlar ve 
sazlıklar vardır. Bu kısımlar 

genelde balıkçı teknelerinin 
barınma alanıdır ve korunaklı 
olduğu için “Saklı Liman” olarak 
da adlandırılmaktadır.

Bir saat süren tüplü ve serbest 
dalışların yapıldığı koydan, 
çoğunluğu teknelerden atılan 
yaklaşık 150 kg çöp çıkarıldı.
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Küfre Koyu

Küfre Koyu, Yedi Adalar’ın 
kuzeydoğusunda, çam 
ağaçlarıyla çevrili, koyun 
bitiminde denizle buluşan bir 
azmağın oldukça geniş delta 
oluşturduğu, şirin bir koydur. 

Deltanın bulunduğu koyun 
kuzeyinde, sığ olduğunu 
gösteren çok sayıda işaret 
konmuştur. Azmağın güneyinde 
de salaş bir restoran bulunur.

Teknelerden küçük motorlarla 
ulaşılan kıyıya, koyla özdeşleşen 
Papaz’ın bal tezgâhının önünden 
çıkmak neredeyse bir gelenek 
haline gelmiş durumda. Eski bir 
süngerci ve kaptan olan Papaz, 
78 yaşında ve 18 yıldır koyda 

tek başına yaşıyor ve yaşamını 
koyun ziyaretçilerine bal satarak 
sürdürüyor. 

Kıyıya kurduğu derme çatma 
bal tezgâhın da “Büyük Kavanoz 
10 Euro, Küçük kavanoz 5 
Euro, Hırsıza bedava” yazıyor. 
Tezgâhının başında kimse 
durmuyor ve satın almak 
isterseniz, parayı taşın altına 
koymanız gerekiyor. 

Çıkarılan çöpler arasında balıkçı 
sepetleri, ağlar, misinalar ve 
cam şişelerin yoğunlukta 
olduğu koyda dalgıçlar, 1,5 saat 
süren tüplü ve serbest dalışlar 
gerçekleştirdiler.
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Bodrum’dan 45 mil uzaklıkta ki 
Karacasöğüt Koyu’na yaklaşık 
4,5-5 saatte ulaşılıyor. Son 20-
25 yılda koydaki dip çamurunun 
yoğun olması nedeniyle 
denizciler buraya “Gemi batıran” 
adını veriyor. 

Koyun dibinde bu denli yoğun 
balçık ve çamurun birikmesinden 
Söğütboğazı Deresi sorumlu 
tutuluyor.

Sınırları içinde Euthana ve 
Amnistos antik kentlerini de 
barındıran Karacasöğüt, aynı 
zamanda 25 metreden dökülen 
Sömalıkaya Düdeni ile bu 
düdenin arkasında yer alan iki 
sualtı mağarasına da ev sahipliği 
yapıyor. 

Mağaralardan küçük olanı 
ziyarete açık olup, iki yeraltı 
gölü ve su dolu galerileri bot ve 
rehber eşliğinde gezilebiliyor. 

Diğer mağara ise tam olarak 
henüz keşfedilmemiş.

Karacasöğüt Marinası, 
ziyaretçilerine birçok marinanın 
sağlayamayacağı kadar 
güvenli, doğal bir barınak 
hizmeti sunuyor. Müdavimleri, 
genelde yaz-kış burada 
kalıyorlar. Sezonda ise mavi 
tur teknelerinin uğrak yeri olan 
Karacasöğüt’e, günübirlikçi 
tekneler ise çok fazla uğramıyor.

Büyük yangının izlerinin 
nispeten silindiği ve 
ağaçlandırma çalışmalarının 
yapıldığı koyda, Gökova Yelken 
Kulübü ve tesisleri konuşlanmış 
durumda. 

Çıkarılan çöpler arasında bir 
el arabasının bulunmasının 
espri konusu olduğu koyda, 
500 litrelik bir su tankının 
çıkarılamaması üzüntü yarattı.

Karacasöğüt Koyu
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Koy, aslında Değirmendere 
Bükü olarak adlandırılıyor. Ancak 
tekne kaptanları arasında İngiliz 
Limanı ve Okluk Koyu isimleri de 
birbirinin yerine kullanılıyor. 

