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SUNUŞ

Bir kenti anlamak o kente doğru yolculukla başlar. Her kentin bir belleği ve 
kimliği vardır ve birbirinden farklıdır. Sözler, yazılar ve anılar bu kimliğin 
önemli bir parçasıdırlar.
Hüseyin Yeter Şakar, seksen yılın birikimiyle Bodrum’a dalmış ve kucak 
kucak anılar çıkarıp kitaplaştırmış.
Anılar sonsuz bir hazinedir ve bir okuldur aynı zamanda. Gösteren, tanıtan, 
öğreten bir okul…
Hayatımızda muhtemelen hiç görmediğimiz ve göremeyeceğimiz birinin 
hayat hikâyesine, ailesine, sevgilisine, acısına, kederine tanıklık etmektir. 
Gün ilk ışıklarıyla aydınlatırken sabahçı kahvesinde ya da akşam güneşini 
batırırken masa başında uzun uzun anlatılanı dinlemektir. 
Zamanın gizemine yolculuk yapmaktır ve asıl yolculukların arkamızda 
değil, önümüzdeki yollarda olduğu sonucunu anlamaktır.
Anılar insanı oluşturan, karakterini yaratan, kendisini ve sınırlarını 
tanımasını sağlayan yaşamdan biriktirdiklerimizdir. İçimize yaptığımızbir 
yolculuk ve kendimize dokunmaktır.
İçeri davet etmemiz gereken, kapımızda bekleyen misafirlerdir onlar.
Artık asla kararmayan Bodrum’un karanlığına ya da gün doğumundan 
önceki alacakaranlığına, saklı bahçelerine, gizemli sokaklarına dalmaktır.
Daracık sokaklarda begonvillerin kokusunda kaybolmaktır. Belki biraz 
yorgun, melankolik, tedirgin, düşlerin peşinden gitmek, yolculuğa 
çıkmaktır. 
Hüseyin Şakar, hatırladıklarıyla, unutmadıklarıyla zamanın içinde uzun 
bir yolculuğa çıkarıyor bizi. Zamana karşı yenilen, “unut adacıkları”na 
gönderilen, Bodrum’u Bodrum yapanların izini gösteriyor bize. 
En önemlisi nostaljinin çıkmazlarında kaybolmamızı istemiyor. 
Yaşanılandan süzülüp gelenizlerin, önümüze ışık tutmasını istiyor.
Yağmurdan sonra buram buram toprak kokan yollarda yürütüyor. Kentin 
sokaklarında dolaşan Zefiriye rüzgârlarına mandalina çiçeğinin kokusunu 
taşıtıyor. Sonbaharda açan, burun dayanmaz, harnup çiçeği kokusunu 
fısıldıyor. Masmavi denizden yayılan, insanı sarhoş eden yosun ve iyot 
kokusunun yoğunluğunu hatırlatıyor.
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Çünkü bugünün Bodrumu’nda;
İki basamaklı sokak kapısından girilen, içleri rengarenk sardunyalar, 
zambaklar, mercanlar, küpe çiçekleriyle bezenmiş avlulu evler, arnavut 
kaldırımı yollar, merasimlerin yapıldığı Cumhuriyet Meydanı, Hüseyin 
Amca’nın babası Derviş Usta’nın Girit mimarisi tarzında inşa ettiği, bordo 
renk badanalı, zarif saat kuleli,küçük ama şirin belediye binası yok.
Namaza ya da bir yere giden esnaf artık, dükkanın önüne bir sandalye 
koymuyor.
Türkbükü’nde Günay’ın Kahvesi’nde dil balığı, Kızılağaç’ta Şevket’in, 
Yokuşbaşı’nda Mehmet Kocair’in yerinde tavuk kavurması, Zıp zıpın 
Kahvesi’nde kuru fasulye yenmiyor. 
Kardeşler Lokantası ve Müskebi’deki Goca Mahmut’un yeri tarih oldu. 
Çünkü Bodrum artık “iki dükkan, bir fırın”, küçük bir süngerci kasabası 
değil.
Beş bin yıldır ayakta kalan bu şehir, herkesin gıpta ile baktığı, hayalleri 
süsleyen turizmin başkenti.
Halikarnas’ın balıkçısı Cevat Şakir’in adını koyduğu Klavura lakaplı 
Hüseyin Yeter Şakar, anlattıklarıyla vazgeçtiklerimizi hatırlatıyor bize.
Bodrum’un değerini bilmemiz için onun zaman içindeki yolculuğunu 
anlamamız gerektiğini vurguluyor. Yaşadığımız kentle gönül bağımızın 
olması gerekliliğini işaret ediyor. Anılarımızı yaşatan kentte izleri 
korumanın ve kendimize özgü bir kimliğin oluşmasının önemini 
hatırlatıyor.
Mazimdeki Bodrum’u okumak, doğduğum büyüdüğüm kenttin temel 
metinlerini okumak gibi…  Çocukluğumun kuyularına gömülmüş birçok 
anıyı hatırlamamı sağladı. Çıkrık çıkrık, adım adım unuttuğum birçok 
şeyle yüzleştim. 
Bodrumlu olmayı şans saydım.
Bodrum’un, benim için sözleşmesiz, anlaşmasız bir sevda 
vevazgeçemeyeceğim bir alışkanlık olduğunu hissettim.
En önemlisi, “bir kenti yaşamak, ona boyun eğmektir.”sözünü hatırladım.

Ahmet Aras
Bodrum Belediye Başkanı 
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GİRİŞ

Bodrum’un bir öz çocuğu olarak, hatıralarımı yaşadıklarımı yazmayı 
kafama koyduktan sonra, masalların başlangıcında söylenen “Bir varmış, 
bir yokmuş” cümlesinin kafamın ve hafızamın içerisine yüklediği ilhamla, 
binbir hatıralar silsilesini kaleme alarak Bodrum’un doğal bir cennet 
olduğu o yıllara dönmeyi, o güzel anılara dalıp içinde haşrolmayı karşı 
konulamaz bir hevesle arzu ettim. Çünkü artık çok uzak kaldığımız o 
güzel hasletlerden, örf ve adetlerden, o güzel insanlardan, o güzel doğadan 
ayrı kalmak vaktiyle yaşanmış o güzel hayatı, hayalimde de olsa yeniden 
yaşama arzusu bende karşı konulamaz bir tutku oldu.

Evet, Bodrum bugünkü Bodrum değildi. Her şeyiyle nüfusuyla, insanıyla, 
doğasıyla, havasıyla, misafirperverliğiyle, tevazusuyla başka bir Bodrum, 
başka bir beldeydi. Hani; her gelenin buradan ayrılmak istemediği, ayrılsa 
da ilk fırsatta yeniden gelip, ama bu defa temelli kalmayı, burada ölmeyi, 
hatta burada gömülmeyi arzulayacağı bir Bodrum’du.

Kendi yağıyla kavrulan bir sosyo ekonomiye sahip insanı kanaatkâr, 
herkese hele Bodrum’a gerek görev icabı, gerekse misafir olarak gelenlere 
hiç bir art düşünceye sahip olmadan gösterdiği candan ilgi, alaka, dostluk 
ve misafirperverlik.. Bilmiyorum ama herhalde sadece Bodrumluya has 
bir hasletti. Bugün, tüm turistik beldeler arasında Bodrum’un ayrı bir yeri 
olması, belki de bu özelliklerin bir sonucu, bir kanıtıdır. 

O yıllar Bodrum’un henüz kirletilmemiş bakir doğasını, güzelliğini, bugün 
ancak Bodrum’un o yıllarını yaşama şansına sahip Bodrumlular hayallerinde 
yaşatabilirler.Yağmurdan sonra buram buram toprak kokusu yayan yollar, 
baharda kuzeyli rüzgârların mandalina bahçelerinden hoyratça koparıp, 
etrafa yaydığı misgibi mandalina çiçeği kokusu, masmavi denizden yayılan 
mis gibi yosun ve iyot kokusu Bodrum’u adeta esir alırdı. Nerede olursa 
olsun, nerede bulunursa bulunsun her yeri kaplayan bu mistik kokularla 
insan adeta sarhoş olurdu. 

Bu güzel kokuların yanında Bodrum’un bir tek çirkin kokusu olurdu, o da 
sonbaharda açan harnup (keçi boynuzu ) çiçeğinin kokusuydu. 

Liman Meydanı’ndaki Eski Camiî önünden başlayıp, Kumbahçe 
Mahallesi’ndeki Azmakbaşı köprüsüne kadar kırık taşlarla gelişi güzel 
döşenmiş arnavut kaldırımı yoluyla övünen, maçların ve merasimlerin 
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yapıldığı koskoca Cumhuriyet Meydanı’yla, o yıllarda iki katlı olarak inşa 
edilmiş ve lüks görünümlü Turgut Reis İlkokulu’yla, Halikarnas Balıkçısı 
Cevat Baba’nın diktiği yemyeşil ağaçlar ve çiçekler arasında, Derviş Usta’ 
nın inşa ettiği bordo renkli badanası, saatli kulesiyle göze batan, küçük fakat 
şipşirin belediye binası’yla, belediye parkı önündeki küçük meydanda, 
tarihin içerisinden kopup gelmiş gibi masal âlemlerini hatırlatan Davazlı’nın 
Hanı’yla, Kervansaray görünümlü İstanbullu’nun Hanı, Mindos Batı Kapısı, 
Antik Tiyatrosu’yla, boz renkli Değirmen Burnu üzerinde sıralanmış küçücük 
yelkenleriyle sinesini Adalar Denizi’nin rüzgârlarına açmış emektar yel 
değirmenleriyle, ki o değirmenler bir zamanlar katırlar ve eşeklerle taşınan 
buğdayları öğütüp, halka un ve aş olarak sunardı. 

Ayrıca denize kafa tutar gibi dimdik ayakta duran ve şehri tam ortasından 
ikiye bölen görkemli kalesiyle, Bodrum tam bir tarih ve masallar beldesiydi. 

“ Bodrum Bodrum.. 
İki dükkan bi furun,
Peynir ekmek yiye yiye, 
Ne ağız galdı ne burun.”

Nüfus az, (2000-2500 arası) fakat insanı birbirine kenetlenmiş dosttanda ileri 
adeta birbirlerine akraba olmuşçasına her şeylerini, iyi günlerini, kötü günlerini 
candan paylaşan bir halktı. Herkes birbirini tanır, bir araya gelindiğinde sadece 
dostluk konuşulurdu. Kötülükten kavgadan hasetten eser yoktu. Herkes halk, 
esnaf, bakkal, kasap, manav her zaman birbirlerine hoşgörülüydü. Herkes 
birbirinin durumunu ahvalini bilir, işlerinde alışverişlerinde birbirlerine 
anlayışlı davranırlardı. Süngerci diktirdiği ceketini, mandalinci yaptırdığı 
pabucun borcunu, mallarını sattığı zaman öderdi. O yıllar senetti sepetti çekti 
bilinmez her şey namus sayılan bir sözle halledilirdi. 

Bodrumumuzda hırsızlık kelimesinin bilinmediği yıllarda analarımız, 
komşularımız bir yerlere giderken evin kapısını kilitlemez, bir iple bağlar 
gelen olursa evde olmadığını anlaması ve sonra tekrar gelmesi için anahtarı 
kapının yan tarafına bir yerlere asar öyle giderlerdi. Bir gelen olduğu 
zaman da orada bulunan ayakkabı veya terlik gibi şeyleri üst üste koyar 
gelip bulamadığını ima ederdi. 

Esnafın namaza veya başka bir yerlere giderken, dükkânının kapısı önüne 
bir sandalye koyması yeterdi. 

Heyhat! Bir de şimdiki ahvale, duruma bir bakın. 
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İşte böyle bir beldede doğmuş şu an seksen yaşını geçmiş bir kişi olarak, bu 
ömrü ahirinde dünyanın en az iki bin yılda erişebileceği muhteşem teknoloji 
hamlesine şahit olmuş, bir yerden bir yere eşekler atlar ve develer üstünde 
gidilirken, bir anda insanoğlunun fezayı ve gezegenleri fethedişini görmüş 
bu sebeple kendini iki bin yaşında addeden şanslı bir Bodrumlu olarak, 
içimde kaynayan hatıralar silsilesini kaleme almamak kendime zûl olurdu.

Yazar değilim, romancı değilim, senarist hiç değilim!. Ama içimdeki yazma 
arzusu beni âcizane hatıralarımı, yaşadıklarımı ve o günkü Bodrumluları 
anlatmaya sevk etti. İşte bu yüzden kitabıma “Mâzimdeki Bodrum ve 
Bodrumlular” adını verdim. 

Yazarlığın tahsilini görmedim. Bir yazı şablonum yok. Ancak tamamen 
hatıralarıma sarılarak ve onlardan esinlenerek içimden geldiği gibi, 
doğaçlama olarak yazmayı hedefledim. Burada şunu da önemle belirtmek 
isterim ki, anılarımdaki kişilerin isimlerini aklımda kaldığınca lakaplarıyla 
birlikte yadetmeyi tercih ettim. Zira o yıllar, yani Bodrumumuzun 2000-
2500 nüfusu olduğu yıllar hemşehrilerimiz birbirlerini soyadından çok 
lakaplarıyla tanıyıp hitapettikleri dönemlerdi. Bu anılarım arasında unutup 
veya aklıma gelmediği için adlarını yadedemediğim hemşehrilerimin, 
aile büyüklerinin isimlerini veya resimlerini kitapta göremedikleri için 
üzülen evlat ve torunları varsa onlardan özür dilemek isterim. Takdir 
edersiniz ki anılarım; tuttuğum bir günlüğün notlarına dayanarak değil 
tamamen hafızamda kalan bilgilere dayanmaktadır. Elbette unutulan veya 
hatırlanamayan kişiler ve olaylar olacaktır. Okuyucularımdan bu hususta 
beni affetmelerini dilerim. 

Anlatacaklarım hakikatlere dayanan ve tamamen kendi yaşadığım 
olaylardır.

Birçok Bodrumlu ve Bodrumlu olmayan kişiler, hatıralarını farklı farklı 
dallarda anlatarak başarılı ve değerli kitaplar yazdı. Ben ise tamamen 
Mazimdeki Bodrum’u ve Bodrumluları tanıtmaya çalışacağım. Elli altmış 
yıl arayla yaşanan hayat tarzlarının nasıl değişime uğradığını, kuşaklar 
arasındaki farkı, yaşanan dejenerasyonu, evvela evlatlarıma sonra gelecek 
kuşaklara ve bugünün insanına anlatmaya çalışacağım. 

Çıktığım bu yolda, yaradanımızdan bana, ganigani esin gayret ve başarılar 
vermesini dilerim. 

“Bodrum”
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Yeşilin, mavinin ve beyaz rengin egemen olduğu güzel beldemiz Bodrum; 
batıda Göktepe, kuzeyde Gökçeler, Elma Dağı, Sulu Hasan Tepesi ve 
doğuda Kışla Dağları’nın bir ana şevkatiyla kucakladığı ve o dağların 
eteklerinde denizle öpüşürcesine kurulmuş küçük şipşirin bir ilçe. Bundan 
altmış yetmiş yıl evvelki görüntüsü ve sosyal hayatıyla, bugünkü görüntüsü 
arasında inanılmaz büyük bir değişim var. Henüz o yıllar dokunulmamış 
mimarisiyle, yok edilmemiş yeşilin her tonuyla bezeli bahçeleri ve 
dağlarıyla masallar diyarı gibi sakin mütevazi, küçük bir kasabaydı. 
Tarihi kıymeti ve tarihi hazineleri dikkat çekip, başlatılan deniz dibi ve 
toprak altı araştırmalarından sonra başlayan hareketlilik, turizm olgusunun 
yarattığı girişimler ve yatırımlar sonrasında memleketin çehresi ve sosyo 
ekonomik yapısı yavaş yavaş değişmeye başlamış yıllar geçtikçe bugünkü 
görüntü meydana gelmiştir. İlçemizin tam ortasında, isyan eden yağız bir 
delikanlı gibi dimdik ayakta duran ve kasabamızın tam ortasından ikiye 
ayıran muhteşem kalesiyle, ayrıca milattan yüzyıllar evvel kurulmuş olan 
medeniyetlerin toprak altından ve deniz dibinden çıkarılan binlerce bulgu 
ve kalıntılarını bünyesinde barındıran dünyaca ünlü Sualtı ve Arkeoloji 
Müzesiyle memleketim Bodrum; tarihinin derinliklerinden fışkıran 
şaşaâlı kültür patlamasıyla şahlanmış, adeta tarihinin ikinci altın yıllarını 
yaşamaya başlamıştır. Gerek yurt içinden gerekse dünya genelinden 
gördüğü bu ilgi ve alakayla birlikte gelişen turizmin büyüsü insanların 
maddi iştahını kabartmış ellerindeki değerli arazi ve taşınmazlarını bir bir 
satmaya ve Bodrum’u turizm beldesi olmaktan çıkartıp, yerleşim bölgesi 
olmaya sevketmiştir. Bu arada gerek iktidarların, gerekse zamanın belediye 
teşkilatlarının aşırı müsamahalarıyla ilçemiz yeşilden doğadan koparılmış, 
adeta bir beton yığını haline getirilmiştir. Evvelce bakıldığında göze zevk 
veren yeşil dağların tepelerine doğru tırmanışa geçen beton yığınları, 
eğer böyle giderse tepeleri de fethedecek, etrafta hiç bir dağ silsilesi 
kalmayacak, bilakis tepe mahalleleri oluşacaktır. Tıpkı İstanbul’un yedi 
tepe mahalleleri gibi. 

Hâlbuki gönül isterdi ki Bodrum; eski ve bakir dokusuna hiç dokunulmamış 
tarihi ve turistik bir belde olarak muhafaza edilebilseydi. Elbette ki turizmin 
gereklilikleri yerine getirilecekti ama yeri ve mahalleri iyi seçilerek 
ve ana dokuya zarar vermeyecek bir şekilde yerine getirilebilseydi. O 
yılların Bodrum’undan miras olarak kalan, az da olsa dokunulmazlığı olan 
tescilli taş ve Rum evleri, iyi ki aynen muhafaza edilebilmiştir. Onların 
da bazıları ufak tefek tadilatlarla veya ilavelerle orijinalliklerini yitirmeye 
başlamışlardır. Sadece beyaz badana rengini muhafaza edebilmiş ve 
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bugüne aynen taşıyabilmişiz. İşte bizleri özlem girdabına çeken de bu 
görüntülerdir. 

Bugün Bodrum o kadar büyüdü, sınırlarını aşıp köylerini bile kendine 
mahalle edindi. Nüfus patlaması umulmayacak rakamlara tırmandı. 
Bodrum artık yavaş yavaş turistik bir belde olmaktan çıkıp, Anadolu’nun 
her yerinden gelenlerin yerleşkesi olmaya başladığı gibi eğer böyle giderse 
olmaya da devam edecek. 

Bir zamanlar köylerin kasaba halkı üzerinde ayrıcalığı olurdu. Köy 
gezmeleri toprak yollarda jiplerle toz duman içerisinde gerçekleşir, 
Türkbükü’nde rahmetli Günay’ın Köy Kahvesinde yenen dil balığı, 
Kızılağaç Köyü’nde Şevketin ve Yokuşbaşı’nda Mehmet Kocair’ in yerinde 
yenen tavuk kavurmanın tadı, Zıp zıpın Kahvesi’nde yenen kuru fasulye, 
yumurta, efsane gibi anlatılırdı. Bugün artık o bakir köyler, modern birer 
belde oldu. Hele Türkbükü gibi köylere artık her sınıftan insanlar gidemez 
oldu. 

Yakın geçmiş olarak turizmle birlikte başlayan ve tekne turlarıyla gidilen, 
henüz bakir betonlaşmamış yemyeşil doğası yanında, pırıl pırıl kumsal 
ve sahilleriyle, turkuaz renkte deniziyle, gelenlerin aklını başından alan 
Karaincir, Müskebi (Ortakent), Kargı (Camel Beach) koylarındaki mütevazı 
Kardeşler Lokantası, Bal Mahmut’un Yeri, Müskebi’deki Rahmetli Goca 
Mahmut’un yeri verdikleri hizmetle gelenlerin hafızasına kazınırdı.  

Dileğimiz odur ki hiç değilse Bodrum, bugünkü görünüşüyle kalabilsin 
daha fazla büyümesin, değişmesin!.Unutulmamalı ki her şey, herkes gelir 
geçer ama memleketler baki kalır. Hedefimiz gelecek kuşaklarımıza daha 
yaşanılır bir Bodrum bırakmak olmalıdır.  

2012-2018 yılları arasında kaleme aldığım ve ilk baskısı tükenen 
hatıralarımın 2.baskısını yayınlayarak sizlere kadar ulaşmasını sağlayan 
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a, Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğüne, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, Bodrum Kent 
Belleği Müzesine, manen desteklerinden ve teşviklerinden dolayı eşim 
Zehra'ya, yeğenim Mehmet Kocair’e, kardeşim Cezmi Çoban’a, Zeynep 
Atılgan'a, değerli fotoğraf arşivini bizlere açan Ali Şengün kardeşime ve 
ismini anamadığım emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Hüseyin Yeter ŞAKAR



18Cevat Şakir in kendi tasarımı olan evi, 1940'lı yıllar.
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BAŞLANGIÇ:
KISACA ÖZGEÇMİŞİM ve GİRİT GÖÇÜMÜZ

Girit; dünyanın gelmiş geçmiş en büyük medeniyetlerinden Minos 
Medeniyetine ev sahipliği yapmış ve kalıntıları halen dimdik ayakta duran 
doğanın, yeşilin, mavinin her tonunu topraklarında barındıran, Akdeniz’in 
ortasında sere serpe uzanmış adeta çizgi gibi bir ada. 
Kökleri Girit topraklarında kalan, Klavura lakaplı mübadil bir ailenin 
altıncı çocuğuyum. 
Kendimi idrak edip hatırlayabildiğim yıllardan itibaren, anne ve babamın 
Girit anılarıyla büyüdüm. Dedem Klavura İbrahim Reis’i tanıyamadım. 
Zira benim doğumumdan üç veya dört ay evvel maalesef hakkın rahmetine 
kavuşmuş. Eşi babaannem Pembe Hanım ise ondan çok yıllar evvel bu 
dünyayı terk etmiş. 
Giritteki güzel anılarla birlikte yaşanan kötü olayları, katliamları, on 
yaşında babasının on iki metre boyundaki piyade tipi yelkenlisiyle ailecek 
kaçmak mecburiyetinde kalan babam Klavura Derviş Şakar’dan bıkmadan 
usanmadan zihnime nakşedercesine defalarca dinledim, durmadan sorular 
sordum ve yanıtlarını hep aldım. 
Atalarım, Sultan Deli İbrahim’in Kaptan Paşası Güzel Yusuf’un 
komutasındaki seferi hümayununda, Girit seferine katılmış ve 
1645’ten itibaren Girit’in tamamı fethedilene kadar savaşmış (1669), 
Girit fethedildikten sonra, Padişah’ın fermanıyla isteyenlerin orada 
kalabilecekleri ve müslüman olmayı kabul eden Giritli hanımlarla 
evlenebilecekleri emri fermanından sonra, Girit’in Anadolu’ya bakan en 
uç doğu burnunda, büyük bir koyda yer alan ve çok stratejik küçücük bir 
ada olan Spinalonga adasını yurt edinmişlerdir.  
Atalarımızın telaffuz ettikleri şekliyle “Spirlonga”, etrafı yaya olarak 
yirmi beş-otuz dakikada gezilebilecek küçük bir adadır. Adanın güney 
yönünden başlayıp, batı ve kuzey istikametine doğru uzanan ön cephesi, 
muhkem surlarla adanın arka tarafını oluşturan kuzey-doğu ve güney yönü 
ise, doğal set oluşturan yalçın kayalıklarla kaplı korunaklı bir adadır. O 
yıllardan itibaren adada Venedik asıllıların, Rumların ve Türk halkının 
aşağı yukarı iki buçuk asır kadar birlikte yaşadıkları, nüfusun dört yüz-beş 
yüz dolayında olduğu ev adetinin de iki yüz küsur olduğu adanın tarihini 
yazan kaynaklardan bilinmektedir. 
Atalarım, 1650 yıllarından itibaren 1850 yıllarına kadar diğer halklarla 
barış içinde dostça yaşamışlar, fakat sonra Osmanlı Devleti’nin 
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zayıf düşmesini fırsat bilen 
emperyalist dış devletlerin 
kışkırtmalarıyla, o yıllara kadar 
yiyecek içeceklerini bölüşen, 
birbirlerine adeta akraba kadar 
yakın olup kardeş gibi yaşayan 
Girit halkı birbirine düşürülmüş, 
düşman edilmişlerdir. O tarihten 
itibaren yaratılan kaoslarla, trajik 
olaylarla, çoluk çocuk, genç, 
kadın, ihtiyar demeden yaşanan 
katliamlarla hayat yaşanmaz 

bir hal almaya başlamış, ada cehenneme dönüşmüştür. Herkeste her an 
her yerde ölüm korkusu galebe çalmış, aileler evlatlarının akıbetlerini 
düşünerek, adadan gizlice veya alenen kaçmaya başlamışlardır. 

1896 yılından itibaren, isyan öldürme ve katliam olayları çekilmez bir hal 
alınca, dedem Klavura İbrahim Reis, Petras isimli piyade tipi on iki metrelik 
yelkenli teknesiyle, eşini ve çocuklarını kaçırmayı planlamış (Babam 
Derviş henüz on yaşında), ekseriyetle gece adadan adaya yapılan yolculuk 
etaplarıyla günler sonra ailesini salimen İstanköy adasına ulaştırmıştır. 
(Dedemin Petras isimli piyadesinin maketi, Bodrum Deniz Müzesinde 
mevcuttur).  Aile büyüklerim 1897 yılında gelip yerleştikleri İstanköy 
adasında, 1923 yılına kadar yirmi altı yıl kalmış, babam delikanlılık 
yıllarında yine Girit adasından İstanköy adasına Kolcu (Gümrük muhafaza, 
kaçakçılıkla mücadele memuru) görevine atanan, dedem Hüseyin Çavuş 
ve eşi anneannem Melkinaz hanımın, iki kızından biri olan annem Halime 
hanımla evlenmiştir. 

1923 yılında gerçekleşecek olan mübadele yıllarına kadar bu izdivaçtan, 
en büyük ablamız Fatma (ölümü 1981), Melek (ölümü 1948), Devlet 
(üç yaşlarında maalesef müessif bir kaza neticesinde vefat etmiştir) ve 
ağabeyim İbrahim (ölümü 2016) dünyaya gelmiştir. 

1923 yılında Mübadele anlaşması gereği Bodrum’a iskân edilen ailemin, 
1926 yılında Belkıs isimli kızları ablam (halen hayatta), 1936 yılında da en 
son çocukları olarak ben dünyaya gelmişim. 

Dedem İbrahim Reis benim doğumumdan üç veya dört ay evvel, annem 
Halime hanım 22 Mart 1965 yılında, babam Derviş Şakar 3 Ağustos 

Dedem Klavura İbrahim Reis ve 
ikinci eşi Hesna Hanım
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1971 yılında vefat etmişlerdir. Allah cümlesine gani gani rahmet eylesin, 
mekamları cennet olsun. 

Bu hatıraları kaleme aldığım günlerde, ailemizin en büyüğü olan ağabeyim 
İbrahim Şakar’ı  24 Mart 2016 tarihinde kaybettik. Ruhu şad, makamı 
cennet olsun. 

Ablam Belkıs Armağan, doksan yaşını ve ben seksen yaşımı aşmış olarak 
ömrü-ahirimizi yaşamaktayız. 

NOT: Atalarımın şeceresini, Girit hayatını ve dedemin kaçış hikâyesini 
(Dedemin Göçü: Meltemin Anadolu’ya Savurdukları) adı altında, geniş bir 
biçimde gelecek olan nesillerime bir armağanım olmak üzere derledim. 
Yukarıdaki öz geçmişimle ilgili yazıda anlatılan göç, o kitabımda bütün 
ayrıntılarıyla anlatılacaktır. 

DOĞUMUM ve CEVAT ŞAKİR

Yıl 1936. 23 Mayıs. Baharın sona erip, yaza girildiği günler. Giritli 
Mahallesi. Umurca Deresi’nin denizle buluştuğu mevkide ön ve arka 
avlusunu envayi çeşit üzüm 
asmalarının gölgelendirdiği, arka 
avlusunu erik, kayısı, ayva, nar ve 
limon ağaçlarının süslediği mütevazi 
bir Rum evi. Kapı numarası 135. 
Babam Derviş Şakar’ın mübadelede 
iskân edildiği ev. Mahalledeki 
emsallerinden daha büyük ve 
gösterişli bir taş ev. Denize bakan 
yönde yüksekçe duvarların ortasında 
bulunan, iki basamaklı sokak 
kapısından girişte genişçe, çimento 
tabanlı avlunun dört bir yanında içleri 
rengarenk sardunyalar, zambaklar, 
mercanlar, küpe çiçekleri ve rozetlerle 
bezenmiş seraların kenarlarına 
oturtulmuş, beyaz badanalı teneke 
saksılar içerisinde etrafa mis gibi 
latif kokular yayan kar gibi beyaz fuller, ev sahibesi annemin zevkini ve 

1936, Ben 7 aylık iken
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doğa sevgisini yansıtıyordu. Annem Halime hanım, kırk üç yaşında üç 
torun sahibi, artık çocuk doğurma şansını gerilerde bırakmış. O yılların 
zihniyetine göre yaşlanmış bir hatun. Ama heyhat kazara da olsa bana 
hamile, hem de doğurmak üzere. Üç torun sahibi olması dolayısıyla 
utancından sokağa çıkamaz. Biri ölmüş üç çocuk sahibi, damadı eniştem 
Kahveci Mustafa’dan utanır, kendisinden bucak bucak kaçar. Benden 
kurtulabilmek için uygulamadığı iptidai usuller kalmaz. Ama nafile benim 
dünyaya gelmem mukadder. 

23 Mayıs 1936, pamuk pamuk bulutların, masmavi gökyüzünde uçuşarak 
semaya güzellikler kattığı, sıradan bir gün. Baba evimin ocaklı küçük 
odasından, yeni doğan bir bebeğin canhıraş ağlamaları, komşular tarafından 
sevinçle karşılanır. Evde heyecanlı bir telaş. Yaşı seksenini aşmış kamburu 
çıkmış başındaki bembeyaz saçları siyah bir yemeniyle örtülü, üstüne 
eteklerine kadar sarkan kocaman bir önlük takmış olan anamın can dostu, 
bitişik komşu kadın Giritli Şalvarağaların Fatma hanımın mintanının kolları 
dirseklerine kadar sıvanmış, ellerinin bazı yerleri kanlı, durmadan odadakilere 
emirler yağdırıyor. “Kazanın altını yakın, maşrapayı hazır tutun, kundakalesta 
olsun, leğeni getirin!…” Nihayet o heyecanlı telaş biter ve ben dünyaya teşrif 
ederim. 

Haber babama ve akrabalara tez ulaşır, ev ziyaretçilerle dolar. Altı çocuk 
dünyaya getirmiş olan annem gayet sağlıklı hiçbir şey olmamış gibi rahat, 
erkek çocuk doğurduğu için de çok sevinçli, biraz da şımarık. Gelenlere beni 
iftiharla gösterip böbürlenir. Zira erkek çocuklarını çok seven, erkek doğuran 
hanım dostlarına “Bravo”, kız doğuran dostlarına Giritçe “Okso” (dışarı) 
diyen bir mukallittir. Herkes onun bu zaafını bildikleri için hoş karşılarlar. 

Eşten dosttan tebrik ziyaretleri, hediyeler, içilen loğusa şerbetleri derken 
sıra isim takmaya gelir. O yıllarda Millî Mücadele ile ilgili kaleme aldığı 
bir makalesi yüzünden Bodrum’a kalebentlik cezasıyla sürgün edilmiş 
bulunan, fakat büyük kişiliğiyle tüm Bodrumluların kalplerinde taht 
kurmuş olan, koca Cevat Şakir babaya (Cevat Şakir Kabaağaçlı- geleceğin 
Halikaras Balıkçısı) isim babalığı yaptırmak neredeyse bir gelenek haline 
gelmiştir. Babamla çok samimi arkadaş olan Cevat Bey bundan on yıl 
evvel 1926’da doğan ablama da isim babalığı yapmış ve kendisine Belkıs 
adını kulağına fısıldamıştı. Babama da; “Derviş, kızın çok güzel maşallah, 
ona Saba Melikesi Belkıs’ın adını takıyorum. İnşallah o da melike kadar 
güzel ve bahtı yüce olur.” der.
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İsim mevzubahis olunca babam yine benim adımı da Cevat beyin 
takmasını ister. Kendisini eve davet eder. Cevat Bey bihaber her zamanki 
aile ziyaretleri gibi eve gelir. Gürlercesine, “Merhaba” der ve oturur. 
Kahveler içilir, sohbetler edilir ve biraz sonra diğer odadan kucağında 
bir bebekle annem çıkagelir. Bebeği Cevat beyin kucağına bırakır. Cevat 
Bey babamın yüzüne bakar ve çocuğu yeni doğan bir torunu sanıp uğur 
kadem edecekken, babam; “Cevat Bey, tekne kazıntısı oğlum ellerinden 
öper” der. Cevat Bey bir an şaşırır ve “Şaka yapıyorsun değil mi” der 
gibi bakar ve o muhteşem kahkahasını patlatır. Arkasından da; “Bre Derviş 
sen dedesin, hâlâ mı çocuk doğurtturuyorsun? Helal olsun sana” der ve 
“Oğlunun adını Yeter koyuyorum biraderim, bu artık son olsun, Yeter” der.  
Adımı kulağıma tam fısıldayacağı sırada annem seslenir, “Cevat Bey, ama 
ben babamın adının da konmasını istiyordum.” der Giritli aksanıyla. Cevat 
Bey babama döner ve “O zaman oğlunun adı Hüseyin Yeter olsun, adıyla 
yaşasın, şansı bahtı güzel olsun.” der ve adımı Ezanı Muhammediyeyle 
kulağıma fısıldar. Böyle büyük ve değerli bir insanın, bir filozofun isim 
babalık onurunu her zaman taşıdım ve ölünceye kadar da taşıyacağım. 

İleriki yıllarında yazdığı meşhur Mavi Sürgün kitabında, bu isim takma 
olayından bahseder.  Ayrıca büyük 
kızı İsmet Kabaağaçlı Noonan, 
2009 yılında yazmış olduğu Anılar 
Akın Akın isimli kitabının kırk 
ikinci sayfasında, babasının bana 
verdiği isimden ve ailemizden 
bahseder.

Kabaağaçlı ailesi Bodrum’da 
oldukları müddetçe ailevi 
dostluklarımız devam etmiş, tüm 
ailesi bana her zaman Hüseyin 
Yeter olarak hitap etmişlerdir. Beni 
çok severlerdi. Bilhassa İsmetula 
diye hitap ettiği büyük kızı İsmet, 
Aliye abla ve oğlu Suat. Bende 
hemen hemen her gün onların 
evlerinde olurdum. Annemle 
ziyaretine gittiğimiz ve bugün 
Kumbahçe Camisi’nin olduğu 
mahalde bulunan kayınvalidesinin 

Cevat Şakir´in Azmakbaşındaki 
ilk kiraladığı ev
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havuzlu bahçesinde, havuz etrafında oynarken beni gören Cevat Baba, 
havuza düşebileceğimi ima ederek anneme takaza ederdi. Cevat baba 
beni çok şımartırdı. Cumhuriyet Caddesi’ndeki evlerinin oturma odasının 
tavanında, Cevat amcanın kendi eliyle ahşaptan yaptığı tüm yelkenleri 
fora bir kalyon maketi asılı dururdu. Her gelip gidişimde gözüm onda olur, 
onu bana vermesi için Cevat babaya yalvarırdım. O da bana, yine evlerine 
gitmem için her defasında, “Yarın gel düşünürüz” derdi. Ufku geniş keskin 
ve üstün zekâ sahibi, yedi dil bilen, Oxford Üniversitesi mezunu, hazırcevap 
ve büyük deha sahibi bir insandı. Ses tonu etkileyici, ikna edici, bilhassa 
sohbeti doyumsuzdu. Bir mevzuyu anlatırken etkilenmemek imkânsızdı. 
Etli alt dudağı aşağıya sarkık, görkemli yüz hatları, arkaya doğru uzamış 
tarak yüzü görmemiş karmakarışık dalgalı kırçıl saçlarının üzerinde, 
sağa doğru eğik duran siyah beresi, uzun boyuna çok yakışan siyah 
montgomerisiyle mitolojik bir figür gibiydi. Ayakları çok uzundu. Asker 
giysisinden bozma paçaları, lastik boğmalı siyah golf pantolonu, kendisini 
olduğundan da uzun gösterirdi. En dikkat çeken hareketi de sandalyede 
ayak ayaküstüne otururken, üstteki bacağının ayak kısmını diğer bacağının 
arka kısmından dolayıp, ön tarafından çıkartarak oturmasıydı. 

Sürgün olarak geldiği fakat “Benim cennetim” dediği Bodrum’a geldiği 
günden itibaren, yüreğinden gelen kocaman Merhaba’sıyla selamladığı 
insanına verdiği değer, Bodrum’un güzelleşmesi ve her alanda inkişaf 
etmesi için sarf ettiği çaba, her şeyin üstündeydi. Herkesin kalbinde 
taht kurmuştu. Onu tanımayan sevmeyen yok gibiydi. Çünkü herkesin 
seviyesine inen, onunla sımsıcak dostluklar kurabilen bir karakterdi. 
Bilhassa Bodrum’u güzelleştirmek, yeşilini çoğaltmak maksadıyla, dış 
devletlerden getirttiği ağaç türleri ve buralarda henüz bilinmeyen çiçek 
çeşitleriyle Bodrum’u bir ağaç ve çiçek cenneti haline dönüştürmüştür. 
Diktiği palmiyeler, okaliptuslar, sarı ve mis kokan çiçekleriyle mimozalar 
bugün Bodrum’un her yerinde birer abide gibi gökyüzüne yükselmekte, 
adeta onu zikretmekteler. Belediye parkındaki tüm ağaçlar onun 
armağanlarıdır. Ayrıca Bodrum’un en büyük gelir kaynaklarından olan 
narenciye üretimine katkı olmak üzere, bilinmeyen bergamut ve pomilan 
(greyfurt) fidelerini yurt dışından getirtmiş ve bahçelerde yetiştirilmesine 
vesile olmuştur. Bodrum’da iptidai olarak sürdürülen balıkçılık sektörüne 
o güne kadar bilinmeyen teknik bilgileri, Avrupa ülkelerinden getirttiği 
kitaplarla balıkçılara öğretmiş, balıkçılığın inkişafına katkıda bulunmuştur. 
Gökova cennetini keşfeden ve yazdığı kitaplarla Mavi Yolculuğu tüm 
insanlığa tanıtan ve hediye eden de odur. 
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Çocuklarının yüksek tahsil hayatlarının başlamasıyla mecburen sevgili 
Bodrum’unu terk edeceği gün, “Asıl sürgün hayatım şimdi başlıyor” diyerek 
ayrıldığı sevgilisinden, Sulu Hasan Tepesinin eteklerine gelindiğinde durup, 
dönüp yüksekten Bodrum’a bakar ve o büyük deyişini söyler;

“Yokuşbaşına geldiğinde Bodrum’u göreceksin, Sanma ki sen geldiğin gibi 
gideceksin, Senden öncekiler de böyleydiler, Akıllarını hep Bodrum’da 
bırakıp gittiler.”

İşte bir zamanlar böyle 
bir deha gelip, adını 
Bodrum tarihine yazdırıp 
geçip gitmiştir. 

13 Ekim 1973 tarihinde 
ölmezden evvel vasiyeti 
icabı, Bodrum’u yük-
sekten gören bir tepede 
Türbe Mezarlığı’nın he-
men yanındaki tepecikte, 
mütevazı kabrine defne-
dilmiş orada huzur içe-
risinde, ebe-di uykusuna 
devam etmektedir. Allah 

gani gani rahmet eylesin. Cennet mekânı olsun. 

Cevat Şakir’le ilgili başka anılarımı da, yazımın ilerleyen bölümlerinde 
anlatmaya devam edeceğim. 

BEBEKLİK YILLARIM

O yaşlardan sonra oğul sahibi olan bir ailenin, hele en küçük çocuğu 
olmak benim açımdan birçok avantajlara sahip olmak demekti. Bir defa 
evin oyuncağı sayılıyor, ev halkının sevgi odağı oluyordunuz. Herkes 
gözünüzün içine bakıyordu. Nitekim ilerde annem, babam ve büyük 
kardeşlerim üzerime titrediklerini anlatırlardı. 

İlk üç ay anne sütünün az olması dolayısıyla, ebeveynlerim çok sıkıntı 
çekmişler. O yıllar şimdiki gibi besleyici esema, paro kalitesinde çocuk 
mamaları yoktu. Daha doğrusu böyle şeyler bilinmezdi. Hoş, olsa da o 

Cevat Şakir Kabaağaçlı´nın 
Ebedi İstiratgahında Anma Töreni
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mamaları alabilecek para herkeste 
yoktu. Pirinç kaynatılır, suyu 
içirilir, muhallebi yedirilirdi. O da 
beslenmeye kâfi gelmezdi. Çok 
zayıf olmam onları endişelendirirken 
o günlerde annemle birlikte Aysel 
isimli bir kız evlat doğuran, harumada 
oturan (işlenmemiş boş tarla), 
komşuları Giritli Kasidilerin Kübra 
hanım, annemin o hususta sıkıntı 
çektiğini duyunca bana sütanneliği 
yapabileceğini söyleyip, kızıyla 
birlikte beni emzirmeye başlamış ve 
sevgili Aysel Davulcu’yla süt kardeşi 
olmuştuk. O kutsal kardeşlik, her 
ikimizde halen devam etmektedir. 
O kadar zayıfmışım ki, sonradan 
bana anlatılan bir komik hatırayı hiç 
unutamadım. 

O yıllar akraba, komşu ve dost ilişkileri doruktaydı. İki bin veya iki bin 
beş yüz nüfusu olan Bodrum’da herkes tanıdıklarının dışını, dıdısını, 
çocuklarının, hatta torunlarının bile isimlerini bilecek kadar yakındılar. 
Yolda karşılaşanların birbirlerine selam vermeden geçmesi görülmemiştir. 
Hatta o kadar ki bir arkadaşın kahvede veya işyerinde, diğer bir arkadaşına 
ikram etmek istediği kahve veya çayı sebepsiz reddetmesi gücenme 
vesilesiydi. Küçüklerin büyüklere sonsuz hürmeti, büyüklerin de küçüklere 
sonsuz sevgi ve şefkati vardı. Herkesin herkesin derdiyle, sevinciyle ve 
üzüntüsüyle yakinen 
alakadar olması ne büyük 
bir erdemdi. 

Doğumumdan bir 
müddet sonra annem, çok 
samimi olduğu ve sevdiği 
bir arkadaşı olan Galip 
Evirgen beyin eşi Naciye 
hanıma gezmeye gider. 
Maksat yeni bebeğini ona 
göstermektir. O ev bugün, 

1939 Yılı, Ben 3 Yaşındayken

Alim Ekinci´nin Evi ve Muayenehanesi
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Cumhuriyet Caddesi’nde kule bar ismiyle faaliyet gösteren işletmenin 
bitişiğindeki Rahmetli Doktor Âlim Ekinci’nin evidir. Ev, o yılların en güzel 
ve büyük evlerinden biridir. Çatısı kiremitli, kare biçiminde inşa edilmiş 
olup sarı renk badanalı, ferah bir evdi. Evin caddeye bakan çiçeklerle 
bezenmiş avlusunun her iki yanında bulunan iki palmiye ağacı, eve daha da 
bir güzellik katmaktaydı. Ev, yüksekçe bir bodrum katı üzerine oturtulmuş, 
tek katlı bir evdi. Eve, giriş kapısının her iki yanında bulunan çimento 
merdivenlerden çıkılmaktaydı. Evin bodrum katında o yıllar hayatta olan, 
adı Mehmet fakat lakabı Şitta olan bir meczup yaşamaktaydı. Kimsesi 
olmayan bu garibi, şefkat ve merhamet sahibi Galip ağabey ve Naciye 
hanım himayesine almış ölünceye kadar bakmışlardır. Bu Şitta Mehmet 
adlı meczuptan, yazımın 
ilerleyen bölümlerinde 
bahsedeceğim. 