Koya giriş yaptığınızda sancakta 
ilk gördüğünüz koy İngiliz Limanı. 
Teknelerin bağlandığı, iki iskele 
ve iki lokantanın bulunduğu 
mevki Değirmendere Bükü 
ve koyun tam güneyinde ise 
Cumhurbaşkanlığı Konutu'nun 
bulunduğu Okluk Koyu yer alıyor. 

Çam ağaçlarının gölgelediği 
turkuaz renkli denizi ile tam bir 
sığınak olan koy, eksiği olmayan, 
nakış gibi işlenmiş bir doğa 
harikası. Fazlasını da, adresini 
“Okluk Koyu, 8 numaralı çam 
ağacına bağlı tekne” olarak 
bildiren, Gökova aşığı, dünyayı 
yelkenlisiyle dolaşan ilk Türk 
denizcisi, “Piri Üstad” Sadun 
Boro koymuş. 

Heykeltıraş Tankut Öktem’e 
yaptırdığı deniz kızı heykelini, 
koyun girişindeki kaya üzerine 
yerleştirerek hediye etmiş. 

Boro; zarafeti ile misafirlerini 
karşılayan ve uğurlayan deniz 
kızının kaidesine ise kendisini 
Gökova’ya getiren arayışın 
öyküsünü nakşetmiş:

“Bu deniz kızı, düşlerini süsleyen 
cennete erişebilmek için, nice 
engin denizler, ufuklar aştı. Kıyılar, 
adalar, ufuklar dolaştı… 
Ta ki Gökova’ya ulaşana kadar…”

Koyun Değirmenbükü olarak 
adlandırılan mevkiinde 
gerçekleştirilen dalışlarda, 
deniz dibinin çok fazla kirli 
olmadığı gözlendi. Çıkarılan 
çöpler arasında çatal, kaşık ve 
tabakların yoğunlukta olması 
kimseyi şaşırtmadı.  

Okluk Koyu
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Gökova Körfezi’nin 
güneydoğusunda ve körfezin 
daraldığı köşede, Adalı ve Fener 
koyları ile yan yana yer alan 
Tuzla Koyu; uzun girişi ve derin 
suları ile gören gözlerde derinlik 
sarhoşluğu yaratan bir koy.

Çıkarılan çöpler arasında 
tekne merdiveni, bataryalar 
ve battaniye olması manidar 
bulundu.

Tuzla Koyu
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Bakir koylar cenneti Gökova’nın, 
koynunda barındırdığı irili ufaklı 
sayısız koylardan biri olan 
Kovanlı Koyu, Tuzla Koyu’nu 
oluşturan üç koydan birisi. 

Mavi ile yeşilin sıfır noktasında 
kıskandıran kucaklaşmasının 
ortaya çıkardığı koy, kızılçam 
ormanıyla örülü. Koy, girişinde 

bulunan ada nedeniyle “Adalı 
Koy” olarak da isimlendiriliyor ve 
dalmak isteyenler için keyifli bir 
sualtı yaşamı sunuyor.

Deniz dibinin oldukça temiz 
olduğu gözlemlenen koyda, 
çıkarılan çöpler arasında şnorkel 
ve zıpkın parçalarının bulunması 
dalgıçları şaşırtmadı.

Adalı (Kovanlı) Koyu 
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Yedi Adalar

Tuzla Koyu’ndan Yedi Adalar’a, 
Hırsız Koyu ve Teke Koyu’nu 
geçerek ulaşılıyor.

Aslında Teke Burnu ile Taneli 
Burnu arasında kalan irili ufaklı 
adaların oluşturduğu zincir Yedi 
Adalar olarak adlandırılıyor. 
Kuzeyde Göllü Ada’yla başlayan 
zincir, hemen güneyinde iki 
küçük ada ve kuzey doğudan 
güneybatıya kadar sırasıyla 
Küçük Ada, Zeytinli Ada, 
Uzun Ada ve Martılı Ada’nın 
dizilişinden oluşuyor. 

Halikarnas Balıkçısı’nın 
öyküsünü yazdığı yılan 

balıklarının göçünün yaşandığı 
yer olan Yedi Adalar’ın etrafı 
mercan adaları, buhur ve çam 
ağaçları ile çevrili ve adalardan 
ziyaretçilerini huzura ve 
sükünete davet eden hoş bir 
koku yayılıyor. 

Adaların arkasında kalan ve girişi 
kaya öbekleri ile çevrili koy ise 
Gökova’nın en güzel barınma 
noktalarından biri.