Annemi, tıpkı kendi 
gibi şakacı ve mukallit 
olan Naciye Hanım 
neşeyle karşılar ve 
sohbete başlarlar. Annem 
iftiharla beni kendisine 
gösterir. Naciye Hanım 
beni görünce annemin 
yüzüne bakıp, “Halime 
kim bu Çiroz?” deyip 
birkahkaha atar. Annem, “Hüseyin Yeter” der. Naciye abla devamla, 
“Halime, Allah aşkına sana üste para vereyim de, git bu çirozu çöpe at” 
diye takılır. Annem kendisine, “Bir dahaki gelişimde bu laflarından dolayı 
utanacaksın, bunu unutma” der. Aradan üç ay kadar geçer. Annem Naciye 
ablanın sözlerini hiç unutamaz ve o günün en besleyici mamalarıyla 
beni öyle besler ki, apalak bir çocuk olunca soluğu doğruca yine Naciye 
hanımda alır. Hoşbeş sohbetten sonra annem beni tekrar Naciye hanıma 
gösterir. Bu sefer şaşırma sırası Naciye hanıma gelir. Gözlerine inanamaz. 
Anneme döner ve sorar,“Allahaşkına kim bu Tosuncuk? Yoksa bu çocuk, 
üç ay evvel getirdiğin çiroz mu? Başka biri mi?” diye sorunca annem 
espriyi patlatır;  “Naciye, o gördüğün belediye başkanı Hüseyin Yeter” der 
ve kahkahalar arka arkaya patlar. Demek ki o zamanlar belediye başkanlığı 
çok değerli bir mevkiymiş. İşte bu komik diyalogdan sonra, rahmetli 
Naciye ablamız öleceği güne kadar beni nerede görse, “Ne haber belediye 

Şevki Ekinci, Perizat Ekinci, 
Dr Alim Ekinci, Berki Ekinci
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başkanı?” diye takılırdı. Cennet mekânı olsun. Sahiplerinin ölümünden 
çok sonraları ev, Bodrumlularca çok sevilen ve sayılan doktor Âlim Ekinci 
tarafından satın alınmış yapılan tadilatla ikinci kat inşa edilmiş, üst kat ev 
alt katta muayenehane olarak Bodrumlulara uzun yıllar hizmet etmiştir. 
Oğlum Derviş ve kızım Nursu da sevgili Dr. Âlim Ekinci ağabeyimizin 
gözetiminde büyümüşlerdir. Muayene bahanesiyle her zaman o eve girip 
çıkmış ve çocukluk anılarım aklıma gelmiştir.

ŞİTTA MEHMET

Galip Evirgen ve eşi Naciye hanımın 
himayesindeki Şitta Mehmet, gariban 
kimsesiz bir meczuptu. Garibin 
bütün anatomik yapısı amorftu, yani 
falsoydu. Saçı sakalına karışmış 
çirkin bir yüz, sekerek ve topallayarak 
yürüyen testisleri fıtık dolayısıyla 
anormal büyümüş, karpuz gibi olmuş 
bir kişiydi. Ağzından pipoyu eksik 
etmezdi. Pipo tütününü ona esnaf ve 
tanıdıkları alırdı. Ben onu sonraları 
gençlik yıllarımda seyrettiğim 
Notre Dame’ın Kamburu filminin 
zangocu Kuasimodo’ya benzetirdim. 
Garibe takılıp, onu kızdırmayan 
çocuk yok gibiydi. Hele biri vardı 
ki her gördüğünde adamı çıldırtırdı. 
Dalavere Mehmet adamı görür 
görmez şiş testislerini kastederek, 

“Şittaaaa, bi dilim karpuz versene!” der, adam kızgınlıkla ne söylediği 
belli olmayan sözler söyler, koşamadığı için yerden kaptığı taşları o şahsa 
tüm hıncıyla fırlatırdı. Yalnız o mu? Koca koca delikanlılar bile garibe 
takılırlardı. Yine birgün ben Naciye hanımın komşusu olan amcam Fahri 
Kaptan’ın evinden çıkmış eve gidecektim. Yine bizim mahalleli birkaç 
çocuk adama takılıp, kızdırıyorlardı. Aralarında Dalavere Mehmet’ te 
vardı. Şitta kızgın boğa gibi bağırıp çağırıyor, Naciye hanım da çocukları 
azarlıyordu. Ama dinleyen kim. Bir ara Şitta Mehmet yerden aldığı 
büyükçe bir taşı kaptığı gibi Dalavereye fırlattı. Tam isabet!. Kafasına gelen 

Şitta Mehmet Varda
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taş kafasını yarmış, akan kandan üstü başı al kana bulanmıştı. O acıyla 
diğer arkadaşlarıyla birlikte koşarak, Halazar Hamal Ali’ nin sokağından 
(sur sandaletin bulunduğu sokak) deniz kenarına geçip kaybolmuşlardı. 
Dalavere Mehmet’e ileriki yıllarımızda, ara sıra o hadiseyi hatırlatırdım. 
“Ya bre Huso. Hakikaten tam piçmişiz” derdi. Ayrıca, Bodrumluların 
kızdırdığı başındaki kaskete bir poşu dolayıp, bir ucunu sarkıtan çakır 
gözlü, hızlı hızlı koşar gibi yürüyen, Türkkuyusu Mahallesi’nde oturan 
Guk Dayı isimli biri daha vardı. O da çok asabiydi. Millet onu da ifrit 
ederlerdi. Yalnız o taş atmaktan ayrı yüksek sesle beddua ederdi. 

SAF VE TERTEMİZ ÇOCUKLARIMIZ

Bunların yanında mahallemizde doğmuş, saf ve tertemiz duygu ve 
hareketleriyle mahallemizin adeta maskotu olmuş, herkes tarafından 
sevilen çocuklarımız da yıllar yılı aramızda yaşamış, hatıralarımızda 
yer etmişlerdir. Bu kardeşlerimizden birisi yıllarca Liman Meydanı’nda 
bulunan Eski Cami’de müezzinlik yapmış olan, Subaşıların damadı Hasan 
Efendi’nin oğlu Turguttu. 

Altmış beş yaşlarına kadar yaşamış olan bu kardeşimiz, ömrü boyunca 
dört-beş yaşlarındaki bir çocuğun saflığı masumiyeti ve hareketleriyle 
yaşamış, tertemiz bir insandı. Mahallemizde herkesin kendisini, Gugu 
diye çağırdığı bu kardeşimiz, konuştuğu herkese adını bu şekilde 
söylemesinden dolayı öyle çağrılıyordu. 
Tipi yaşını hiç göstermezdi. Yüzü, 
tıpkı kalbi gibi her zaman gülen Turgut 
konuştuğu herkese, yaptığı işe veya 
meziyetine uygun kelimelerle yaklaşır, 
ona öyle hitap ederdi. Mesela bana her 
yaklaşıp konuşmasında“Abe! Dındın” 
deyip, eliyle saz çalar gibi yapıp, bana 
saz çaldığımı hatırlatırdı. Kendisini 
sevmeyen yok gibiydi. Bir çocuk olarak 
doğdu, ömrü boyunca da bir çocuk gibi 
saf ve tertemiz yaşadı, sonra da göçüp 
gitti. Cennet mekânı olsun. 

İkinci bir meczup da, Ahtapotçu 
Gocabıyık Eşref’in oğlu Musto’ydu. Turgut Aksu GUGU
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Doğuştan ayakları sakat ve akıldan 
biraz yoksun olarak dünyaya gelen 
Musto, diğer kardeşimiz Turgut’un 
aksine biraz asabi ve zaman zaman 
saldırgan bir kişiydi. Kendisiyle 
konuşulurken gayet sakin olan 
Musto, hiç yokken birden yüzü gerilir 
ve asabileşirdi. O zaman kendisiyle 
ilgilenmemek gerekirdi. Sokakta 
yürürken herkese, “Naber?” diye 
konuşur, bazen para ister bazen de 
çay ısmarlanmasını isterdi. Onun da 
sevmediği kimseler olurdu. Onların 
önünden geçerken, kendileri ona 
konuşurlarsa onlara küfreder sonra 
da tükürürdü. Daha da sinirlenirse, 
dükkânlarının camlarını yumruğuyla 
kırardı. İşte, yaptığı en büyük 
saldırganlığı buydu. Zaman zaman 
sağlığı iyi olur zaman zaman da ayakları rahatsızlaşır, zor yürürdü. O 
da tüm Bodrumlular tarafından sevilir, hoşnut edilirdi. Sanırım o da kırk 
yaşını aşkın yaşayıp, bundan üç dört yıl evvel aramızdan ayrılmıştı. 

Allah yukarıda andıklarımın hepsine rahmet eylesin.

Bebeklik anılarımdan biri de, bir komşu gezmesinde kağıtlı misafir 
şekerinin boğazıma kaçması neticesinde boğulma tehlikesi atlatmamdır. 
Nefessizlikten morardığımı gören annem baygınlık geçirirken, orada 
bulunan Peçi Mustafa Kaptan’ın kızı Muazzez Pulat (Kılavuz) hanımın 
soğukkanlılıkla uzun parmaklarını boğazıma sokup şekeri çıkarmasıyla, beni 
yeniden hayata döndürmesiydi. Bilahare hayatını idame ettirdiği Akyarlar 
(Kefaluka) Köyü’nde yaşadığı müddetçe kendisine minnettar olmuş, her 
zaman hatırını sormuş hürmetle ellerinden öpmüşümdür. Kendisini her 
zaman rahmetle anacağım. Hayatım boyunca minnettar olacağım bir kişi 
de, beni her an oyuncak bir bebek gibi kucağında taşıyan, büyüten, hatta 
birgün yine beni gezdirirken şımarık bir deve yavrusunun altında kalmaktan 
son anda kurtaran sevgili Belkıs ablam bugün doksan yaşında. Halen zinde 
halen güzel anılarıyla yaşayan bir çınar. Allah daha nice sağlıklı ve huzurlu 
ömürler ihsan etsin inşallah. Bebeklik yıllarımda yaşanan ve bana anlatılan 
bir olayı daha anlatıp, bebeklik anılarımı noktalayacağım. Birgün rahmetli 

Kocabıyık Eşref´in Oğlu MUSTO
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annem bir kuzu budunu iç pilavla doldurup, Şalvarağa’nın Fırını'na götürür. 
Akşama doğru yemeği alıp getirmesi için ağabeyim İbrahim‘i fırına gönderir. 
On dört-on beş yaşlarında olan ve beni çok seven ağabeyim İbrahim yemeği 
fırından alıp gelirken, evimizin karşısındaki Umurça Deresi Köprüsü’nün 
üzerinde beni kucağında taşıyan ablam Belkıs’ın yanına gelir ve elindeki 
tepsiyi unutup, yanaklarımı okşamak için ellerini uzatınca tepsi pat diye yere 
düşer ve yemek etrafa saçılır. 

Ağabeyim ne yapacağını şaşırmış bir vaziyetteyken, evin sokak kapısından 
seslenen annemin, “Canın sağolsun oğlum” sözleriyle kendine gelir. O 
yıllarda mahallenin en fakirlerinden olan rahmetli Rahmiye hanım gelir, 
kaşıkla dökülen yemeği, üstünden üstünden toplamak suretiyle evine 
götürür. O yıllar Girit göçünde yanında dünyalığını getirebilmiş hali vakti 
yerinde olanlar olduğu gibi, çok fakir mahalleliler olduğu da anlatılırdı. 
Çocukluğum yıllarında o durumlar halen mevcuttu. Etrafımızda çok 
fakir ve işi olmayan aileler vardı. Bu yüzden, birçok aile çaresiz olarak 
Nazilli’ye veya İzmir’e göç etmişlerdi. Çocukları arkadaşlarım olan bazı 
ailelerin Bodrum’dan ayrılışlarını hatırlıyorum. Velhasıl her göçte yaşanan 
trajediler, maalesef bu göçte de yaşanmıştı. 

Bebeklik yıllarımda yaşanmış, bana anlatılan ve aklımda kalanlar bunlar.

ÇOCUKLUK YILLARIM (1940-1952)
BABAEVİ

1941 yılları yaşanırken artık beş yaşına gelmiş şımarık bir çocuktum. 
Etrafımda olup biten her şeyi, yaşanan olayları algılamaya, idrak 

etmeye ve hafızama 
unutulmamak üzere 
nakşetmeye başlamıştım. 
Bu satırları yazdığım şu 
günlerde yaşım seksenin 
üstün-de olmasına rağ-
men, kafamda o kadar 
hatıralar birikimi var ki, 
sanki o günleri bugün 
tekrar yaşar gibiyim. 

Babam Derviş Usta ve Annem Halime Hanım
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Güzel babaevini, içinde yaşanan 
sımsıcak sevgiyi acı tatlı anıları 
hiç unutmadım. Evimiz; Giritli 
Mahallesi’nden denize ulaşan 
Umurca Deresi kenarında, denize 
kırk elli metre mesafede, o günlerin 
güzel ve ferah evlerinden biriydi. 
Yola ve denize bakan ön cephesinde, 
yüksekçe duvarların ortasında sokak 
kapısı vardı. Duvarların üzerinde 
aralıklarla duran kısa sütunların 
üzerine abanmış, salkım salkım üzüm 
veren asmanın dalları, yola doğru yeşil 
bir şelale gibi sarkar evin güzelliğine 
bir kat daha güzellik katardı. Annem 
çiçekleri çok seven bir kişiydi. O 
asma çardağının altındaki avlunun 
kenarında özel yapılmış seralar 
rengârenk sardunyalar ve envayi 

çeşit çiçeklerle bezeliydi. En değerli çiçekleri de beyaz badanalı teneke 
saksılar içerisindeki kar beyaz fullerdi. Seraların kenarlarına oturtulmuş ful 
saksıları, belli aralıklarla etrafa serpiştirilmişti. Her bir ful fidesi üzerine, 
dibi delinerek içi boşaltılmış beyaz yumurta kabuğu geçirilmiş olurdu. 
Sebebini hala çözebilmiş değilim, nazara mı karşıydı? yoksa fullere teşvik 
edici bir etkisi mi vardı? Bilemiyorum. 

Avlu, mis gibi çiçek kokardı. Tabanı çimento olan avlu, benim için ideal 
bir oyun sahasıydı. 
Caddeye bakan duvar-
lardan birinin bir kıs-
mı yıkılarak, babamın 
kendi yaptığı kafes-
vari çimento süslerle, 
dışarıyı görebilecek bir 
pencere oluşturulmuş-
tu. Oradan sokak ve 
deniz görülebiliyordu. 
Dere tarafındaki yüksek 
duvarda bulunan fakat 

Baba Evimin kapısında

Babam ve Annem ile Yuvamızda
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kullanılmayan eski bir ocak bacası 
içerisinden, yukarılara, göğe doğru 
yükselen dikenli bir kaktüs yaratanına 
dua eder gibiydi. Avlunun batıya 
bakan duvarı komşumuz Şalvarağa 
Ahmet Ağayla ortak duvarımızdı. 
Duvar, pembe-beyaz renkli sarmaşık 
gülleriyle kaplıydı. Duvarda gömülü 
ve buz gibi suyu bulunan kuyuyu 
ortak kullanırdık. Ta ki, yer altı 
kaynakları kirlenene kadar. Evimiz 
iki katlı, dört odalı idi. Gündoğusuna 
bakan altlı üstlü iki oda evin büyük 
odaları, arada bulunan iki metrelik 
koridordan sonraki batıya bakan 
diğer altlı üstlü odaları ise, evin 
küçük odalarıydı. Her iki büyük 
odamızda da deniz cephesine bakan 
güney yönünde ikişer, doğuya bakan 
yönde ikişer ve arka kuzey cepheye bakan yönde de birer olmak üzere 
toplam beşer pencere vardı. 

Küçük odalarımızda ise denize bakan yönde birer tane, arka cepheye ba-
kan yönde de sadece üst kattaki odada kuzeye bakan bir pencere vardı. 
Alttaki şömineli küçük odamızda annemin, birçok Giritli evlerinde bu-
lunan ve Giritli söyleyişiyle, argastiri denilen basit bir dokuma tezgâhı 

vardı. O tezgâhta annem, 
kırpılmış rengârenk bez 
şeritlerden veya boyalı 
yün ipliğinden şahane 
desenli kilimler, çulalar 
(paspaslık çula) ve daha 
envayi çeşit desenler-
de dokuma işleri üretir, 
evi güzelleştirirdi. Çok 
becerikli olan rahmet-
li annem Halime hanım 
pamuğu elle çevrilen, 
kirman denilen basit bir 

Beş Yaşımdayım, 1941

Giritli MELEK ASAL Hanım, Argastiri ile Oğlu 
Ali Asal´a Ayakkabı Kumaşı Üretirken
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aletle, ipliğe çevirip yine 
elle çevrilerek ipliğin ga-
mını alan kasnakla ipleri 
boyanacak hale getirdik-
ten sonra, kök boyalarla 
rengârenk boyayıp şaha-
ne Girit desenli kilimleri, 
argastiride dokurdu. Bu 
durum piyasada satılma-
ya başlanan hazır halılar 
kilimler ve envayi çeşit 
üretimler çıkana kadar ve 
artık yaşlanmaya başla-
yan anneme bu işler zor 

gelmeye başlayıncaya kadar sürdü ve bitti. 

Ana giriş kapısının karşısında bulunan, ahşap merdivenle çıkılan üst 
koridorun dışında kenarları demir korkuluklu, iki metrekare ebadında ahşap 
bir balkon bulunurdu. Denizi bütün ihtişamıyla gören bu balkonda yaz 
akşamları yemek yenir, koyu mavi gecelerin parıltılı yıldızları ve mehtabın 
zevki yaşanırdı. Evimiz taş duvar olup, ilk sahipleri tarafından inşa 
edilirken kuşlar da düşünülüp duvarın belirli yerlerine yuvalanabilmeleri 
için oluklar bırakılmıştı. Tavan kil geren toprağıyla kaplıydı. Su geçirmez 
mor renkli geren toprağı izolit madde görevi görür, su geçirmediği gibi 
yazın sıcağı kışın da soğuğu keserdi. Her yıl kış girerken takviye edilir, 
böylece yağmurlarda su sızma ve akmaların önüne geçilirdi. Evin kuzeye 
bakan arka yönünde de büyük bir avlusu ve bahçesi vardı. O arka avluyu 
da çok lezzetli iri siyah yediveren cinsi üzüm veren asma kaplardı. Arka 
avlunun dereye bitişik duvarında bir kuyu daha ve hemen yanında çok 
lezzetli papaz eriği ağacı bulunurdu. Aynı duvarın öbür ucunda kırmızı 
renkli kaya narı her sonbaharda meyvelerini cömertçe bizlere sunardı. 
Ortada bir kayısı bir ayva ve bir de limon ağacı vardı. Babamız kurban 
bayramlarında alınan kuzuları bu avluda keserdi. O, kuzuyu kesip postunu 
soyarken annemiz bir kenarda mangalı yakar, babamızın hazırladığı 
pirzolaları sakatatları pişirir biz çocuklara yedirirdi. Evin bu arka avlusunda 
evin kuzey duvarına bitişik, iptidai bir mutfak ve odun sobasıyla ısıtılıp 
sıcak su elde edilen bir banyosu vardı. Mutfağın en önemli şeyi en serin 
köşesinde asılı duran bugünün buzdolabı vazifesi gören tel dolaptı. Çabuk 
bozulabilecek olan yiyecekler et, peynir, süt ve öğünden artan yemekler 

Her Giritli Evinde Bulunan Dokuma Tezgahı 
(ARGASTİRİ) Anne Evimde de Vardı ve Annem 

Resimde Görülen Girit Motifleriyle Bezeli Birçok 
Kilimleri Bu Tezgahla Dokurdu
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bu tel dolapta saklanırdı. Mutfağın 
olmazsa olmazlarından biri elle çevrilip 
bakladan fava, buğdaydan bulgur elde 
edilen değirmen taşıydı. 

Sıkışık zamanlarda o değirmende 
buğday çekilip un elde edilirdi. Avluda 
mermerden oyulmuş kocaman bir 
dibek, mutfakta da ayrıca sarı pirinçten 
mamul bir havan, mutfağın önemli 
emtialarındandı.  Mutfağın duvarındaki 
el yapımı ahşap süslü tabaklık raflarda, 
her zaman kalaylanmış olarak parıldayan 
bakır tabaklar, kâseler, maşrabalar 
sıralanırdı. Porselen tabak biraz lükstü. 

Olanlar da antika kıymetindeydi. Tencerelerin bazısı Giritlilerin çukali 
yerli halkın güveç dedikleri pişmiş kırmızı toprak tencerelerdi. O yıllar 
yemekler odun ateşinde pişirildiği için, bu toprak tencerelerde pişen 
yemekler çok lezzetli olurdu. Evin arka kapısından çıkılınca mutfağa 
bitişik olarak uzayan on metrelik dar bir beton kaldırımın sonunda da evin 
helası bulunurdu. 

O yılların evlerinin çoğunda, bahçe içerisinde müsait bir yere yapılmış 
olan bu helalara soğuk sıcak yağmur demeden mahkûmduk. Hem kokudan, 
hem mikroptan uzak kalmak maksadıyla evden az ilerde yapılan bu hela-
ların çukurları her yıl dolar, yağmur mevsiminin gelmesi derelerin gürül 
gürül akması ve dev dalgaların oluştuğu fırtınalı havalar beklenirdi. Bod-
rum’da dolan foseptikle-
rin bo-şaltma işini yapan 
sadece iki kişi vardı. Bi-
risi bizim mahallenin fo-
septikle-rini boşaltan Da-
lavera Mehmet’ti. Diğeri 
ise diğer mahallelerdeki 
foseptikleri boşaltan Ab-
dullah isimli bir kişiydi. 

Burada affınıza sığınarak 
o zamanki bir helanın 
(ayakyolunun) profilini 

Çolak Mustafa Karaöz, Dalavera Mehmet 
Özgüreli, Kirno Hasan Dikan

Tel Dolap
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size anlatmak isterim. 
Derme çatma, iki veya 
iki buçuk metrekarelik 
üstü geren tavanlı, 
taş duvar bir odacık. 
Çukuru dolduğu zaman 
boşaltılabilmesi için bir 
köşesinde açılabilir bir 
kapak bulunan ahşap bir 
taban. Tabanın müsait 
yerinde on beş yirmi 
santim çapında bir delik. 

O delik üzerine çömelinerek defi hacet yapılan delikti. Hemen yanında 
her zaman ağzına kadar su dolu toprak bir ibrik dururdu. Bu ibrik taharet 
için kullanılan ibrikti. Hemen karşıda duvara gerilen bir ipe sıralanmış, 
hane halkı sayısınca ayrı ayrı renklerde kurulanma bezleri sıralanırdı. O 
yıllar şimdiki gibi envayi çeşit mis kokulu lüks tuvalet kağıtları bilinmezdi 
bile. Herkes renginden kendi kurulanma bezini bilir, onunla kurulanırdı. 
Ev halkında çok yaşlı veya diz ağrılarından dolayı çömelemeyen kişiler 
varsa, onlar için ahşaptan yapılmış ortası açık bir tabure, helanın bir 
köşesinde dururdu. Yanında da o çapta büyük bir lazımlık bulunur 
tabureye yerleştirdiği o lazımlıkta işini görüp deliğe boşaltırdı. Sonraları 
insanlar, biraz modernleşmeye başlayınca tuvaletlerinin ahşap tabanlarını 
çimentoyla kaplayıp, piyasada satılan çimento veya mozaikten yapılmış 
düz tuvaletleri, ibrik yerine de taharet musluklarını kullanmaya başladılar. 
Halen bugün cami veya umumi tuvaletlerde benzerlerini görmekteyiz. 
Yağmurlar başlayıp dereler akmaya başlayınca, ev dereye yakınsa 
tenekelerle doldurulan pislik akan dereye direkt veya denize boşaltılırdı. 
Bu işi yapan o iki kişi, herkesin yapamayacağı bu müstesna işlerinden 
dolayı kışın iyi para kazanırlardı.

Evlerinin içinde en müsait bir yerde kaloriferli lüks bir şekilde dizayn 
edilen tuvaletlerden bile şikâyet eden bugünün gençlerinin kulaklarını 
çınlatırım..

Avlunun arka kuzey duvarının hemen arkasında duvardaki açık kapıdan 
oraya geçilen ve babama ait inşaatı henüz bitmemiş olan, küçük bir evi daha 
bulunuyordu. O ev çocukluk yıllarımın oyun sahalarından biri olarak, uzun 
yıllar öylece yarım bir ev olarak kaldı. Ta ki ben askerdeyken 1957 – 1959 
yıllarında babamın evi tamamlamasına kadar. O bitmemiş evin bir köşesine 

Mahallemizin 1962 Yılından bir görüntüsü ve 
Daire İçinde Baba Evim
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kurduğum derme çatma küçük 
karanlık bir odacıkta, o yıllar kilisede 
oynatılan sessiz filmlerden kırpılmış 
birçok film karelerini toplar, aynayla 
güneşi yansıttığım ve bir deliğe 
yerleştirdiğim mercekler vasıtasıyla 
filmleri büyüterek beyaz perdeye 
ışınlar, mahalle arkadaşlarıma beş 
kuruşa gösterip para kazanırdım. 
Küçüklüğümden beri öyle de 
meraklı bir yanım vardı. Evimizin 
üst katındaki doğuya bakan büyük 
oda, ben ve ablam Belkıs’ın yatak 
odamızdı. O yıllarda evimiz henüz 
diğer komşu evlerden yüksek olması 
dolayısıyla, doğu pencerelerimizden 
görülen ve güneşin her sabah 
arkasından doğduğu Kışla Dağı, yer 
yer yarı ormanlık alanları ve koyu 
yeşil maki örtüsüyle muhteşem bir harmoni yaratıp, karşımızda uzanırdı. O 
yıllar günlerce süren tropik yağmurlardan sonra, dağın tepesindeki gri renkli 
bulutların öbek öbek dağılışını, sabah güneşiyle birlikte yıkanmış dağların 
ağaçların oluşturduğu parıltılı yeşilliği, yağmurun yıkayıp temizlediği 
gökyüzünün duru maviliğini seyretmek bana sonsuz zevk verirdi. Ablam 
Belkıs ile birlikte yattığımız iki kişilik demir aksam eski tip karyolamızın 
başucunda önü açık duvara gömülü bir dolap vardı. Ahşap rafları bulunan 
bu dolaba yorgan, yatak örtüleri, iç çamaşırları vs. istiflenirdi. Oda bize 
ait olduğu için odada istediğimiz gibi cirit atardık. Küçüklüğümden beri 
kedilere olan sevgimden dolayı bazı geceler annemden habersiz kedimi 
alır, koynumda yatırırdım. Bazen de ona o duvar dolabında yuva yapar, 
kedimi orada yatırırdım. Korkunç gök gürültüleriyle günler ve gecelerce 
yağan bizleri korkutan o müthiş yağmurlardan sonra hava açınca, bilhassa 
mehtap varsa karşıdaki Kışla Dağı’nın tepelerinden sabaha kadar bayram 
yaparcasına çakal ulumaları duyulur, onları biraz korku biraz da ilgiyle 
dinlerdik. Mehtabın gündüz gibi aydınlattığı gecelerin bir başka senfonisi 
de o yıllar henüz her tarafımızdan kuşatıldığımız mandalina bahçelerinin 
havuzlarından yükselen binlerce kurbağa sesleriydi. Sabaha kadar bizlere 
ninni söylerlerdi. Tabi bu arada bazı geceler, bir takım talihsizlikler ve 
acıklı olaylar olurdu. 

Sokaklarımızdaki İlk Umumi 
Çeşmeler
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O zamanlar orman ve dağlarımızda 
yaşamakta olan vahşi doğa 
yaratıkları henüz katliamlara maruz 
kalmamışlardı. Dağlarımızda 
henüz sırtlan, kurt, tilki ve çakallar 
yaşamaktaydı. Bazen düze inip 
koyun, kuzu sürülerine musallat 
olduğu duyulurdu. O yıllar etrafımızı 
çevreleyen mandalina bahçelerinin, 
tarlaların ve yeşil alanların 
hüküm sürdüğü Bodrumumuzda 
betonlaşmanın başlamadığı ve vahşi 
doğanın hayat bulabildiği o ortamda, 
bazı geceler tilkiler evlerimize sinsice 
yaklaşıp kapısı açık unutulmuş 
kümeslerden tavuklara saldırır ve 
maalesef içlerinden talihsiz olanı 
kapar zavallı tavuğun canhıraş 
bağırmalarını uzaklaşana kadar 

üzüntüyle dinlerdik. O yıllar hemen hemen her evde tavuk beslenirdi. Arka 
avlumuzda bulunan kümesin kapısını açık unutmamaya dikkat ederdik. 
Evin batıya bakan üst küçük oda babam ve annemin yatak odalarıydı. 
Evin en küçüğü olma avantajını bazen kullanır, anne ve babamın odasında 
yatmama izin verilirdi. O odanın arka kuzey yönüne bakan penceresinin 
yirmi metre kadar ilerisinde mübadele sonrası henüz Bodrum’u terk 
etmemiş bir Rum ailenin evi vardı. (Bugün o ev Ali Dinç’in evidir.) Yaz 
geceleri, pencerelerin açık olduğu o gecelerde oradaki aile fertlerinin 
yaptıkları bazı hareketler dikkatimi çekerdi. Aile fertleri yatmazdan evvel 
sırayla gelip duvarda asılı duran büyükçe bir haç karşısında tapınırlar ve 
yatmaya giderlerdi. Ben bu hareketlerin ne olduğunu anlayamayacak bir 
yaştaydım. Birgün babama yaptıklarının ne olduğunu sorup öğrendikten 
sonra merakımı yenmiştim. O aile kendileri gibi henüz Bodrum’da kalan 
birkaç aileyle birlikte 1940’lı yılların ortalarında Bodrum’u terkettiler. Alt 
büyük oda evimizin misafir odasıydı. O da, Umurca Deresi’nin bitişiğinde ve 
dere yatağından iki metre kadar yüksekteydi. (Bugün dere yatağı doldurula 
doldurula pencereler yoldan elli santim yüksekte kalmıştır.) Dere kenarları 
hayıt denilen ve el sürüldüğü zaman elinize mis gibi bir koku bırakan bitki 
örtüsüyle kaplıydı. Beyaz mavi renkte küçük salkımları andıran çiçekleri 
olurdu. O sık hayıtlar hem biz çocukların oyun yerleriydi, hem de herkesin 

Arkadaşım Kaya Dinç (sağda) ile 
4 Yaşındayız
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tavuklarının içerisinde yiyecek 
arıyacakları bir bitki örtüsüydü. Bazen 
tavuklar oraları o kadar benimserdi ki 
yumurtalarını folluklarına değil, bu 
hayıtların içlerinde doğururlardı. Biz 
çocuklar bazı günler toplu yumurta 
kümelerine rastlar, sevincimizden 
havaya zıplardık.

Misafir odamızın düzeni olarak 
tipik bir Giritli odasıydı. Odanın 
bir köşesinde duvara gömülü olan 
dolabın raflarını, elde yapılmış çok 
güzel ve zarif raf örtüleri süsler 
rafların üzerinde antika sayılacak 
porselen, gümüş süs eşyaları, misafir 
kahve ve tatlı takımları evin değerli 
aksesuarları sayılırdı. Kırılmasınlar 
diye dolaba camlı kapaklar 
yaptırılmıştı. Giritli ailelerin köklü 
geleneklerinden olan, misafire kendi 
elleriyle yaptıkları bergamut, turunç reçeli veya sakız tatlısı ikramı bu 
özel tatlı takımlarıyla yapılırdı. Ekseriyetle gümüşten yapılmış bu takımın 
yanında tatlıyla birlikte getirilen su, kristal bardaklarla misafire ikram 
edilirdi. Odanın üç ayrı duvarına bitişik duran el işlemeli, tertemiz beyaz 
makatların üzerini örttüğü, uzun misafir sedirleri ve arkaya yaslanmak için 
yaptırılmış sert şilteleri (prosçefalara) odaya sımsıcak bir görüntü verirdi. 
Yerler, annemizin argastiri denilen ahşap dokuma tezgâhında kendi eliyle 
dokuduğu, Girit motifleriyle bezeli kilimlerle kaplı olurdu. Rum evlerinin 
kalın taş duvarlarla inşa edilmesi, çatının gerenle kaplanmış olması, ayrıca 
ara tavan ve zeminlerin ahşap malzemeyle yapılmış olması dolayısıyla 
odayı süslü veya sade bir mangalla ısıtmak mümkün oluyordu. Ayrıca 
pencereler dışarıdan ahşap kapaklarla kapatıldığı için odalar sımsıcak 
olurdu. Soba ender evlerde bulunur; bilhassa hali vakti iyi olanların evlerini 
ısıtırdı. Evlerin zemin malzemelerinin ahşap olmasının tek mahsuru o 
yıllar kanemici asalak bir böcek olan tahtakurusu denen kırmızı renkli 
zararlının bu ahşaplarda yuvalanmasıydı. Gece olunca meydana çıkan 
ve uyuyan insanların kanını emerek şişen ezildiği zaman çok çirkin bir 
koku salgılayan bu asalağın ısırdığı yer müthiş kaşınır, ısırdığı yerde kan 

ALİ ASAL, Annesinin Argastiri ile 
Dokuduğu Kumaşlardan Ayakkabı 

Üretirken
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kırmızı renkte noktalar oluşurdu. Biz Bodrumlular uzun yıllar bu asalakla 
mücadele etmiş, bilahare 1950’li yıllarda dış ülkelerden gelen ve yakılarak 
oda içinde duman oluşturan bir ilaç sayesinde o illetten kurtulmuşuzdur. 
Böyle bir illeti tanımayan bugünün insanı ne mutlu. 

UMURÇA DERESİ’NİN
BİZ ÇOCUKLARA SUNDUĞU OYUNLAR

O yıllar, şiddetli ve günlerce yağan 
yağmurlardan sonra Umurca Deresi 
coşar, dağlardan sel olarak gelirken 
önüne ne çıkarsa sürükler, koca koca 
tomrukları kütükleri getirir denize 
kusardı. İşte o anlar köpürerek 
kıpkızıl dağ çamuru akan o sel sularını 
pencereden seyretmek, benim için 
bir eğlence olurdu. O yıllar gerek 
bizim Umurca Deresinde gerekse 
Yokuşbaşı Deresinde, Üçkuyular 
mevkinde bulunan yağhanelerde 
mevsiminde sıkılan zeytinyağlarının 
sızıntıları, dereye akarak ta köprülerin 
altına gelip birikir ve o günler etraf 
yağhane kokardı. Uzun zaman 
süren o sızıntılara burnumuz alışır 
benimser şikâyet etmezdik. Ancak 
yağmurların yağıp derenin akmasını 
ve o atıkları alıp yok etmesini de dört 

gözle beklerdik. Evimizin dere yatağında olması dolayısıyla, zemine su 
dolmaması için odanın altına bir buçuk metre yüksekliğinde bir bodrum katı 
yaptırılmıştı. Yani odanın ahşap zemini dereden bir buçuk metre yüksekte 
kalıyordu. Yağmur kesilip kontrol için zemindeki kapak açılınca odaya 
dolan küf ve ıslak toprak kokusu, odayı istila ederdi. Yağmurlar kesilip 
dalgalar derenin ağzını kapatınca derede elli altmış santim derinliğinde 
su birikintisi oluşur, Umurca Mahallesine gitmek isteyenler yol değiştirip 
arka yollardan ulaşmaya uğraşırlardı. Su birikintisi yağmurlar ve fırtınalar 
devam ettiği müddetçe derede kalırdı. O su birikintisi bizler ve bizden 
büyük olan mahalle çocukları için eğlence yeri olurdu. Tenekeden veya 

Solda Pilaçi Hüseyin Özkaplan 
ve Ben
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ahşaptan yaptığımız oyuncak kayıkları orada yüzdürür ve vakit geçirirdik. 
Dere yatağının kenarları hayıt denilen el sürüldüğü zaman mis gibi kokan 
bitki örtüsüyle kaplıydı. Derede su birikintisi kaldığı müddetçe o bitkiler 
yarı yarıya sualtında kalırdı. Bazı yerde su yüzünde kalmış toprak parçası 
olurdu. O çıkıntılardan biri de bizim evimizin önünde, dere yatağına inilen 
yerdeydi.

İBRAHİM AĞAN’IN KURTULUŞU

Birgün yine arkadaşlarım Erol, Ömer ve diğerleriyle derede kayık 
yüzdürüyorduk. O gün Ömer henüz üç yaşlarında olan kardeşi İbrahim 
Ağan’ı da beraberinde getirmişti. Bizler dere içinde kayıklarımızı 
yüzdürürken küçük İbrahim yukarıda bahsettiğim yükseltide oturmuş 
bizleri seyrediyordu. Bizler oyuna dalmışken, bir ara arka tarafa baktığım 
zaman İbrahim’in başı suyun içinde ayakları ise o yükseltide çırpındığını 
gördüm. Çocuk, su derin olduğu için ellerini dibe değdirip kendini yukarı 
kaldıramıyordu. Ömerrrrrr!! diye bağırarak bir anda çocuğun yanına geldim 
ve tuttuğum gibi çocuğu yukarı kaldırdım. Derin bir nefes alan İbrahim 
ağlamaya çığrınmıya başladı. Neyse ki çocuğu son anda kurtardığım için 
çok sevinçliydim. Bütün arkadaşlar çocuğun başına toplanıp avutmaya 
uğraştık. Çok şükür ki kurtulmuştu. Eğer bir iki dakika daha görmeseydim, 
belki de bugün yaşamıyor olabilirdi.  Kadere bakın ki, bugün İbrahim Ağan, 
ağabeyim İbrahim Şakar’ın damadı ve üç çocuk sahibidir. İlerde ağabeyi 
Ömer Ağan’la da bacanak olduğumuzda, İbrahim Ağan’a o hadiseyi bazen 
hatırlatıp şaka yollu hayatını bana borçlusun diye takılırdım. 

 

ÇOCUK OYUNLARIMIZ

Evimize bitişik dere yatağının karşı tarafı Ahmet Hamdi’nin (Sonradan 
İstanköylü Fatma Özceylan’ın) evinden başlayıp, Mustafa Oral’ın evine 
kadar uzayan iki metre yüksekliğinde uzun bir duvardı. Duvar, eski 
zamalardan kalma çamur harçlı taş duvardı. O yüzden duvarın dökülmüş 
kovuklarına eşek arıları yuva yaparlardı. Bahar gelip derede su kalmayınca, 
o duvar diplerindeki hayıtlar yine meydana çıkar ve orman gibi olurlardı. 
İşte biz çocuklara yine yeni bir oyun zemini çıkardı. Oraya doluşan biz 
mahallenin bütün yaramaz çocukları hayıt dallarından oluşturduğumuz 
süpürgelerle gider zavallı arıların yuvalarına çomak sokar, kızışan binlerce 
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arılarla güya savaşırdık. Tabi her gün 
birimiz gazi olur, suratımız balon gibi şişer, 
günlerce gözlerimiz kapanırdı. 

Dere suyunun tamamen çekildiği günler 
yine Mustafa Oral’ın evinin bitişiğinde, 
köprünün hemen yanında çamurlu bir 
toprak yükseltisi oluşurdu. Orası da biz 
mahalle çocukları için ayrı bir oyunun yeri 
olurdu. Orada toplanan arkadaşlar yarım 
metre yarıçapında bir çukur açar, içini 
balçık kıvamında bir çamurla doldururduk. 
O balçık adı Giritçe pavlos (kazık) olan 
bir oyunun zeminini oluştururdu. Herkes 
evlerindeki odunların düz yerlerini otuz 
santim boyunda kesip uçlarını sivriltip, 
küçük kazıklar haline getirirlerdi. Oyun 
şöyle oynanırdı: 

Çukurun etrafını saran arkadaşlardan 
biri elindeki pavlosu savurarak çamura saplardı. Sonra sırasıyla herkes 
savurduğu kazıkla çamura saplı olan o kazığa temas ettirip, kazığı saplı 
olduğu çamurdan söktürüp çıkartırsa 
o pavlos onun olurdu. Çok zevkli bir 
oyundu. O yıllar şimdiki şanslı çocukların 
sahip olduğu binbir çeşit modern oyunları, 
hayal bile edemediğimiz o mahrumiyet 
günlerinde, bizler için çok eğlenceli 
oyunlardandı. Aramızda bizlerden büyük 
arkadaşlar, Çilla’nın Halil, Mavruka Yunus, 
Cevri İbram, Şalvarağa’nın Koca Yusuf, 
Kuçi Mustafa gibi arkadaşlar bizleri üter, 
bütün kazıklarımızı alırlardı. 

Ayrıca çocukluk oyunlarımızdan göt 
kazmaca diye bir oyun daha vardı. Yere 
küçük bir çukurcuk açılır, üstüne konan 
çomağı ebe olan arkadaş elindeki sopayla 
uzağa savurur, savurduğu çomağı almaya 
gittiğinde ellerinde düz sopalar olan bütün 

Cevrinin İbrahim Özdoğan

Koca Yusuf Karabak
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arkadaşlar ebe geriye gelene kadar toprağı 
kazıp çukuru büyütüp, bak seni ne kadar 
deştik deyip ebeyi kızdırırlardı. 

Bir de patlangeç dediğimiz incir ağacı 
dalından yapılmış bir oyuncağımız vardı. 
İncir ağacının dallarının ortasında yuvarlak 
bir kanal vardır. İçi kemiklerin içinde bulunan 
ilik gibi yumuşak bir maddeyle doludur. 
Yirmi, yirmi beş santim boyunda kesilen 
incir dalının içindeki bu kanal boşaltılır. O 
kanalın içerisinde rahatça gidip gelen sert bir 
ağaç dalından bir piston yapılırdı. Dağlarda 
çok yetişen sandal bitkisinin ince yeşil 
gövdesinden bir santim boyunda parçacıklar 
kesilip bunlardan biriyle patlangacın bir ucundaki delik (kanal) kapatılırdı. 
Diğer bir parçada, tükürükle ıslatılarak oyuncağın diğer ucundan içeriye 

sokulurdu. Sonra piston kanala sokularak 
tazyikle ileriye doğru itilince, iki parçacık 
arasında sıkışan hava deliği tıkayan parçayı 
tazyikle dışarı atarken, oyuncaktan tabanca 
sesi gibi büyük bir patlama sesi çıkardı. Bu 
da bizlere büyük zevk verirdi. 

Üşenmeden yazdığım bu oyunlarımız;  
şimdi ellerinde çeşit çeşit modern masa 
oyunları, buz üstü oyunları, sanal dijital 
oyunlar, bilgisayarlar ve daha nice oyun 
imkânları bulunan bugünün çocuklarımıza 
biz dedelerinin nelerle avunduğumuzu 
anlatmak içindir. 

       

UMURÇA DERESİ KÖPRÜSÜ VE RASATHANE PARKI

 Evimizden kırk metre kadar ilerideki ana yol, Cumhuriyet Caddesi 
üzerinde bulunan köprü (Bugün penguen pastanesi önündeki köprü) dere 
taşkınlarında veya normal zamanlarda mahallelilerin gelip geçmelerini 
sağlardı. Köprü, bugünkü görüntüsünden apayrı bir görüntüdeydi. 
Caddeden bir metre kadar yüksek gerilmemiş bir yay şeklinde, her iki 

Kuçi Mustafa Davulcu

Mavrukanın Yunus Özakay
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kenarında bulunan seksen santim yüksekliğindeki beton sütunları birbirine 
bağlayan yuvarlak demirler korkuluk vazifesi görürdü. Her iki tarafın ilk 
sütunları üzerinde dört metre yüksekliğinde tepeleri kıvrılarak uçlarına 
yolu aydınlatması için şapkalı lamba asılmış yuvarlak demirler bulunurdu.