Çıkarılan çöpler arasında tekne 
atıklarının fazla olduğu gözlendi. 
İçecek ambalajları birinci sırayı 
aldı.

"Bodrum Belediye Başkanı 
Mehmet Kocadon Yedi Adalar'da 
deniz dibi temizliğine katıldı."
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Çökertme Koyu

Kepçe Burnu ile Karaburun 
arasında yer alan akvaryum 
görünümlü koyun dibi kumdur 
ve tam karşısında Datça 
Yarımadası’nın Kocadağ’ı 
görünür. 

Bodrum-Gökova arasında 
denizcilerin “atlama limanı” 
olarak adlandırdığı ve 6-7 tesisin 
bulunduğu koy, sakin ve huzurlu 
bir ortama sahiptir.

Az sayıda binanın ağaçların 
arasında kaybolduğu, küçük bir 
balıkçı köyü görünümünde olan 
Çökertme, yapılaşmanın henüz 

yaygınlaşmadığı bir koydur.

Son yıllarda “Mandıra Filozofu” 
sinema filminin çekimlerinin 
yapıldığı yer olarak da ünlenen 
koy, bilinenin aksine ünlü 
Ege türkülerinden “Çökertme 
Türküsü” ile ilgili değildir ve 
türküde adı geçen Çökertme 
burası değildir.

Koydan çıkarılan çöpler arasında 
çatal, bıçak ve içecek kutuları 
ilk sırayı alırken, birkaç güneş 
gözlüğü, araba tekerleği ve cep 
telefon bulunması ilgi çekti.
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“Birinci Derece Arkeolojik SİT” ve 
“Birinci Derece Doğal SİT Alanı” 
olarak tescil edilen ve altında 
imzamızın da olduğu uluslararası 
antlaşmalarla “Dünya Korunması 
Gerekli Kültür Mirası”, “Arkeolojik 
Miras” ve “Arkeolojik Rezerv 
Alanı” kapsamında olan koyda, 
2005 yılından bu yana Muğla 
Sıtkı Koçman Üniversitesi 
Arkeoloji Bölümü tarafından kazı 

çalışmaları yürütülmektedir.  

Bölgenin arkeolojik değerinin 
tanınmasının ve bilim dünyası 
araştırmaları içinde yer 
almasının tarihçesi ise 19’uncu 
yüzyıla kadar dayanmaktadır. 
Avusturya-Macar epigraflar 
E. Hullan ve E. Szantino’nun 
“Genç Antik Çağ” isimli ortak 
çalışmalarına konu olmuştur. 

Kilisebükü (Kissebükü) Koyu
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Leleg döneminden, Orta 
Bizans çağına kadar Karya 
coğrafyasının en eski ve en 
önemli kentlerinden biri olan 
Kissebükü Koyu ve Adalıyalı 
Mevkii’nin, M.Ö. 2’nci yüzyıldan 
M.S. 6’ncı yüzyıla kadar yerleşim 
bölgesi olarak kullanıldığı tahmin 
edilmektedir.

1600 yıllık Anastasios Kilisesi 

ve kilise içinde yer alan “Azize 
mozaiği”, Kissebükü Koyu ile 
özdeşleşmiş eserlerdendir. 
Ancak bu tanınmış mozaik, 
tahrip edilmiş durumdadır.

Az sayıda çatal, bıçak ve 
tabak atığının toplandığı koy, 
ekip tarafından “en temiz koy” 
ünvanına layık görüldü.
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Papaz lakaplı Aykan Er, 1940 
doğumlu. Ayrıca ve sadece 
Zeki Müren’in kullandığı “Aykan 
dölepüf” ismiyle ikinci bir 
lakabı daha var. Bodrum’da 
ayakkabıcılık yaparken, deniz 
ona fısıldamış ve 1955’de 
süngerci olmuş. 

Akdeniz ve Kızıldeniz’de sünger 
çıkartmadığı yer kalmamış. 
Dönemin ünlü süngercileri Arap 
Celal ve Hovarda Çelebi’yle 
çalışmış. Ana dili gibi Fransızca 
ve Arapça konuşuyor. 
Kendisini sıkarsa, beş dil daha 
konuşabiliyor. 

Halikarnas Balıkçısı Cevat 
Şakir ve Fethi Naci’nin rahle-i 
tedrisatından devamsızlık 

etmeden mezun olmuş ve 
diploması Mina Urgan tarafından 
imzalanmış.