1940’lı yıllarda, bugün fora bar-restorant olarak faaliyet gösteren bina 
Bodrum’un elektrik fabrikasıydı. Koca bir volandı olan bu elektrik 
üreticisi her akşam gün batımıyla faaliyete geçer, gece saat yirmi dörte 
kadar evlerimize ve yollara elektrik verirdi. Yollar her yüz metrede bir 
dikilmiş ağaç direkler üzerinde bulunan ölgün ışıklı elektrik lambalarıyla 
aydınlatılırdı. O yılların sessizliğinde fabrikanın koca volanının çıkardığı 
pof pof sesi Bodrum’un her yerinden duyulurdu. Fabrikayı çalıştıran 
belediye görevlisi Nusret Yeprem Efendiydi. Çok aydın işinin uzmanı ve 
entelektüel bir kişiliğe sahipti. Rahmetli Cevat Şakir’in samimi dostu ve çok 
değer verdiği bir kişiydi. Kendisinden ileriki yazılarımda bahsedeceğim. 

Gece saat yirmi dörtten sonra ise yine evlerimizi iptidai gaz lambalarıyla 
aydınlatırdık. Ekonomik nedenler dolayısıyla herkes evine elektrik 
alamazdı. Alabilenler ise çok şanslı ve mutluydu. Herkesin evlerinde 
envayi çeşit gaz lambaları olurdu. Bazı geceler fabrikada vuku bulan 
arıza dolayısıyla elektrik verilemez mecburen derslerimizi gaz lambaları 
ışığında yapardık. 

Bu iptidai durum 1950 seçimlerini kazanıp iktidara geçen Demokrat Par-
ti’nin başa geçmesiyle, 1950’li yılların ortalarına doğru Bodrum’un en 
büyük sorunlarından olan güçlü ve devamlı elektrik üretimi projesini ve 
yine esnafın en büyük ihtiyaçlarından olan soğuk hava deposu projesini 
hayata geçireceği zamana kadar devam etmişti. İlk olarak Kale’nin sırt-

larında müteahhitliğini 
ağabeyim İbrahim Şa-
kar’ın yaptığı Trafo bi-
nası inşaatı hayata geçi-
rilmişti. O günlere kadar 
Nuh-i Nebi’den kalan bir 
elektrik fabrikasıyla sa-
dece akşamları gün batı-
mından gece saat 24.00’e 
kadar elektrik verebilen 
eski fabrika lağvedilmiş, 
yeni trafo binasına yer-Trafo İnşaat Halinde...
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leştirilen yedi sekiz adet 
çok güçlü jenaratörlerle 
artık Bodrum’a 24 saat 
elektrik verilmeye baş-
lanmıştı. Aynı zamanda 
soğuk hava deposu in-
şaatı da bugün üzerinde 
manavların bulunduğu 
alana inşa edilip faali-ye-
te geçmişti. Trafodaki je-
naratörlerin teknisyen-li-
ğini ve çalıştırmasını 
arkadaşlarımızdan Hakkı 
Uslu ve Halil Başeymez yapmaktaydılar. Yıllarca trafoda hizmet veren bu 
arkadaşlarımız Bodrum’a TEK (Türkiye Elektrik Kurumu) tarafından na-
kil hatlarıyla getirilen elektrik teşkilatı faaliyete geçince, trafo kapatılmış 
kendileri de emekli olmuşlardır. Bu arkadaşlarımız eşleri ve evlatlarıyla 
uzun yıllar sağlık ve mutlulukla mütevazı hayatlarına devam etmişlerdir. 
Hakkı arkadaşımız emekliliğinde boş durmamış, ruhunda olan resim ve 
güzel yazı yazmak kabiliyetiyle tekneleri boyamış, teknelerin isimlerini 

yazmış, resimler çizmiş aynı zaman-
da da maket tekne vs. yapımı gibi be-
cerilerini devam ettirmiştir. Ne yazık 
ki vakti saati gelince her fani gibi on-
ları da yakın bir geçmişte ebediyete 
yolcu etmiştik. Kendilerini burada 
rahmetle anarım.

Evimizin hemen önünde bulunan 
(Bugün penguen pastanesi 
karşısındaki çocuk parkı) o yıllar 
rasathane parkı olarak faaliyet 
gösteren etrafı duvar çevrili park 
esasen çok eski bir mezarlıktı. Park 
içerisinde yüksekçe tel örgüyle 
çevrili alanda dört-beş basamakla 
çıkılan ahşap muhafazalar içerisinde 
bulunan iptidai hava ölçüm aletleri, 
günün belirli saatlerinde rasathane 

Trafoda İlk Elektrik Verilişi, En Arkada Tekniker 
Hakkı Uslu ve Sağında Motorcu Halil Başeymez

Rasathane Parkında, Soldan Hüseyin 
Özkaplan, Gürhan Oran ve Ben
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memurları tarafından kontrol edilip ölçümler yapılırdı. Alınan ölçümler 
telsizle Ankara’da genel merkeze bildirilir tüm yurt genelindeki hava 
durumu, radyo haber bültenleriyle duyurulurdu. 

RASATÇI FAİK FETTANOĞLU

1950’li yılların başlarıydı. 
Fethiye’den Bodrum’a rasathane 
memuru olarak atanan Faik 
Fettanoğlu, eşi Zehra hanım ve iki 
küçük kızlarıyla evimizin karşısında 
derenin öbür tarafındaki Ahmet 
Hamdi Bey’in kiralık olarak verdiği 
eve kiracı olarak yerleşmişlerdi. 

Zehra hanım esasen Bodrumlu 
olup ailemizi eskiden beri tanıması 
dolayısıyla annemler ve ablamlarla 
sımsıcak komşuluk ilişkileri 
yaşıyorduk. Fethiye’den geldikleri 
yıllar Tülin ve Tülay isimli kızları 
olan ailenin ileriki yıllarda Münibe, 
Ahmet ve Aysun isimli çocuklarıyla 
birlikte beş evlatları olmuştu. 
Kızlarından Tülin okuyup ilkokul 
öğretmeni olmuş, benim oğlum 

Derviş’in de öğretmenliğini yapmıştı. O sebeple Tülin hocahanımın 
ailemizde yeri başkadır. 

Çok bilgili ve candan bir hanım olan Zehra ablamız beni çok severdi. Aile 
ilişkilerimiz o kadar samimiydi ki Zehra hanım, ablamın en büyük kızı 
olan rahmetli Nurten ile Fethiye’den tanıdıkları iyi bir ailenin oğlu olan 
Ferudun Buluç’un evlenmelerine vesile olmuştu.

Rasatçı Faik Bey işte yukarıda bahsettiğim rasathanenin o iptidai aletleri ile 
günün belirli saatlerinde ölçümler yapar, Ankara genel merkeze bildirirdi. 
Çok sempatik, güleryüzlü ve nüktedan olan herkesle çabucak dostluklar 
kurabilen bu ağabeyimiz kısa zaman içerisinde Bodrumluların Rasatçı 
Faik ağabeyi olmuştu. Çok şakacı, nüktedan olmasının yanı sıra büyük 

Sağda, Rasatçı Faik Fethanoğlu 
Görev Başında
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olta avcılığı ustasıydı 
da… Gerek sahilden 
uzatma usulü ile gerekse 
sandaldan kadidi usulü 
ile müthiş balıklar 
yakalardı.

Vakti saati gelince 
her ikisi de hakkın 
rahmetine kavuşmuş 
olan ağabeyimize ve 
eşi Zehra ablamıza 
Allahtan rahmet diler, 
makamlarının cennet 
olmasını niyaz ederim. 

Rasathane parkının hemen önünde, evimize bitişik olan ve evimizin 
simetrik bir benzeri olan rahmetli Şalvarağa Ahmet Efendi’nin evi 
bulunurdu.  Fırıncı Şalvarağa Mustafa Efendi’nin kardeşi olan Giritli 
Ahmet Efendi, seksenini devirmiş, bembeyaz saç ve sakallarıyla o yaşta 
bile yakışıklı ve zinde yapısıyla tam eski bir topraktı. Hanımı benim 
doğumumu gerçekleştiren rahmetli Fatma hanım teyzeydi. Bitişik 
duvarımızdaki kuyuyu müşterek kullanır, kuyunun olduğu boşluktan 
istediğim zaman onların evlerine geçerdim. Beni çok severlerdi. Çok 
iyi insanlardı. Kızları İkbal abla, damatları balıkçı Seydi Cici Hüseyin 
Kaptan ve dört torunuyla birlikte otururlardı. Ailenin ekonomik durumu 
pekiyi değildi. Fakat damatları Hüseyin Kaptan’ın piyade tipi teknesiyle 
balıkçılıktan kazandığıyla yetinmezlerdi. 

İriyarı hafif kamburu çıkmış bir iple başına tutturulmuş yuvarlak kalın camlı 
miyop gözlükleri  kayıp devamlı olarak burnunun üstünde duran tonton ve 
sevimli bir Girit kadını olan Fatma hanım teyze, kocasının satması için 
her gün Giritlilerin meşhur olan kalçonya isimli içinde tarçınlı lor peyniri 
bulunan üzerine yumurta sarısı sürülerek yapılan kare şekilli çörekleri ve 
un kurabiyeleri imal eder, kocası Ahmet Efendi de o enfes çörekleri camlı 
muhafazası içerisinde mahalle aralarında veya çarşıda gezdirerek satar 
nafakalarını kazanmaya uğraşırlardı. 

O yıllar beş yaşlarındaydım. (1941) Artık etrafımı tanımaya olup bitenleri 
idrak etmeye başlamıştım. Mesela o yıllarda hafızama kazınan ve 

Oğlum Derviş´in (En Solda Oturan) Öğretmeni 
Tülin Fethanoğlu (Önder)
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unutamadığım en önemli olay, pencereden korkulu gözlerle gördüğüm 
komşumuz yaşlı Şalvarağa Ahmet amcanın ölüm ânıydı. Artık etrafımızdaki 
komşuları, mahallemizi tanımaya ve bazı mühim olayları da hafızama 
nakşetmeye başlamıştım. 

EN YAKIN KOMŞULARIMIZ

Mazlum Kaptanlar, Bahçıvan Latif, Yaveletler, Kukaçiler, Kasidiler, 
Adviye Hanımlar, Fırıncı Şalvarağalar, Ahmet Hamdi Efendiler, Hayrettin 
Efendi, Mustafa ve Müveddet Orallar, Cevri Hasan Kaptanlar ve mahalle 
bakkalımız Ali Amca evimizin etrafındaki komşularımızdı. 

Arka kapılarımızın 
karşı karşıya olduğu 
komşumuz ise, can 
dostum Erol Ağan’ın 
ebeveynleri Mazlum 
Kaptan ve Fatma 
hanımdı. Meral ve Seval 
isimli iki kız kardeşi 
de vardı. Erolla adeta 
kardeştik. Aynı zamanda 
onun baba tarafıyla benim 
annem akrabaydılar. 
Sadece onların evlerine 

gitmeme izin verilir veya o bize gelirdi. Birlikte yaşadıkları anneannesi 
Sıdıka hanım teyzeyi, el ve ayağından engelli olan Müveddet ve Hurşide 
teyzelerini, eski kurt kaptanlardan olan dedesi Tramtana Ömer Kaptanı 
çok iyi tanıyordum. 

Erol’un anneannesi olan Sıdıka teyzenin, henüz çocukluğunda Girit’te 
katliamlar yaşanırken başına gelen korkunç bir olayı hepimiz bilirdik. 
Yaşadıkları köyü basan Türk düşmanı bir çetenin baskınına uğrayan 
ailesi, karşı koymasına rağmen gafil avlanıp ağır yaralanmışlardı. 
Devam eden çete baskınlarını bilen aile henüz küçük bir kız çocuğu olan 
Sıdıka’yı her gece, evin gizli bir köşesine yatırıp çocuğu emniyete almaya 
çalışırlarmış. O gece, baskında ağır yaralanan anne ve babasını öldü sanıp 
evi yağmalamaya başlıya çete evin bir köşesinde korkudan tir tir titreyen 
Sıdıka’yı bulurlar. Ağza alınmayacak ağır ve galiz küfürler eşliğinde  

Soldan Dördüncü Ahmet Hamdi Efendi. 
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kafasına tüfeğin dipçiğiyle ölümcül 
darbeler vururlar. Kan revan içinde 
kalan çocuğu öldü sanıp bırakırlar. 
Çete aradıklarını alıp tam çıkacakları 
zaman, çete mensuplarından biri 
Sıdıka’nın kulağındaki anne yadigârı 
küpeleri görüp geri döner. Ölü 
sandığı Sıdıka’nın küpelerini almak 
için zahmete girmeyerek, acımasızca 
çocuğun kulak memelerini kesip 
küpeleri alıp gider. O sırada baygın 
olan fakat yaşananların farkında olan 
Sıdıka, kulakları kesilirken bile ölüm 
korkusuyla sesini çıkarmaz. 

Bu olay çocuğun psikolojisini o kadar 
etkiler ki bizim çocuk olduğumuz o 
yıllarda, belki de yetmiş yaşlarında 
olan Sıdıka teyze pek fazla konuşmaz, 
hep düşüncelere dalardı. Başını hiç açmazdı. Her zaman başını siyah yemeni 
bir eşarpla bağlardı. Bunu kesik kulak memelerinin ve başına aldığı dipçik 
yaralarının görülmemesi için yapardı. Yine de dikkat edildiği zaman siyah 
eşarbın altından üzerinde saç bitmeyen dipçik izlerini görebiliyordunuz. 
Birgün kendisine duyduğum bu olay hakkında bir şeyler soracak oldum. 

Önce duymamış gibi yapmış, sonra sinirli bir tavırla homurdanır gibi 
anlaşılamayan bir şeyler mırıldandığını ve beni azarlar gibi bir tavır 
aldığını görünce sormaktan vazgeçmiştim. Sıdıka hanım teyzenin bu hayat 
hikâyesi halen aklımızdadır. Allah rahmet eylesin. 

Erol’un büyük babası yani Sıdıka hanım teyzenin kocası Giritli Tramtana 
Ömer Kaptan, sakin görünüşlü, fazla konuşmaz fakat çok aksi bir kişiydi. 
Suratı her zaman asık. Ablak suratı, kirli sakalı, iri göbeği ve cüssesiyle 
güçlü sağlıklı iri yarı bir korsana benzerdi. (Ona en çok benzeyen ve bugün 
hâlâ hayatta olan torunu Allah ona uzun ömürler versin Kaptan İbrahim 
Ağan’dır.) 

Onunla konuşmaya veya ona bir şey sormaya cesaret edemezdik. Bakışları 
her an azarlamaya hazır gibiydi. O yıllar kasabanın ihtiyaçları yiyecek 
giyecek ve bakkaliye nakliyeleri ekseriyetle, ayda bir İstanbul-İskenderun 

Yakın komşularımızdan Şalvarağaların 
babası Fırıncı Mustafa Karabak 

Efendi ve eşi.
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seferi yapan kara vapurla veya özel 
teknelerle yapılırdı. Zira henüz 
kamyon nakliyatçılığı Bodrum’da 
yapılmıyordu. O sebeple büyük 
teknelere sahip olan kaptanların 
ekonomik durumları birçok esnafa 
ve ailelere göre daha iyiydi. Ömer 
Kaptan, damadı Mazlum Ağan’ın 
(Erol Ağan’ın babası) Lütfi İlahi 
isimli büyük gulet teknesinin 
kaptanıydı. Çocukluğumuzda çok 
sık duyardık. Her zaman uzak 
seferlere çıkar bilhassa o yıllar cazip 
bir ticaret merkezi olan Beyrut’a, 
Antakya’ya seferler düzenler 
Bodrum tüccarlarının ihtiyaçlarını 
getirirdi. Her gelişinde Bodrum’da 
henüz pek bulunamayan muz, ceviz, 
tropik yiyecekler ve benzeri gıdaları 
ailesi için getirir, ben de bahaneyle 

uçlanırdım. Muz o yıllar herkesin sahip olamayacağı meyvelerdendi. 

Erolların karşısında fakir bir balıkçı ailesi yaşardı. Çok iyi insanlardı. Aile 
reisi, oğulları Derviş ve on dört yaşlarındaki küçük oğlu Ahmet’le piyade 
tipi tekneleriyle balığa çıkar, evde eşi ve birlikte yaşadıkları baldızı dört 
tığ iğneyle örülen ve şahane renkli motiflerle bezenen yün çoraplar örer, 
onları satarak yaşamaya çalışırlardı. Yazın sıcaklarda evin dışında kapı 
önünde duvardan sarkan nar ağacı gölgesinde oturup çorap örerlerdi. O 
yıllar herkesin gönlünce yaşadığı ve samimiyetin doruk yaptığı yıllardı. 

Ömer kaptan Beyrut’tan her gelişinde ailesine Bodrum’da pek bulunmayan 
şeyler getirir, konum komşusuna da hediye ederdi. Ancak o yıllar insanının 
yani bizim jenerasyonun çok dikkat ettiği bir husus da eve alınan ve fakir 
fukaranın alamayacağı şeyleri eve getirirken, görülmemesini sağlamaktı. 
O sebeple bizim zamanımızda senbil denilen ve içindekinin görülmemesini 
sağlayan kapaklı sepetler vardı. Ömer Kaptan da getirdiği şeylerin 
görülmemesi için bir çuvala doldurur ve omuzunda eve taşırdı. Fakat her 
seferinde de o komşuları evlerinin önünde olurlar ve her seferinde de Giritli 
aksanlarıyla ona  “Hoş celdii Omer Kaptanio, ida kanis? (Nasılsın?) Na!.. 
Ne cetirdin yine?” deyip, belli etmese de onu sinirlendirirlerdi. Zira çuvalla 

Sağda Ayakta Devlet Ağan, Mazlum 
Ağan, Eşi Fatma Ağan ve Kızları 

Meral Ağan (Aykan)
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getirdiği şeylerin ifşasını sevmezdi. 

Bu durum birkaç kez tekrarlanmıştı. 
Yine bir sefer dönüşü omuzunda 
içinde ceviz olan çuvalla eve 
gelirken komşularının aynı sorusuyla 
karşılaşınca, birden o deli siniri 
tutmuş ve çuvalı yere fırlatıp üzerinde 
hem tepinip, hem de durmadan, 
“Karirya more karirya (Ceviz ulan 
ceviz.)” deyip cevizleri un ufak olana 
kadar ezmişti. Bu olay komşular 
arasında uzun yıllar espri ve gülme 
konusu olmuş, ben de o hadiseyi asla 
unutamamıştım.

Evimizin karşı doğu yönünde dere 
kenarında bulunan ev, emekli bir 
hâkim olan Ahmet Hamdi Efendi’nin 
devamlı kiraya verdiği ikinci eviydi. Sık sık kiracı değişir yeni yeni 
komşularımız olurdu. Onun bitişiğinde, avlusunda yaşlı bir incir ağacı 
bulunan ev sahiplerinin maddi imkânsızlıkları yüzünden camları olmayan 
pencerelerini, tahta kepenklerle kapatıp evi ısıtmaya uğraşan Yavelet 
ailesine aitti. Çok fakirdiler. Konum komşunun yardımlarıyla geçinmeye 
uğraşırlardı. Bazen yemek götürdüğüm zamanlarda dikkatimi çeken şey 
evin loş, rutubetli ve kasvetli oluşuydu. Adeta evde bir hayat emaresi 
yoktu. Oğulları Yavelet Ali, vücut özürlü olup kamburdu. O yüzden ağır 
işlerde çalışamazdı. Elinden gelen ayakkabı boyacılığıyla veya dolaşarak 
satması için eline verilen birkaç dizi balığı satıp kazanabildiği parayla 
eve ekmek veya yiyecek alarak evi geçindirmeye çabalardı. 1980’li ve 
1990’lı yıllarda kendisi henüz sağdı ve çarşı içinde bugün yeni eczane’nin 
olduğu mevkide oturur, sıraya koyduğu müşteri ayakkabılarını boyardı. 
Bugün halen kendisini tanıyıp hatırlayanlar çoktur. Yani o yıllar biraz da 
harp sebebiyle fakirlik çoktu. Yaveletlere bitişik hemen köprünün önünde 
o yıllara nispetle lüks, güzel sayılabilecek Mustafa ve Müveddet Oralların 
evi vardı. (bugün artemis pansiyon) O yıllarda bu evde çok yakışıklı ve 
beyaz atının üzerinde prens gibi görünen bir veteriner kirayla otururdu. Evin 
Şalvarağa Fırınına bakan köşesinde avluda bulunan küçük oda veterinerin 
atının damıydı. Veteriner her hafta kontroller sebebiyle köylere gitmek 
için beyaz atına atlar, ihtişamla toprak yolda atını sürerdi. Çok yakışıklı 

Yeğenim Nurten ve Eşi Feridun Buluç
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bir adamdı. Orta yaşlarda çok 
güzel giyinir, atına bineceği 
zamanlar özel süvari kıyafeti 
olan külot pantolonunu ve 
üzerine avcı ceketini giyer, 
başına da siyah yuvarlak 
melon şapkasını geçirirdi. 

Köprünün öbür tarafında 
Kumbahçe Mahallemizin 
sahil şeridinin başlangıcında 
bulunan ev (penguen 
pastanesi) emekli hâkim - 

avukat Ahmet Hamdi Efendi’nin eviydi. Eşi Emine hanım ve yanlarında 
barındırdıkları beslemeleri Emsal isimli yarı meczup kızla birlikte 
yaşarlardı. Ahmet Hamdi Efendi çok sakin, efendi bir kişiydi. Köseydi. 
Hep sinekkaydı tıraş olmuş gibi görünürdü. Bayağı yaşlıydı. Hareketleri 
çok yavaştı. Sesi biraz da yaşlılığın etkisiyle kadın gibi inceydi. Arkanız 
dönükken duysanız bir bayanın konuştuğunu sanırdınız. 

Eşi Emine hanım yaşlı olmasına rağmen çok zinde, çok akıllı konuşkan 
ve uyanık bir bayan olup evin bütün işlerini o görürdü. Kıvırcık saçlı, 
Osmanlı burunluydu. Evlerinin caddeye bakan bir odasını dükkân olarak 
kiraya veriyorlardı. Dükkânı 1940’lı yıllarda mahalle bakkalımız Ali 
amca çalıştırırdı. Ali amca oldukça şişman kırmızı suratlı, üzeri delik 
delik kocaman mor bir burnu olan tonton bir amcamızdı. Etrafımızdaki 
bütün komşular alışverişlerini ondan yaparlardı. Birçok müşterisi veresiye 
alışveriş yapar paraları oldukça borçlarını öderlerdi. O zamanın şartları 
maalesef öyleydi. 