Süngerci ustası olarak Libya, 
Tunus ve Fas’ta çalışan Aykan 
Er, 1975’de süngerlere bulaşan 
bir hastalık nedeniyle sünger 
işini bırakmış ve 1975-85 
arasında mavi tur kaptanlığı 
yapmış. 90’lı yılların sonunda 
yakın arkadaşı Kambur Kemal 
rahatsızlandığı ve yaşlandığı 
için, eşinin de onayını alarak, 
arkadaşının bakımını sağlamak 
nedeniyle Küfre Koyu’na gelmiş. 
Birkaç yıl bakımını üstlendiği 
Kambur 
Kemal’i 
dönülmez 
yola 

Aykan Er (Papaz)
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uğurlayınca, “kitaplarım, dört 
kaşık aşım ve ağrımaz başım” 
diyerek koyda  kalmaya karar 
vermiş. 

Şimdi üç ay Bodrum’da, 9 
ay koyda, binlerce kitabın 
bulunduğu bir kulübede yaşıyor. 
Hayatını balcılık yaparak ve 
okuyarak sürdürüyor. 

Gökova koylarını temizleyenleri 
ayağa kalkarak selamladığının 
ve alkışladığının altının 
çizilmesini isteyen Aykan 
Kaptan, “Mavi Yolculuk”u ise 
şöyle değerlendiriyor:
“Mavi yolculuk Cevat 

Şakir’le doğdu, dostlarıyla 
büyüdü. O balıkçı oldu, bahçıvan 
oldu ve Bodrum oldu. Dostları 
da kendisi de yazar-çizer ve 
düşünürlerdi. Verelim diye 
uğraşırlardı. Azla yetinir, şikâyet 
etmez ve nasıl çoğaltırız diye 
uğraşırlardı. Onlarla masaya 
oturduğunuzda zaman nasıl akar 
gider bilemezdiniz. Yol ararlar 
ve gönüllü yolcu olurlardı. Mavi 
yol, anlayana derya deniz. Belki 
abartıyorum ama bir başka 
örneği yok. Şimdiki yolculara, bu 

yolun anlamını ve ilk 
yolcuları çok daha 
fazla anlatmalıyız.”
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Denizin çağrısına uyarak atıldığı 
yarım asırlık serüveninde denize, 
rüzgara, tuza, yeşile ve
insana karışmış Türk 
denizciliğinin “Sivil Amirali” 
Sadun Boro ve eşi Oda Boro, 10 
metre boyundaki Kısmet adlı 
yelkenli tekneleriyle 22 Ağustos 
1965 günü “Vira Bismillah” 
diyerek çıktıkları yolculuğu 2 
yıl 8 ayda dünya denizlerini 
dolaşarak tamamladılar.

“Dünya denizlerini dolaşan ilk 
Türk” ünvanını alan ve 87 yıllık 
ömrünün 46 yılını teknesi
Kısmet’te geçiren Sadun Boro 
anısına Muğla Büyükşehir 

Belediyesi, Bodrum Belediyesi 
ve Deniz Ticaret Odası’nın 
destekleriyle Kisse Bükü 
Koyu’nda “Gökova Sadun 
Boro’yu Kucaklıyor” heykeli 
yaptırıldı.

“Gökova Sadun Boro’yu 
Kucaklıyor” heykeli için 4 
Haziran 2017’de düzenlenen 
açılış törenine Sadun Boro’nun 
kızı Deniz Boro’da katıldı.

2015 yılında kaybettiğimiz ünlü 
denizci Sadun Boro’nun ebedi 
istiratgahı, Gökova  
Karacasöğüt Koyu Mezarlığı’nda 
bulunmaktadır.

Sadun Boro (1928-2015)
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• Gökova Körfezi, Caretta Caretta'ların ve Akdeniz Fokları'nın 
yaşam alanıdır. 

• Suzanne Van der Veeken isimli Hollandalı deniz biyoloğu, 
2016 yılında Gökova koylarında dalışlar yaparak çıkarttığı ve 
fotoğrafladığı tabak, bardak, çatal ve kaşıklardan “Deniz kirliliği 
ve Bodrum’un tabakları” başlıklı bir tez hazırladı. Greenpeace'in 
Atlantik kolunda çalışan Suzanne Van der Veeken, tezini 
bitirerek yayınladı. 