Evimize yakın olan; 
mahallemizin ikinci 
bakkal dükkânı da İspita 
Hasan Dinç Efendi’nin 
dükkânıydı. (bugün dinç 
pansiyon) Eşi Devlet 
hanım teyze annemin 
çok samimi bir arkada-
şıydı. Zaman zaman 
ihtiyaçlarını almamız İspita Hasan ve Eşi Devlet Dinç

Artemis Pansiyonun İlk Yılları...
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için bizi o dükkâna gönderirdi. Hasan 
amcanın gözleri pekiyi görmezdi. 
Ama yaradılıştan ticaret adamıydı. 
Çok kurnaz ve ticareti çok iyi 
bilen bir kişiydi. O yüzdendir ki 
oğulları Ali Dinç’i ve rahmetli Kaya 
Dinç’i tam bir ticaret adamı olarak 
yetiştirmiş, oğulları da bugün o dersin 
hakkını vermişlerdir. Hasan amcanın 
gözlerinin pekiyi görmemesini fırsata 
dönüştürmek isteyen bazı uyanık, 
hergele çocuk arkadaşlar on kuruş 
yerine beş kuruş verip alacaklarını 
alıyorlardı. Bunu biraz da muziplik 
olsun diye yapıyorlardı. Hasan 
amca bazen farkına varıp çocuklara 
veryansın edip dükkândan kovuyor 
veya annelerine şikâyet ediyordu. O 
sebeple dükkânda ekseriyetle hanımı Devlet hanım teyze dururdu. 

Bakkal Ali amca hem mahalle bakkalımızdı, hem de mahalle çocuklarının 
hamisi gibiydi. Çocukları kollar, yanlış bir şey yapmalarını önlerdi. 
Bazen kulaklarımızı bile çektiği olurdu. Benim bilhassa anneme karşı 
yaramazlıklarıma kızar azarlardı. Fakat bizler öyle terbiye almıştık ki 
onun azarlamaları bizleri hiç rahatsız etmez, bilakis o sözlerden birşeyler 
çıkartmaya uğraşırdık. Ben sekiz - dokuz yaşlarıma geldiğim zaman, 
evin en küçüğü olmam ve babam tarafından şımartılmam sebebiyle iyice 
şımarık ve yaramaz bir çocuktum. Evde bir şeyi bahane eder anneme 
maraza çıkartırdım. Dayağı da yedim mi ağlayarak sokağa çıkar elime 
geçirdiğim taşlarla evin bütün camlarını aşağı indirirdim. Rahmetli 
annem şişman ve hantal bir kadındı. Dışarı çıkar bana bir sürü sözler 
söyler, beni yakalamaya uğraşırdı. Ama o vücutla ne mümkün. O sırada 
benim yaramazlığımı gören bakkal Ali amca annemin durumuna üzülür, 
bana söylenip yakalamaya çalışır o da şişmanlığı dolayısıyla bir müddet 
arkamdan koşup soluk soluğa gerisin geri dönerdi. O gün akşama kadar 
eve girmezdim. Akşam eve döndüğüm zamanda yaramazlığımın faturasını 
İbrahim ağabeyim keserdi. 

Bakkallarda o yıllar satılan en lüks emtia çikolataydı. Çikolatada çikolata 
olsaydı. Pahalı olduğu için uzun zaman satılmaz cam kavanozların içinde 

Artemis Pansiyon Sahipleri Mustafa 
Oral ve Müveddet Hanım
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bayatlar giderdi. Bazen babam bana 
alırdı. O kadar bayat ve kalitesizdi 
ki kahverengi olan çikolatanın rengi 
beje dönmüş olur, üzeri sanki kurt 
delikleriyle kaplı olurdu. Yemesine 
gelince peksimetten farksızdı. 
Dişleriniz zor keserdi. Bugünün 
çocukları ve insanları o kadar 
şanslılar ki..

Ahmet Hamdi beylerin sahil 
tarafında, Cevri Hasan Kaptanların 
ev duvarına bitişik küçük bir avluları 
vardı. O avlu çamaşır yıkanan ve 
tuvaletin bulunduğu bölümdü. 
O yıllar sahil, şimdiki gibi ticari 
maksatla kumla doldurulmadığı için, 
ev ile deniz arasında bir buçuk iki 

metre genişlikte çakıl bir şerit oluşurdu. Deniz taşkın olduğu günler ise 
dalgalar direkt eve vururdu. O sebeple, o yıllar hijyene önem verilmediği 
için, -deniz pislik tutmaz- mantığıyla, o mıntıkadaki birkaç evin helaları 
denize akıtılır ve bizler de umursamadan, kokar yüzer o şamandıraların 
arasında gönül rahatlığıyla denize girerdik. Bugün o avlu evin mirasçısı 
tarafından dükkân olarak tadil edilmiş ve turistik eşya satılan küçük bir 
dükkâna çevrilmiştir. 

Diğer bir çevre komşumuz da o evin bitişiğinde bulunan ve Bodrum’un 
en güzel taş evlerinden biri olan Giritli Cevri Hasan Kaptan ve eşi Hatice 
hanımın evleriydi. Hasan Kaptan 1.90 boylarında, iri kemikli sağlam 
bünyeli arslan gibi bir denizciydi. Yanakları sarkık kırmızı renkte iri yüzlü 
yakışıklı bir erkek azmanıydı. Taşı sıksa suyunu çıkarır kuvvetteydi. Ama 
o kadar munis yumuşak ve iyi huyluydu ki. Bir çocuk kadar yumuşak kalbi 
vardı. Ancak zaman zaman, bilhassa içkiliyken sinirlendiği zaman öyle 
değişik bir görünüme bürünürdü ki insan ürkerdi. Gözleri irileşir, suratı 
kan gibi kızarır, el parmaklarını gerer, avazı çıktığı kadar bağırır, kahvede 
oturmakta olan arkadaşları onu ikna etmek için ellerinden geleni yaparlardı. 
Ne gariptir ki, az evvel cihanı yıkacakmış gibi kükreyen o adam bir anda 
sakinleşir, saman alevi gibi bir anda sönerdi. “Eyiii ama brrree oğğlummm” 
dediği an her şey yoluna girmiş demekti. O hallerini çok görmüştüm. 
Çünkü o yıllar bir ara o kadar içki içiyordu ki evlerimiz çok yakın olduğu 

Cevri Hasan Özdoğan (Kaptan)
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için geceleri bağırmalarını 
duyuyor, eşi Hatice teyzenin ikna 
çabalarına şahit oluyorduk. Hasan 
Kaptanla ilgili anılarıma ilerde de 
devam edeceğim. 

Hasan Kaptanın evi o yıllar 
emsallerinden fevkalade güzel 
ve büyük bir evdi. İki katlı 
kocaman odaları olan bir evdi. 
Denize nazır avlunun yarısı evin 
kocaman mutfağı, üzeri de terastı. 
Bahçesindeki klasik renkteki 
begonvilleri duvardan caddeye 
sarkar, eve bir kat daha güzellik katardı. Komşusu, rahmetli Safiye 
öğretmenin ev duvarına bitişik bir koridordan denize çıkılırdı. Evin demir 
kafesli, kocaman pencereleri vardı. Bugün de ufak tefek tadilatlara rağmen 
pencereleri aynen durmakta. Ev benim bilmediğim bir tarihte askeri 
karargâh olarak kullanıldığı için, pencereleri kare şeklinde kalın demir 
kafeslerle kaplıydı.

Aile kalabalık bir aileydi. Hasan Kaptan ve Hatice hanımın; İbrahim, Bekir, 
Bertan, Halil ve Yunus (İkizler) Recep ve Mustafa isimli yedi evlatları vardı. 
Giritli Hasan kaptan Bodrum’un usta süngerci kaptanlarındandı. Özdoğan 
isimli tirhandil teknesiyle forma süngerciliği yapardı. İcabında kendisinin 
de daldığını bilirdik. Sünger mevsimlerinde usta dalgıçları ve mürettebatıyla 
sefere çıkar aylarca gelmezdi. O yıllar sünger denizlerimizde bereketliydi. 
Denizcilerin en büyük gelir kaynağıydı. Her sefer dönüşü kaptanın ve 
dalgıçların yüzleri gülerdi. Fakat bazen de o ekmek kapısı faciayla biter, 
tüm Bodrumlular yasa boğulurdu. Seferlerin başlangıç ve bitiş tarihleri 
belliydi. Eğer bu tarihler arasında hiç beklenmedik bir zamanda, ufukta 
bayrağı yarıya indirilmiş bir süngerci teknesinin geldiği görülürse millette 
büyük bir telaş ve panik yaşanır, herkes endişeyle limana koşardı. Bayrağın 
yarıya indirilmiş olması, teknede bir ölüm olayı veya bir vurgun olayının 
vuku bulduğunun işaretiydi. Nitekim Cevri Hasan Kaptan’ın teknesinde 
ölümle neticelenen iki vurgun olayı yaşanmıştı. Vurgun yiyen dalgıçlardan 
biri benim altı-yedi yaşlarında olduğum yıllarda ölmüştü.. Hiç unutmam, 
ölen dalgıç açık bir tabut üzerinde taşınıp bizim evin önünden geçirilerek, 
Umurca Deresinde bulunan harumada (işlenmeyen tarla) Kasidilerin, 
yani benim sütannem Kübra hanımın evlerinin arkasında kuytu bir yerde 

Ahmet Hamdi Efendinin himayesindeki 
Emsal Hanım
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yıkanıp kefenlenmişti. 
Cenaze geçerken ben 
evimizin penceresinde 
oturuyordum. Dalgıcın 
açıkta kalan sararmış 
ayaklarını görmüş, o 
korkuyu uzun zaman 
üzerimden atamamıştım. 
O talihsiz dalgıcın kim 
olduğunu bilmiyorum, 
ama sanırım gariban bir 
köylüydü. 

Seneler sonra aynı teknede vuku bulan ikinci vurgun olayında ölen dalgıcı 
ise tanıyorduk.. Mahallemizin gençlerinden Fanti Mustafa idi. Rahmetli 
çok gençti. Bir kardeşi, o yıllar herkesin tanıdığı meşhur avcı Fanti 
Süleymanaçi, diğer kardeşi ise Fanti Ali Kemal idi. Dipte mağara içinde 
gördüğü bir süngeri koparmak isterken, forma mihverinin üzerindeki cam 
bir kayaya çarpıp kırılmış, denizin basıncıyla vurgun yiyip ölmüştü. O yıllar 
biraz daha büyük olduğum için ben de limana koşmuş denizin basıncıyla 
şişen ve mosmor olmuş dalgıcın başının formadan zorla çıkarılışını görmüş 
ve çok üzülmüştüm. Ben o yıllar 
sanırım sekiz-dokuz yaşlarındaydım. 
Olayı gayet iyi hatırlıyorum. Bugün 
halen sağ olan diğer bir kardeşi, 
Fanti Ali Kemalle bu acı olayı zaman 
zaman konuşuruz. 

Süngerciliğin altın yılları olan o 
tarihlerde Bodrum’da çok usta 
dalgıçlar vardı. Bunlardan en usta olan 
ve unutulmayanlar olarak şu isimleri 
saymak isterim: Arap Abidin (vurgun 
yiyip ölmemiş, bir ayağı aksardı), 
Payzano Hüseyin, Cevri Hasan 
Kaptan, Deli Hüsen Denizaslanı, 
Cevri Ahmet, Fanti Mustafa (vurgun 
yiyip ödü), Mulamlako Ahmet, 
Gaydura Ahmet (vurgun yiyip öldü), 
Deli İbram, Şevket Kaptan, Cavur 

Cevatşakir, En Usta Dalgıçlardan 
Payzano Hüseyin ile Birlikte

Kukaçi Hüseyin Nalbantoğlu (Kaptan)
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Ali, Hatçe Garı’nın oğlu Hüsen 
(vurgun yiyip sakat kaldı) isim 
bırakmış usta dalgıçlar olarak bu 
ağabeylerimizi rahmetle anıyorum.  
İsimlerini saydığım bu usta dalgıçlar, 
forma dalgıçlarıydılar. Yani formayla 
dalar sünger avlarlardı. 

Tabi o yıllar süngercilik sadece 
dalmakla yapılmıyordu. Bir de 
gangavacılık vardı. 

Gangava; tekneden salınan kalın 
halatlar vasıtasıyla, motor veya rüzgâr 
gücüyle çekilen her iki ucundaki 
demir tekerlekler sayesinde deniz 
dibinde yol alabilen, uzun ve kalın bir 
mile bağlı geniş gözlü bir ağın deniz 
dibini taramasıyla gerçekleşen bir 
sünger avlama metodudur. Tekne yol aldıkça dibi tarayarak hareket eden 
ağ, önüne çıkan süngerleri koparıp içine alır. Eğer süngerin bol olduğu bir 
mevkide ise ağ süngerle dolu olarak yüzeye çıkar. 

Bu arada, dipte asırlardır yatmakta olan birçok değerli antika şeyler de 
ağa doluşur ve gün yüzüne çıkmış 
olurdu. Anforalar, heykelcikler ve 
daha birçok değerli tarihi şeyler. 
Gangava avcılığı sayesinde gün 
yüzüne çıkmış o değerler günümüzde, 
Bodrum Kalesindeki Sualtı Arkeoloji 
Müzesi’nde sergilenmektedir. O 
tarihlerde halk tarafından kıymeti 
bilinmeyen bu değerli eserlerin, 
yıllarca orada burada atıldığını ve şans 
eseri nasıl olupta yağmalanmadığının 
hikâyesini ileriki yazılarımda 
anlatacağım. 

O yılların gangava kaptanları: Laroz 
İbram Kaptan, Ömer Yurt Kaptan 

Deniz Dibinde Can Pazarı

Gangava Teknesi
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(Halamın eşi eniştemiz. 
Teknesi perema tipi 
yelkenli), Fafuti İbram 
Kaptan (Sakallı köfteci 
Ali Doksan’ın babası), 
Lada Ali Yuvanç Kaptan, 
Cavur Ali Kaptan. 
Bu kaptanlar kendi 
dallarında babadan 
kalma denizcilik genleri 
ve tecrübeleriyle 
hakikaten güneşin ve 

hırçın denizlerin tenlerini bronzlaştırdığı, tuzlu suyun bedenlerini pişirdiği 
usta denizcilerdi. Hepsi de Girit kökenli denizcilerdi. 

Beş yaşlarımdayken tanıdığım yakın 
komşularımız bahsini işlerken, söz 
süngerciliğe geldi ve biraz da olsa 
anlatmak mecburiyetinde kaldım. 

Bu bahsi burada sonlandırırken, 
ileriki hatıralarımda 1960’lı yıllarda 
iki cevval üniversiteli genç arkadaş 
Tosun ve Baskın tarafından ilk defa 
Bodrum’a getirilen nargile usulüyle 
sünger avcılığı bahsini, o usulde 
ilk dalarak avlanan ve ustalaşmış 
Gamberlerin Talat Kanber vs. gibi 
genç dalgıçları, halen aramızda olan 
vurgun yiyip ayakları sakat kalan 
Çarık İbo’yu ve maalesef  Kara Ada 
önlerinde vurgun yiyip ölen rahmetli 
Kör Oktay’ı da anacağım.   

Yaveled Ali

Trafo Teknisyeni Hakkı Uslu, Eşi 
Kibare Hanım ve Kızları Dilek
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İKİNCİ DÜNYA HARBİ 
YILLARI

Yıl 1943. Yaşım artık 
ilkokula başlama çağına 
gelmişti. İki yıl evvel, 
1941’de ortanca ablam 
Melek’le birlikte kocası 
eniştem Peçi Hüseyin 
Kaptan’ın çift direkli 
yirmi iki metrelik  Zafer-i 
Millî isimli beyaz boyalı 
tirhandil tipi teknesiyle, 
bir hafta kadar süren 
bir yolculukla İz-
mir’e götürülmüştüm. 
Hayatımın ilk uzak sefer seyahatiydi. Her ne kadar kıyıya yakın seyir 
etmemize rağmen, denizin zaman zaman hırçınlığına şahit oluyorduk. Ayrıca 
dünyanın başının belası olan İkinci Dünya Harbi bütün acımasızlığıyla 
devam ediyordu. Zaman zaman açığımızdan korkunç bir hızla geçen hücum 
botlar, tepemizde uçuşan tayyareler, tehlikenin göstergesi gibiydi. Ayrıca 
halk arasında dolaşan söylentilere göre, denizde birçok serseri mayın 
dolaşıyordu. O sebeple seferde olan tekneler veya yolcu vapurları büyük 
bir tedirginlik içindeydiler. Nitekim ilerde arama tarama donanmamızca 
bulunup içi temizlendikten sonra Bodrum’a getirilen bir kaç mayın 
senelerce limandaki eski cami avlusunda teşhir edilmiş, daha ileriki yıllarda 
mayınlardan biri kale açığında bulunan sığlığa şamandıra yapılmıştı. O 
şamandıra bundan on beş yirmi yıl evveline kadar oradaydı. Sonradan 
kaldırıldı. Mola verdiğimiz sığındığımız koylarda kendimizi emniyette 
hissediyor, çevre köylülerle alışveriş yapıyor, kumanyamızı tazeliyorduk. 
Eniştemin avladığı balıklardan başka o tertemiz sahillerde yaşayan deniz 
gortlangozlarını toplayıp deniz suyunda haşlıyor, kürdan veya iğneyle 
içini çıkartıp lezzetle yiyorduk. Harp dolayısıyla kıtlık devam ediyor, 
köylüler pek birşeylerini ellerinden çıkartmak istemiyorlardı. Bu arada 
mola verdiğimiz bir koyda, başlarında siyah tiaraları, kapkara cübbeleriyle 
saç sakala karışmış iki papaz gelmiş bizden ekmek istemişlerdi. Biz de 
kendi yaptığımız ekmeklerimizden onlara vermiştik. Hayatımda ilk defa 
bu kıyafette insanlar görmüş, bana onların papaz olduğu söylenmişti. 

Sisam boğazından geçerken, boğazın tam ortasında bulunan adacık 

2. Dünya Savaşı Yıllarında 
Tetikte Bekleyen Pilotlar. Soldan 3. Eniştem 

Pilot Selahattin Armağan 
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üzerinde kurulu kontrol 
karakolumuzun önünden seyrederken 
karakol askerleri sirenlerle bizi 
adaya çağırmışlar, evraklarımızı 
kontrol ederek tekneyi aradıktan 
sonra bize izin vermişlerdi. Selametle 
İzmir’e ulaşmış, İzmir’i de ilk defa 
görmüştüm. Orada kaldığım zaman 
diliminde rahmetli Melek ablamın oğlu 
sevgili yeğenim Mustafa Pulat İzmir 
Yapıcıoğlu Caddesinde, İstiklal Savaşı 
zeybeklerinden Makri Mehmet Ali’nin 
evinde dünyaya gelmiş, büyük sevinç 
yaşamıştık.   Yine 1941 yılı içerisinde 
en büyük ablamız Fatma Baylav’ın 
Ülkü isimli kızı, Bodrum’da dünyaya 
gelmişti. Şu an her ikisi de hayatta olup 
sağlık ve afiyettedirler.

Yeğenim Mustafa’nın doğduğu 
günlerdi. Eniştem Hüseyin Pulat Kaptan’ın teknesinde tayfa olarak 
çalışan ağabeyim İbrahim Şakar, İzmir limanında tekne yük boşaltırken 
gelen askerlik şubesi yoklama görevlilerince askere alınmış, hepimiz çok 
üzülmüştük. Zira harp devam etmekte ve ülkemizin de harbe girmesinden 
korkuluyordu. Ağabeyim topçu askeri olarak, İstanbul’da tam dört yıl 
askerlik yapmıştı. 

İzmir’de kaldığım müddetçe harp dolayısıyla ekmek, gazyağı, şeker gibi 
temel gıdalar vesikayla veriliyordu. O yüzden nüfus kâğıdımız vesika 
damgalarıyla doluydu. 1980’li yıllarda nüfus kâğıtları yenilenirken eski 
nüfusumu kaybettiğimi söyleyip iade etmemiş, hatıra olarak saklamıştım. 
Halen de kıymetli bir belge olarak muhafaza etmekteyim.

İzmir’e ikinci gidişim ise bu defa annemle 1943 yılında gerçekleşmişti. 
Yolculuğumuz, Dumlupınar isimli kara vapurla üç gün sürmüştü. Zira 
vapur; Güllük, Kuşadası, Çeşme ve Foça limanlarına uğrayıp yük alıp 
boşaltmak sebebiyle o limanlarda uzun zaman kalıyordu. 

O yıl annemin İzmir’e gidiş sebebi, Melek ablam ikinci çocuğuna hamileydi 
ve dolayısıyla doğumunda evladının başında bulunmak istemesindendi. 

Abim İbrahim Şakar´ın Askerlik Yılları 
(1941-45)
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Beni de beraberinde götürmüştü.  
Ablamın doğumu gerçekleşmiş ve 
oğlundan sonra ikinci evladı kız 
olarak dünyaya gelmişti. Ablam 
kızının adını, o yıllar çok moda olan 
“Leylam bir özge candır, kara gözlü 
ceylandır” şarkısına atfen Leyla 
koymuştu. 

Aynı yıl hamile olan en büyük 
ablamız Fatma Baylav’ın da doğumu 
Bodrum’da gerçekleşmiş, haberini 
İzmir’de almıştık. Kız doğan 
çocuklarına Melek ismini vermişlerdi. 
Her iki sevinci de aynı yıl yaşamıştık.

1943 yılında İzmir’de olduğum 
o günlerde yine benim büyüğüm 
olan ablam Belkıs, teyzemizin oğlu 
olan Hava Astsubayı Selâhattin 
Armağan’la nişanlanmışlar ve 1947 yılında evlenmişlerdi. İleriki evlilik 
yıllarında 1948 yılında doğan ilk evlatları Safi isimli oğulları altı yedi 
aylıkken hastalanıp vefat etmiş; bilahare Melek, Metin ve Mine isimli üç 
evlatları olmuştu. 

Eniştemiz Selâhattin 1990’lı yıllarda hakkın rahmetine kavuşmuş olup, ablam 
Belkıs bugün 93 yaşlarını yaşamakta evlatları Melek Angın, Metin Armağan ve 
Mine Tuncer sağlık ve afiyettedirler. Melek, lise matematik hocası rahmetli İsa 
Angın ile evlenmiş Pınar ve Onur isimli iki evladı olmuştur. Metin, Müskebi 
köyünden Ayşe Sezer kızımızla evlenmiş, Şeyma ve Burcu isimli iki evladı 
olmuştur. Mine ise Mikro lakaplı Mustafa Tuncer’le evlenmiş Tümay isimli 
kızları ile Ali ve Belkıs isimli ikizleriyle toplam üç evladı olmuştur. Hepsi 
sağlık ve mutlulukla hayatlarına devam etmektedirler. 

Artık çocukluk yıllarımı yavaş yavaş geride bırakırken, tekrar Bodrum’da 
baba evindeydim.  Harp bütün korkunçluğuyla devam ediyordu. Çocukluk 
yıllarımda hafızama kazınan belki de en büyük olay buydu. Zira İstanköy 
Adasında yaşanan harbi, bizzat gözlerimle görüyor bir film seyreder gibi 
izliyordum. Henüz çocuk olduğum için hadiseleri pek anlayamıyordum, 
ama işin vahametini hissedebiliyordum. İstanköy Adası’nda gece 

Ablam Belkıs ve Eniştem Selahattin 
Armağan



62

gündüz düşman taraflar 
arasında atılan bombalar 
sebebiyle, evlerimizin 
pencere camları zangır 
zangır titrerken içimi 
hem korku kaplar, hem 
de çocuksu bir zevk 
alırdım. Sanki olanlar bir 
oyunmuş gibi. 

Geceleri büyük bir 
gürlemeyle üzerimizden 
gökyüzünü yırtarcasına 
geçip giden, o savaşın en 
korkunç ölüm makinaları 

olan dört pervaneli uçan kalelerin çıkardığı korkunç sesler; bir yanlışlığa 
mahal vermemek için evlerimizde yapılan karartmalar bize ürperti verir, 
evlerde meydana gelen sarsıntılardan dolayı bazı geceler babam bizleri ailece 
önümüzdeki rasathane parkında yatırırdı. Dehşeti hiç hatırımdan çıkmayan 
şey de, her an savaşa gireceğimiz endişesiyle yapılan tatbikatlardı. Aniden 
o zamanki belediye binasının saatli kulesi üzerinden çalan korkunç siren 
sesleriyle sanki düşman uçakları saldırıyormuş gibi, herkes öğretildiği şekilde 
saklanacak kendini koruyacak yer arar, evlerin bodrum katlarına saklanır, 
siren seslerinin bitmesini beklerdi. Bazen bu tatbikatlar Milâs semalarından 
gelip alçak uçuşla İstanköy Adasını bombalamaya giden o korkunç uçan 
kalelerin çıkardığı ürpertici gürlemeler 
arasında çalan siren sesleriyle birlikte 
adeta savaşın dehşetini yaşardık. 
Geceleri sahilden sinema seyreder 
gibi izlediğim savaşta en dikkatimi 
çeken şey, düşman uçaklarının 
karşılıklı olarak havadan attıkları ışık 
bombaları olurdu. Havadan süzülerek 
ağır ağır yere doğru inerlerken 
adayı gündüze çevirirler, tarafların 
hedefi görmesini sağlarlardı. Atılan 
bombaların, kurşunların meydana 
getirdiği uçuşan alevli ışıkları görür 
çıkardıkları korkunç seslerden orada 

Harp Yıllarındaki Nüfus Cüzdanım 
ve yiyecek vesika damgaları

Yıl: 1941. Mustafa Pulat’ın doğumu. Solda 
eniştem Hüseyin Efendi, annem Halime 

Hanım, ablam Belkıs, loğusa ablam 
Melek, kucağında Mustafa ve ortada ben.)  
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yaşanan vahşeti büyüklerimizden öğrenirdim. 

Bu savaş sürerken pek çok uçak ve hücumbot, sahillerimize yakın düşmüş 
veya batırılmıştır. Hatta batırılan hücumbotlardan birinin motoru yıllar sonra 
Kaptan Deli İbrahim Nalbantoğlu tarafından denizden çıkarılmış, büyük motor 
ve torna tesviye ustası Tüfekçilerin Mahmut Kurutaş tarafından rektifiye edilip 
yeniden hayat bulmuş ve Mustafa isimli balıkçı tratasına takılmıştı. 

Bu hengâme arasında bir gün tek pervaneli bir avcı uçağının, Bodrum 
üzerinde arkasında hafif bir duman bırakarak dengesiz bir biçimde 
manevra yaptığına ben dahil, birçok kimse şahit olmuştuk. Uçak bilinçsiz 
bir biçimde turlayarak batıya doğru yöneldi ve bugün askeri kampın olduğu 
sırtlardan birisinin üzerine çakıldı. Büyük bir patlamayla beraber kocaman 
bir alev huzmesi ve arkasından kapkara bir duman gökyüzünü kapladı. 
Herkes şoke oldu. O şaşkınlık anı geçtikten sonra bütün yetişkinler, kışlaya 
doğru koşmaya başladılar. Geriye gelenlerin anlattıklarına göre düşen uçak 
bir İngiliz uçağıydı. Pilot uçağın düştüğü kayalıkların arasında yanmış bir 
vaziyette bulunmuştu. Uçağın motoru ve pervanesi uzun yıllar limandaki 
eski cami avlusunda kaldı. Gençlik yaşlarımdayken bile o enkazlar halen 
orada duruyordu. 

OKULA KAYDOLMAM
(1943-1944) İLKÖĞRETİM YILI

1943 yılı yaz sonuydu. Bir gün babam 
beni elimden tutarak önce berbere 
götürüp saçlarımı üç numarayla kes-
tirdikten sonra, limana giden yol üze-
rinde bulunan Foto Kandiya adıyla 
faaliyet gösteren Bodrum’un ilk fotoğ-
rafçısı Giritli İbrahim Selim Efendiye 
götürüp vesikalık fotoğraflarımı çek-
tirdi. O yıllar siyah beyaz vesikalık 
resimler ertesi gün teslim edilebiliyor-
du. Malûm, iptidai ayaklı ahşap kasa 
şeklinde körüklü ve sulu fotoğraf ma-
kineleri. Resmi çekilecek kişiyi arka-
sındaki fonun önünde bir sandalyeye 
oturturlar, fotoğrafçı amca maharetini 
göstermek ister gibi hareketler yapa-

Foto Kandiye Sahibi 
İbrahim Selim Efendi
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rak kendi duyabileceği 
kadar hafif hafif bir me-
lodi mırıldanır, kafasını 
kapkara körük bezinin 
içine sokup bir eliyle içer-
de birşeyleri karıştırırken, 
diğer eliyle objektif kapa-
ğını tutar, “Buraya bak 
oğlum! Şimdi içerden bir 
kuş çıkacak” der, sen ora-
ya bakarken objektif ka-
pağını çekip havaya kal-
dırır, birkaç saniye sonra 
da tekrar kapakla objekti-

fi kapatırdı. Tamam! resim çekilmiş olurdu. 

İbrahim Selim Efendi, Girit Kandiya’dan mübadil olarak gelenler-dendi. 
Kendisi  güzel giyinen, hafif göbekli tipik bir kişiydi. Gür ve siyah bıyık-
ları kulaklarına doğru uzardı. Oğlu Necati bizim okuldaşımızdı. Bizden 
büyüktü. Bizim bir üst sınıflarımızda okuyordu. Çok geçmeden, bu aile 
bilahare Fethiye’ye göç ettiler ve devamlı olarak orada ikamet ettiler. Gi-
derlerken de o dükkanı kardeşi fotoğrafçı Hasan Göktaş Efendiye devredip 
gitmişlerdi. O tarihten itibaren o dükkan Hasan Efendi’nin oğlu arkadaşı-
mız rahmetli Sezer’in adıyla Foto Sezer olarak faaliyetine devam etmiştir. 
Ta ki, 1985 yazında Sezer arkadaşımızın aniden bir kalp sektesi sonucu 
vefat edene kadar. 

Babam ertesi gün resimlerle birlikte beni, Merkez Turgut Reis İlkokuluna 
getirdiği zaman, okul merdivenlerini çıkarken biraz korku biraz da heyecanla 
titriyordum. Kayıt işi bittikten sonra annem o günün okul kıyafeti olan siyah 
önlük kumaşını, kolalı beyaz yakaları, uygun renkteki çorapları alıp okul 
hazırlığına başladı. O yıllar kılık kıyafet ve önlükler hazır satılmıyordu. 
Önlüğü gömleği annemiz diker, kazaklarımızı da annemiz elde şişlerle örerdi. 
O zamanın hayat şartları yokluklar, mecburiyetler bunu gerektiriyordu. 

Okul kaydım yapılıp eve geldiğim zaman annem başta olmak üzere, kar-
deşlerimin bana gösterdikleri aşırı sevinç ve tezahüratı ömrüm boyunca 
unutamam. Beni yüreklendiriyorlar, adeta teşvik ediyorlardı. Hele okula 
başladığım ilk gün babam ve ablam Belkıs’ın benimle sınıfa kadar girip 
bir müddet yanımda kaldıktan sonra beni öğretmenimle baş başa bırakıp 

Foto Vehbi Eskier
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gittikleri anki heyecanım 
unutulmazdı. Çaktırma-
dan ağlıyordum. 

Zira o yıllar okula ve 
öğretmene duyulan saygı 
her şeyin üstündeydi. 
Bilhassa en önemli şey 
çocuk öğretmenine teslim 
edilirken; “Eti senin, 
kemiği benim” denilerek 
daha ilk günden itibaren 
çocuğun okuluna öğretmenine bilakayduşart (kayıtsız-şartsız) saygılı ve 
tevekkül olması aşılanıyordu. Çocuk her şeyiyle okuluna ve öğretmenine 
bağlanıyordu. Ondan sonra derslerindeki başarı veya başarısızlığı okuldaki 
durumunu belirliyordu. Bir ceza aldığı zaman, teşvik ve terbiye için vurulan 
bir tokat veya kulak çekilmesi hiç bir zaman çocuk tarafından ebeveyne 
şikâyet konusu olamazdı. Çünkü aile de evladının iyi bir şekilde yetişmesi 
için öğretmeniyle birlik olur, çocuğa yüz verilmezdi. (Bugünün öğrencilerinin 
ve ailelerinin kulakları çınlasın.) O sebepledir ki şimdikinin aksine asla 
şımarmayan, başta öğretmeni olmak üzere büyüklerine sonsuz saygı ve hürmet 
duyan efendi ve mesuliyet sahibi gençler yetişirdi. 

Okula başladığım ilk gün tüm talebelerle bahçede saf tutup sıra olmamız, 
okul müdürümüz Reşat Bey’in bizlere ilk hitabı, ilk İstiklâl Marşını okumamız 
ve şanlı bayrağımızın göndere çekilmesi unutulmaz bir heyecan ve sevinçti…

Tahsil hayatımın ilk öğretmeni cennet mekan Enveriye hoca hanım idi. Çok 
narin yapılı, avurtları çökük, zayıf ve uzunca boyluydu. Hasta ve mariz bir 
bünyeye sahipti. Bazen ders esnasında aniden rahatsızlanır, aramızda en 
gelişkin ve şişman vücuda sahip olan arkadaşımız rahmetli Osman Uygun’u 
sınıf başkanı olarak görevlendirdikten sonra, acı içerisinde başını masanın 
üstüne dayar, uzunca bir müddet hareketsiz olarak durur sancısı geçince 
tekrar derse devam ederdi. Tabi o zamanlar ne olup bittiğini bilemezdik. 
Ama bugün düşündükçe öğretmenimizi perişan eden o derdin, belki de 
migren denilen illet olabileceğini tahmin ediyorum. Birinci ve ikinci sınıf 
öğretmenliğimizi yaptıktan sonra malulen emekli olup, memleketine 
gitmişti. Çok munis, kibar ve çok hanımefendi bir kişiydi. Mümkün 
mertebe talebelerini dövmez, en fazla azarlar veya elinin içine avucuna 
cetvelle bir tane vururdu. Kirayla oturduğu ev Cumhuriyet Caddesi’nde 

Merkez Turgutreis İlkokulu Yanmazdan Evvel
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deniz kenarında, Fahri Şakar Kaptan’ın evinin karşısında eski ve küçük 
bir taş evdi. (Bugün, derion giyim mağazası.) 

Okulumuz o yıllar henüz yanmamış, iki katlı muhteşem bir binaydı. 
Yeniden onarıldıktan ve tadilattan sonra her ne kadar biraz değişiklikler 
ve ilaveler yapılmış olsa da dış görünüşü ve bahçenin dizaynı o günkünün 
aynı. Okulumuzun ilk katında o yıllar beş dershaneyle, bugünkü müdür ve 
öğretmenler odası bulunurdu. İkinci kata binanın kuzey doğu köşesinde 
bulunan, demir korkuluklu iki buçuk metre genişliğindeki mozaik 
çimento bir merdivenden çıkılıyordu. Merdivenin başlangıç basmağının 
hemen sağında bulunan oda, okulumuzun labratuvar odasıydı. O yıllar 
okulumuzda öyle bir labratuvarın bulunması büyük lükstü ve bizim 
şansımızdı. Labratuvarda anatomik ve hayat bilgisi dersleri için bulunan 
alet edavattan ayrı her organın ayrı ayrı anahtarlarla açılıp ders verilen 
plastikten bir insan maketi vardı ki, o çocukluk yıllarımızda bizlerde 
hayret uyandırıyordu.  Zaman zaman tatbiki ders için sınıfça getirildiğimiz 
labratuvar odasının tavanında asılı duran gri renkte, kuyruğunda T.C. arması 
bulunan bir metre boylarında çift kanatlı bir uçak maketi biz çocukların 
ilgisini çok çekerdi. Çocukluk fıtratıyla gözlerimizi ondan ayıramazdık. O 
yüzdende ara sıra hocamızın ikazına maruz kalırdık. 

İkinci kattaki uzun koridor aynı zamanda yağmurlu kış mevsimine denk 
gelen resmi bayram veya merasimlerin, seromonilerinin yapıldığı bir 
salondu. Geniş ve ufki balkonu ise muhteşemdi. O balkondan okulun tepe 
konumu dolayısıyla Bodrum Limanı dahil, tüm batı ve kuzey mahalleleri 
ayak altında görülürdü. 

Okula başladığım 1943 yılı, atamızın ölümünün beşinci yılıydı. Yani atamız 
ben iki yaşındayken hakkın rahmetine kavuşmuştu. Okula başladığım ilk yıl  
hayatımda yaşadığım ilk  merasim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından 
sonra yağmurlu bir havada, okulumuzun ikinci kat koridorunda yapılan 
atamızın ölümünün beşinci yılı anma merasimiydi. Hiç unutmuyorum. Henüz 
ölümü, çok yakın bir tarihte gerçekleşmiş olan atamızın matemi henüz çok 
tazeydi ve merasimde çok büyük bir üzüntü hakimdi. Öğretmenlerimiz dahil 
tüm talabeler hüngür hüngür ağlıyorduk. O zamanlar atamıza o kadar büyük 
bir saygı, sadakat, bağlılık ve sevgi vardı. 

Sınıflarımızda her zaman atamızı ve cumhuriyetimizi betimleyen marşlar 
okunur, cumhuriyet aşkı sevgisi ruhlarımıza kazınırdı. O sebepledir ki bizler, 
birer cumhuriyet çocuğu olarak yetiştik ve bu aşk bizi mezara kadar izleyecektir…
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İSTANKÖYLÜ TÜRK TALEBELERİNİN
BODRUM’U ZİYARETLERİ

Harp sona ermiş milletler yeni yeni kendine gelmekteydiler. 1947 yılı 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızda, İstanköy’deki 
soydaşlarımızın talebe çocukları öğretmenleriyle birlikte özel  bir izinle, 
Bodrum’u ve bizleri ziyarete geldiler. Çift  direkli iki kocaman  tekneyle 
gelen Türk talebeler o gün,  Bodrumlulara ve biz öğrencilere çifte bayram 
yaşatmışlardı. Herkes evine ekonomik durumuna göre iki, üç veya dört 
talebe misafir alıp bir kaç gün ağırlamıştık. Bazımız tanıdık ailelerin, 
bazımız akrabalarının çocuklarını  ağırlamış bayramı birlikte kutlamıştık. 

Ben de akrabalığımız bulunan Malamalar’ın kızları Nezahat, Fitühat, 
Sebahat ve teyze kızı Nazlı’yı misafir etmiştim. Onlar benden biraz 
büyüktüler. Benim yaramazlığımı keşfetmişler ve beni kışkırtıp güzel 
sözler  söylemem için ellerinden geleni yapmışlardı. Benim kızgınlıkla 
söylediğim güzel sözlere bayıla bayıla gülerlerdi. 

O gün henüz yanmamış olan okulumuzun giriş merdivenlerinde tüm 
öğretmenlerimiz ve İstanköylü misafir talabelerle topluca çektirdiğimiz 
resim, arşivimin en değerli resimlerinden olup ölmez bir hatıra olarak 
yerini korumaktadır. 

Toplu olarak çekilen resimde bulunan ve bugün hayatta olmayan, 
çok uzun yıllar evvel hakkın rahmetine kavuşmuş olan değerli 

23 Nisan 1947´de İstanköylü Türk Talebelerinin
Bodrum Ziyaretinden Toplu Resim
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öğretmenlerimizden tanıdığım ve 
isimleri bugün gibi aklımda kalan 
hocalarımız: Okulumuzun müdürü 
Reşat Bey, sınıf hocamız Hafız 
Mehmet Güleç, Osman Bilgin, eşi 
Didar Bilgin hocanım,  Huriye 
öğretmen, Kâşif Hoca, Safiye 
öğretmen, Nazlı hocanım, Nedime 
hocanım, Enverye hocanım, Muazzez 
hocanım, (Muazzez Ata hocanım 
değil) cümlesine rahmet diliyorum. 
Makamları cennet olsun.    

Sonradan ileriki yıllarda Bodrum’un 
seçkin delikanlılarından muhasebeci 
Nazmi Efendi’nin oğlu Ulvi Günel 
ile evlenip halen Bodrum’da ikamet 
eden o zamanki misafirlerimden 
Malamaların Nezahat hanım  bugün, 
Akçebükte bulunan  Giritli Teyze’nin 
Yeri isimli restorantın ve evlerin 

sahibesidir. Zaman zaman kendisiyle bir araya geldiğimizde, o günleri 
ve yaramazlığımı konuşur halen güleriz. Çok güzel ağırladığımız misafir 
soydaşlarımız gittikten sonra tekrar o ulusal bayramda yaşadığımız coşku 
ve hatıralarla baş başa kalıp yine monoton hayatımıza devam etmiştik. O 
unutulmaz ziyaretten bir buçuk yıl kadar sonra, ne olduysa bir gece hain 
bir el bu muteşem bilgi yuvasını  yakıp, yok etti. (Kasım 1947) Ben o 
tarihte ilkokul beşinci sınıf talebesiydim. 1947-1948 öğretim yılı sonunda 
mezun olacaktım. Maalesef diplomamı başladığım okulumdan almak nasip 
olmadı. Diplomamı yangından sonra taşındığımız Tepecik Cumhuriyet 
İlkokulu’ndan almak nasip oldu. 

İLKOKUL YILLARI VE ARKADAŞLARIMIZ

Mezun olup diplomalarımızı aldığımız o gün, tüm sınıf arkadaşlarımızla 
belki de hayatımızın  en güzel gününü yaşıyorduk. Hocamız Hafız Mehmet 
Güleç Efendiyi de aramıza alarak Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde tüm 
arkadaşlarla birlikte çektirdiğimiz ve arşivimin en değerli resimlerinden olan 

İlkokul Mezuniyetimde Arkadaşım 
İstanköylü Kız Mahmut İle Cumhuriyet 

İlkokulu Merdivenlerinde
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mezuniyet resmi, sanki 
hâlâ o günü yaşıyormuş 
gibi canlılığını muhafaza 
etmekte. Ayrıca o gün 
ayrı ayrı arkadaşlarla 
mezuniyet şerefine 
çekilen resimler, baktıkça 
beni o güzel günlerin 
anılarına götürür. O 
yıl (1948) mezun 
olduğumuz arkadaşların 
listesini bundan dört yıl 
kadar önce Turgut Reis 
İlkokulu müdüründen 
rica etmiş, arşivden çıkardığı listeyi bana vermişti. Kendisine buradan 
sonsuz teşekkürlerimi belirtmek isterim. Listeye göz gezdirdiğim zaman 
gözlerimden yaşlar süzüldüğünü fark etmiştim. Çünkü halen hayatta olan 
arkadaşlarımın yanında, kaybettiğimiz arkadaşlarımız çok daha fazlaydı. 

Hayatta olan arkadaşlarıma bir hatırlatma ve hatıra olmak üzere, listedeki 
arkadaşların isimlerini burada yazarak yâd etmek istiyorum; Demir Ali 
Göktekin, Aykut Esin, Aysel Baylav, Cemile Altay, Yıldız Geçer, Mahmut 
Kocaoğlan, Aysel Davulcu, Turgut Güvenç, Halil Çetin Tezcan, Kemal 
Kaya, Aysel Erdoğan, Cavidan Beşkardeş, Mustafa Kavcar, Kaya Dinç, 
Ahmet Baylan, Ali Doksan, Hatice Denizaslan, Sabahat Angın, Aral 
Turan, Osman Uygun, Y. Kemal Çotura, Yılmaz Tepeoğlu, Birsen Eriş, 

Ataöz Acaröz, Cengiz 
Topçu, Sevim Efe, Aykut 
Sanıbelli, Cemal Öztabak, 
Gülten Nemutlu, Ali Cengiz 
Çırakoğlu, M. Kaya Tabak, 
H. Yılmaz Özesen, İrfan 
Karalaçi, Mazlum Y. Esim, 
H. Sevgi Çelikoğlu, Mehmet 
Ç. Bilgin, Uğur Anter, 
Neriman Acaröz, Sungur 
Gökçen, Ayşe Tepki, Sevim 
Şengün, Hüseyin Şakar, 
Ayten Alp, Mustafa Karal, 

İlkokul Mezuniyetimde Arkadaşlarım ve 
Öğretmenimiz Hafız Mehmet Güleç İle Toplu 

Fotoğrafımız

İlkokul Mezuniyetimde, Soldan Mustafa 
Nalbantoğlu, Ben, Kubilay ve Sungur Gökçe
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Kubilay Çelebi, Günay Arkun, Tuncel Emekli. Buradan, halen  hayatta olan 
arkadaşlarıma daima sağlık huzur ve mutluluk dilerken, hakkın rahmetine 
kavuşmuş olan arkadaşlarımıza da yüce mevlamızdan gani gani rahmet 
dilerim. 