• Gökova Körfezi, Akdeniz iklim bölgesi içerisinde yer alır. Bölgede 
polar hava kütleleri ile tropikal hava kütlelerinin etkisi görülür. 
Kış mevsiminde serin, ılık ve yağışlı hava şartları hakimdir.  

• Bölgede, yaz aylarında hakim rüzgar meltemdir. Dağların, 
tepelerin açılarına göre farklı yönlerden koylara girer ve gün 
batımına kadar etkili olur. Gökova’da sıcaktan bunalmak pek 
mümkün değildir.  

• Yıllık sıcaklık ortalaması: 18,4° C, Ocak ayı ortalaması: 10,6° C ve 
Temmuz ortalaması: 27,8° C’dir.

Bunları biliyor musunuz?
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1

2
3

4 5 6
7

1- Osman Koca  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2- Öner Karaçiçek Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
3- Ramazan Cömert Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
4- Mehmet İz  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
5- Osman Gökmen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
6- Süleyman Aras Temizlik İşleri Müdürlüğü
7- Fatih Dursun  Destek Hizmetler Müdürlüğü
8- Mehmet Kocadon Bodrum Belediye Başkanı

Bodrum Belediyesi Dalgıç Ekibi
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7
8 9

10

11

12
13 14

15
16

9- Çelebi Kocaoğlan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
10- Nevzat Dıngıl  Zabıta Müdürlüğü
11- Mustafa Karabağlı Zabıta Müdürlüğü
12- Deniz Büyüksöylemez Zabıta Müdürlüğü
13- Erhan Yurt  Destek Hizmetler Müdürlüğü
14- Eray Bartan  Bilgi İşlem Müdürlüğü
15- Serdar Özpınar Destek Hizmetler Müdürlüğü
16- Hakkı Aydoğan Zabıta Müdürlüğü
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“Cevat Şakir’in İzinden Gökova’ya Deniz Dibi Temizlik 
Kampanyası”nın ilki 22-27 Ekim 2016 tarihleri arasında 
14 koyda yapıldı ve yaklaşık 5 ton çöp çıkarıldı.

Kampanyanın ikincisi 1-7 Ekim 2017 tarihleri arasında 
yapıldı ve toplanan çöplerin 2 tona düşmüş olması 
ekipte sevinç yarattı.

Çıkarılan atıklar Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık 
Getirme Merkezi’ne götürülmek üzere Temizlik İşleri 
Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

1112
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1 2

3

4

5

6 7 8 9
10

11

1- Gerence (Armonika) Koyu 
2- Büyük Çatı Koyu
3- Börtübet (Amazon) Koyu
4- Uzun Liman
5- Küfre Koyu
6- Karacasöğüt Koyu
7- Okluk (İngiliz Limanı) Koyu 
8- Tuzla Koyu
9- Adalı (Kovanlı) Koyu
10- Yedi Adalar
11- Çökertme Koyu
12- Kisse Bükü Koyu

"Kitapçık da anlatılan koylar, 2016-2018 
yılları arasında Gökova koylarında yapılan 
deniz dibi temizliği çalışmalarından 
harmanlanarak seçilmiştir."
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"Ey dost hoşgeldin GÖKOVA denen CENNET'e!
 
Bugün dünyanın en güzel yeri Gökova'nın ayrı bir 
köşesine, Değirmen Bükü'ne eriştin. Sana bağrını 
açan bu eşsiz koyları gezerken DOĞA'nın haşmetine, 
cömertliğine karşılık nankör insanoğlu(!)nun buraları 
nasıl kirlettiğini, ormanları yaktığını gördün, utandın!.. 
İşte bu rezilliği senden evvel gelen doğa sevgisinden 
yoksun kimseler yaptı... SEN de aynı HATAyı YAPMA!

Sakın çöpünü, artığını, boş şişeni sana herşeyini veren 
bu emsalsiz GÖKOVA'nın mavi denizine, yeşil kıyılarına 
ATMA, hele sakın ATEŞ YAKMA!..

Bizden sonra geleceklere temiz, yeşil bir cennet 
bırakalım!!!..

Rüzgarın kolayına, Denizin sakin, Neşen daim olsun!.."

Sadun Boro
"Kısmet" Haziran 1986
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Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü - 2018