TURGUT REİS İLKOKULUNUN YANMASI

 1947 yılı Kasım ayı;  okulumuzun 
yandığı gece yarısı ilçemizin seması 
kızıl bir renge boyandı. Alevler 
her yerden görülebiliyordu. Zaman 
zaman gökyüzüne kızıl birer ok 
gibi fırlayan çiviler Bodrum’un her 
tarafına yağmur gibi yağarak birer 
kurşun gibi vızıldayıp uçuşuyor, 
Kumbahçedeki bizim evlerimize 
kadar ulaşıyordu. 

O uğursuz gece tesadüfen İstanbul-
İskenderun seferini yapan Erzurum 
isimli kara vapur da limanın açıklarında 
demirliydi. O gece ailece iki üzüntüyü 
birlikte yaşıyorduk. Albomin hastalığına 
yakalanmış olan ablam Melek, (Mustafa 
Pulat’ın annesi)  o gemiyle İzmir’e 
hastaneye gidecekti. Bir tarafta alevler 
gökyüzünü esir alırken bir sandalda ağır 

hasta kızını kolları arasında vapura yetiştirmeye uğraşan üzgün babam.. Korkunç 
bir gece korkunç bir hâtıra. Nitekim sevgili ablamın bu gidişi son yolculuğu oldu. 
Bir daha Bodrum’ a dönemedi. O sebeple o korkunç gece ailemiz için unutulmaz 
uğursuz bir gece olarak halen hafızalarımızda yaşamakta. O meşum gece hasta 
olarak İzmir’e giden ablam Melek Pulat, o yıllar İzmir’in en tanınmış hastanesi olan 
Alsancak - Fransız Hastanesi’nde ve ayrıca Konak Devlet Hastanesi’nde gördüğü 
tedaviye rağmen, maalesef kurtulamayıp 1948 yılının Aralık ayında vefat etmişti. 

İki sevgili evladını Mustafa ve Leyla’yı, geride öksüz bırakarak aramızdan 
ayrılımıştı. Ben oradaydım ve on iki yaşındaydım. İlkokulu o yıl bitirmiş, 

Merkez Turgutreis İlkokulunun Yandığı 
Yıl Bodrum Gençlerinden Soldan Adil 

Karabağlı, Rüştü Gür ve Hüseyin 
Cahit Karakaya
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bir mesleğe girmek için 
İzmir’e ablamın yanına 
gitmiştim. O yıllar 
İzmir’in en tanınmış 
mobilya ustalarından 
olan rahmetli Suavi 
Tanyeri’nin yanına 
çırak girmiştim. Çokta 
kabiliyetim vardı, ama ne 
yazık ki ablamın hastalığı 
artıp vefat ettikten 
sonra, tekrar Bodrum’a 
dönmek mecburiyetinde 
kalmıştım. Son günle-
rinde beni yanına çağırır öleceğini hissettiği için bana çocuklarıyla ilgili 
birçok vasiyetlerde bulunurdu. 

Ablamızın vefatından çok kısa bir süre sonra ne yazık ki eniştem 
evlenmek istediği için babam ve annem Mustafa ve Leyla’yı üvey anneye 
bırakmamak için babalarının da muvafakiyetini alarak Bodrum’a getirmiş 
ve benle beraber öz evlatları olarak büyütüp yetiştirmiş ve evlendirmiştir. 

Aynı evde ve aynı şevkat kanatları altında birlikte öz kardeş gibi 
büyüdüğümüz yeğenlerimle, yeğen olarak değil kardeş olarak halen 
hayatımıza devam etmekteyiz. O şevkat ve merhamet abidesi insanları 
anne ve babamızı rahmetle anar, yaradanımızdan onlara cennet niyaz 
ederiz.

Dünyayı saran savaşın sona ermesi henüz iki yıl olmasına rağmen, 
yurdumuzun halen yabancı ajanlarla dolu olduğu konuşuluyordu. Hatta 
okulumuzun bir ajan tarafından kundaklanmış olabileceği söylentileri 
ayyuka çıkmıştı. Ortalıkta bunun gibi bir sürü tevatür dolaşıyordu. 

Bodrum’da harp yılları boyunca devlet tarafından görevlendirilmiş istih-
barat memuru Lütfullah Gökçe isimli  şahıs istihbarat görevini yürütmek-
teydi. Kendisi tıpkı filmlerdeki gibi başında önü gözlerini kapatan gangster 
fötr şapkası ve uzun boylu atletik yapılı sağlam bünyeli kırklı yaşlarında 
tam bir James Bonttu. Görevi ajanlık ve istihbarat toplamaktı. Oğlu Sungur 
Gökçe, benim en samimi sınıf arkadaşımdı.  Sık sık  Kumbahçe Mahalle-
si Paluko’nun Sokağında bulunan evlerine gider, hem  ders çalışır hem 

Ablam Belkıs, Selahattin Eniştem ve 
Yeğenleri Mustafa Pulat, Leyla Pulat
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de oynardık. O görevde 
olması ve forsu  sebe-
biyle evi dışarıdan ge-
len Bodrum’da bulun-
mayan yiyecek meyve 
ve çerezlerle doluydu. 
Bahaneyle ben de onlar-
dan istifade  ediyordum. 
Okulumuzun  yanması 
olayında failinin buluna-
bilmesi için yaptığı istih-
barati bilgiler işe yara-

mamış ve hiçbir ipucu bulunamamıştı.

En son varılan tahmini neticede ise, yangının okulumuzun emektar yaş-
lı hademesi Ahmet dayının bekçilik göreviyle okulda yatıp kalkan oğlu 
Osman’nın sigarasından çıktığı iddialarıydı. Hatta o sebeple Osman bir 
müddet hapiste yatmıştı. Netice olarak okulumuz kim vurduya gitmişti. 

O sıkıntılı yıllarda dünya genelinde ülkemizle ilgili güzel şeyler de 
oluyordu. 1948 Londra Olimpiyatlarında güreşte ülkemiz büyük başarılara 
imza atıyor, şampiyonlar çıkarıyor, altın madalyalar kazanıyordu.

Olimpiyatlarda güneş gibi doğan güreşçilerimiz hafif sıklette  Ali Yücel, 
kendi sıkletlerinde Yaşar Doğu, Celal Atik, Gazanfer Bilge, Nasuh Akar ve 
ağır sıklette Mersinli Ahmet, saniyeler içerisinde rakiplerinin sırtlarını yere 
yapıştırıp tuş yapıyor, dünyada hayretler uyandırıyorlardı. Bayrağımızı her 
defasında göndere çektirip altın madalyalarını göğüslerine takıyorlardı. Bu 
gurur veren güreş haberlerini Bodrum’da o yılların nostalji radyoları olan 
ve büyük berec marka pillerle çalışan, dual ve sierra marka radyolardan 
naklen veren Eşref Şefik isimli spiker, müsabakaları o kadar doğal ve 
güzel naklediyordu ki, kendinizi o olimpiyatlarda sanıyordunuz.

O yıllar radyolarda Tarık Gürcan, Orhan Boran, Halit Kıvanç gibi duayen 
spikerlerin ünlendiği yıllardı. Her biri kendi dalında ayrı birer cevherdi. 
Halit Kıvanç’ın maçları naklen yayılarken anlatımı sonsuz zevk verir, 
Orhan Boran’ın röportajları özel programları, Tarık Gürcan’ın tok sesiyle 
tarihi bilgileri anlatması ve haberleri sunmasına doyum olmazdı. 

Benim gençliğe ilk adımlarımı atmaya başladığım yıllarda, bizlerin en 
büyük eğlenceleri  bunlardı. Bu anıları unutmam mümkün değil. 

Yaşar Doğu ve Celal Atik 
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     SIKINTILI GÜNLER

O yıllar harp dolayısıyla Bodrum’da çok asker bulunuyordu. Her yer 
asker kaynıyordu. Kışla’da, kale’de, gizli stratejik tepelerde birçok 
asker ve gizli bataryalar bulunuyordu. İngilizler harbin sürdüğü yıllarda 
Gökova’daki bazı koyları düşman Alman uçaklarından gizlenmek 
maksadıyla kullanıyorlardı. Mesela Mal Deresi Koyu’nda gemilerini 
asırlık çam ağaçlarının altına iyice yaklaştırıp, Alman uçakları tarafından 
farkedilmemeleri için üzerlerini kestikleri çam dallarıyla örttükleri 
söyleniyordu. O sebepledir ki Mal Deresi Koyu’nun adı sonradan, İngiliz 
Limanı olarak anılmaya başlanmıştır. 

Kıtlığın tavan yaptığı o yıllar, fakir kimseler kışlaya gider, askeriyenin 
karavanasından artan yemekleri kaplara doldurup evlerine getirip yerlerdi. 
Allah o zor günleri bu millete bir daha yaşatmasın. O kapkara günleri 
yaşamayanlar, bu yazdıklarımı belki kaale almayabilirler. Ama yaşadıkları 
şu cennet hayatın kıymetini bilsinler. 

İKİNCİ DÜNYA HARBİ’NİN SONA ERMESİ

1945 yılında harp nihayet milyonlarca can ve mal kaybına, büyük 
yıkımlara, felaketlere sebep olduktan sonra sona ermişti. Harpten sonra 
dünya iki bloğa bölünmüştü. Birleşmiş Milletler ve Nato Paktı, karşı 
tarafta  Komünist Demir Perde ülkelerini bünyesinde barındıran Varşova 
Paktı. O tarihten itibaren de bu iki blok arasında, Soğuk Savaş dönemi 
başlamış oluyordu.  Elli ülkenin bir araya gelmesiyle  kurulan Birleşmiş 
Milletler bilahare müttefik ülkelere yardım etme ve kendini tanıtmak 
gayesiyle Marşal Yardımı adıyla bir teşkilat kurmuş, bu teşkilat vasıtasıyla 
müttefik ülkelere bir takım yiyecek içecek teknoloji transferi yanında 
okullara süt tozu, toz diş macunu gibi emtiaları getirmiş bunun yanında 
da o yılların en son teknoloji buluşlarını tanıtan filmleri, meydanlarda 
duvarlara yansıtarak insanları aydınlatıyorlardı.    

Bu arada en son teknolojiyle donatılmış  donanmalarıyla, müttefik ülke 
limanlarına yaptıkları ziyaretlerle gövde gösterisi yapıyorlardı. 

Harbin sona ermesinden birkaç yıl sonraydı. Bir sabah kalktığımızda 
Amerikan Donanması’nın kalenin açıklarında  demirlemiş 
olduğunu  hayretle gördük. Muazzaam bir donanmaydı. Büyük küçük savaş 
gemileriyle anfibik harp gemileri, çıkartma layter gemileri, hücum botlarıyla 
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muhteşem bir armadaydı. 

Kumbahçe sahili diğer 
mahallelerden gelen 
meraklılarla dolmuş 
herkes o muhteşem 
donanmaya hayranlık 
ve merakla bakıyordu. 
Birden donanmada bir 
hareketlilik başladı, aynı 
anda çıkartma layter 
gemilerinin arka kapakları 
bir köprü gibi açılıp, 
denize parelel duruma 
gelince uğultularla sıraya 

girmiş koca koca tanklar içeriden gelip, birer ördek gibi kendilerini denize 
attılar. O koca metal yığınlarının deniz üstünde birer tekne gibi yüzüp hareket 
ederek  bulunduğumuz sahile doğru gelmesini  herkes hayretle izlemeye 
başlamıştı. İstikametleri Eski Adliye Sokağı’nın sahil bölümünde bulunan 
açık kısma doğru olunca bütün meraklı kalabalık o tarafa koşmaya başlamıştı. 
Biraz sonra tanklar bugün hey yavrum hey restorantın olduğu aralıktan karaya 
ulaşmış ve oradan büyük gürültülerle caddeye yönelmişlerdi. Halkımız ilk defa 
radyolarda duydukları yüzer tanklarla karşılaşıyorlardı. O yüzden hepimiz 
şaşkındık. Karaya çıktıkları noktadan itibaren palet gıcırtıları içerisinde gururla 
caddeleri geçip çarşıya liman meydanına ve tankların geçebilecekleri bütün 
caddelerden geçip gövde gösterilerini bitirdikten sonra, geldikleri açıklıktan 
tekrar denize dalıp gemilerine geri dönmüşlerdi. 

O manzarayı başta ben ve Bodrum halkı uzun yıllar unutamamıştık. 
Bodrum tarihinde bir ilk ve sondu. O yıldan sonra Bodrum’da bir daha 
böyle bir olay olmamıştır. 

Gemiler limanımıza gelince; Bodrum Kaymakamı, Belediye Başkanı ve 
resmi zevatla  hoş geldiniz ziyaret programı düzenleme zarureti doğmuş 
ve hazırlık yapılırken, İngilizce çevri yapacak tercüman meselesinde 
kime müracaat edecekleri hususunda tereddüde düşülmüş evvela, o yıllar 
İngilizce bilen ziraat teknisyeni Galip Sayarı ile konuşulmuş, kendisi 
yapamayacağını söyleyip Cevat Şakir’e müracaat etmelerini tavsiye 
edince, kendisine gidilmiş ve olumlu cevap alınınca ertesi gün herkes 
limanda buluşup, sandalla gemilere doğru hareket edilmişti.  

Kore gazisi Mustafa Toros’un, Bodrum girişinde 
kahramanlar gibi omuzlarda karşılanması. 
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Fakat herkesin gözü Cevat Şakir’in kıyafetlerine takılmış. Başında 
kendisine çok yakışan siyah beresine, üzerinde her zaman giydiği siyah 
kumaş boyasıyla boyanmış asker kıyafetinden bozma mont gomerisine, 
paçaları lastik boğma asker golf pantolonuna ve bilhassa arkadan basık 
ayakkabılarına bakakalmışlar. Cevat Bey’in böyle antika hallerine alışık 
oldukları için, aldırmamışlar. Nihayet gemide, iskele başında askeri 
personel kendilerini resmi seromoniyle karşılamışlar. 

Anlatırlar ki zevatın en arkasında Cevat Bey varmış. Amiral şık giyimli 
zevatı gayet güzel karşılamasına rağmen, hırpani kıyafetli Cevat Beye üstün 
körü hoşgeldiniz demiş ve zevatı kaptan köşkünde  ağırlamış. Sonradan 
zevattaki şahısların anlattıklarına göre,  sohbet başlayınca Cevat Beyin 
inanılmaz düzgün İngilizcesiyle konuşması Amirali şaşkına döndürmüş 
hele kendisinin Oxfort Üniversitesi mezunu olduğunu ve yedi lisan 
bildiğini öğrenince yerinden kalkıp saygıyla Cevat Beyi kendi koltuğuna 
oturttuğunu, kendisine son derece saygılı davrandığını ziyaret bitiminde de 
iskeledeki resmi uğurlamada elini sıkarken başını saygıyla eğdiğini anlata 
anlata bitirememişlerdi. O yüzden bu olayı o zamanki  Bodrumlulardan 
duymayan kalmamıştı. Halen kendisiyle ilgili sohbetlerde bu olay anlatılır. 

O donanma ziyaretinin  başka bir hatırası da gemi askerleriyle, Bodrum 
Gençlik Spor arasında  yapılan futbol maçıydı. Maç o yıllar Bodrum’un 
yegane sahası olan Cumhuriyet Alanı’nda yapılmıştı. Saha eski bir mezarlık 
olması dolayısıyla zemin yerden bitme zımpara gibi taşlarla doluydu. Bir 
oyuncu yere düştü mü, vay haline. Diz miz hak getire.

Maçın yapılacağı gün sahanın etrafı, ben de dahil bütün Bodrum halkıyla 
dolmuştu. O yıllar; Milas’a, Yatağan’a, Muğla ve Ula gibi takımlara kök 
söktüren bir takımımız vardı. Halen hatırlayabildiğim ve albümümde 
mevcut olan resimde de görülen fubolcu ağabeylerimiz: Kaleci Ölü Göt 
Şerif, Hüseyin Öncü, Karabağlı Zeki, Karabağlı Hasan, Kasap Şerafettin, 
Asker Salman, Koçun Kasap Mehmet, Hüseyin Biner, Cilli Mehmet, Tevfik 
Tuncer, İbrahim Özkeskin, Sigruvi Baki gibi ağabeylerimizin oynadığı 
maç, maalesef 8-0 mağlubiyetimizle bitmişti. Adamlar şahane futbol 
oynuyorlardı. O günü de hiç unutamadım.

Dünya harbi bitti denirken, beş yıl sonra 1950 yılında bu seferde Güney  Kore 
ile Çin Harbe tutuşmuş, ABD. müttefiki olan Kore’ye asker yollamaya 
karar vermişti. Bugün dostumuz mu, düşmanımız mı olduğu belli olmayan 
Amerika, müttefik olarak bizim de asker yollamamızı istemiş, General 
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Tahsin Yazıcı komutasında Kore’ye giden kahramanlarımız orada da destan 
yazmış, bilhassa Kunuri savaşında kuşatılmış Amerikan askerlerini büyük 
kahramanlıklar göstererek bir sürü şehit ve yaralı vererek   kurtarmışlardı. 
Kendilerini büyük bir hezimetten kurtaran kahraman askerlerimize 
Amerikalılar  tarafından madalyalar verilmiş, Türkiye’ye vatana dönen 
Kore gazi ve kahramanları büyük bir coşkuyla karşılanmışlardı. 

Kunuri savaşında yaralanıp, Çin askerlerinin katliamından ölmüş silah 
arkadaşlarının arasında ölü taklidi yapıp kurtulan  Mustafa Toros isimli bir 
Bodrumlu kahramanımız da vardı. Geldiği zaman halk onu ta Sulu Hasan 
Tepesi’nde  karşılayıp Bodrum’a kadar omuzlarında getirmişlerdi. O gün 
Bodrum’da adeta bayram yaşanmıştı.

Yine o yıllarda çok zarif çok güzel ve o derece de klasik giyinen, hanım 
hanımcık bir bayan olan  öğretmen Müyesser hanım, Bodrum Ortaokuluna 
tayin edilmişti. Kocası  Hayati Bey isimli, malul gazi bir  subaydı. Kore’de 
savaşırken yaralanıp malul gazi ünvanı alan  Hayati Bey de eşiyle birlikte 
Bodrum’a gelip yerleşmiş ve bugün rahmetli Sadun Boro’nun sahibi olduğu 
evi satın alıp restore etmiş, piyade tipi bir de tekne yaptırıp, zevk için amatör 
balıkçılık yaparak hayatını Bodrum’da idame ettiriyordu. Bodrum’da yaşadığı 
müddetçe Bodrum halkından çok hürmet ve saygı görmüştü. Bir kusuru vardı 
o da  savaşırken vücudunun hayati bir bölgesinden yaralanıp vuku bulan 
sakatlığı dolayısıyla çok asabi bir mizaca sahipti. İnsanları çabuk kırardı. 
Herkesle pek konuşmaz samimi olduğu kişiler birkaç kişiyi geçmezdi. 

Bir gün bu ruh halini gösteren bir hadise olmuş ve Bodrum’da herkes 
tarafından duyulmuştu. 

Denize nazır  evinin sahil şeridi müsaait olduğu için, o yıllar bazı kimseler 
kışın teknelerini oraya çeker ve kış bitince bakımını yapıp tekrar denize 
indirirdi. O yıl da Fahri Kaptan, Şerif Öncü ile birlikte çalıştırdıkları 
Arkadaşlar teknesini oraya çekmiş, yaza girerken teknenin bakımını yapıp 
denize indireceklerdi. Tekneyi indirecekleri gün, kaptanın arkadaşı olan 
ve o yıllar Bodrum’a gelip Nalbantaki Ali Efendi’nin evini kiralayıp ilk 
turistik Halikarnas Restorant tesisini kuran, İstanbullu işadamı Osman 
Necmi Gürmen Bey de orada bulunuyormuş. Tekne denize indirilirken 
kamerasıyla o anı çekmek istiyen Osman Necmi Bey hiç bir art düşünce 
taşımadan, Hayati Bey’in bahçe duvarına çıkıp, yukarıdan  çekim yaparken 
penceresini açan yüksek ve asabi bir sesle kendisini azarlayan Hayati 
Bey’in hakaretlerine maruz kalır.         
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Ne olup bittiğini anlıyamayan Osman Necmi Bey özür dilemeye kalkışınca 
da, Hayati Bey tabancasını çekip havaya birkaç el ateş eder. Bu hadise 
karşısında herkes şok olur. Neyse ki bir olay olmadan tekne denize 
indirilir. Ama bu olay Hayati Bey’in nasıl bir kıskanç ruh haline de sahip 
olduğunu  gösteriyordu. Bilahare uzun yıllar sonra ben Almanya’da iken 
(1966-1973) evini denizci Sadun Boro’ya satıp Bodrum’dan ayrılmıştı. 

KALE SURLARINDA 
TEHLİKELİ KARGA AVI VE PEHLİVAN GÜREŞLERİ

İlkokula devam ettiğim o yıllar, on yaşlarımdaydım. Üçüncü sınıftan 
itibaren yeni hocamız olan rahmetli yaşlı Hafız Mehmet Güleç Efendi, 
Cumhuriyetten önce Osmanlı idaresi altındaki okullardan yetişmiş çok 
disiplinli ve sert mizaçlı bir kişiydi. O sebeple kendisinden çok çekinir 
gerek okul içinde, gerekse okul dışında kabahat yapmamaya gayret sarf 
ederdik. Falaka denen cezayı daima okuldan kaçan haylaz bir çocuk 
olan kendi öz yeğenine rahmetli şoför Çavuş Mehmet’e, tatbik ederken 
görmüştüm. Yine okul tatil günlerinde, mahallemizin elebaşıları sayılan 
bazı yaramaz arkadaşlarımızla bir araya gelir, çocukça planlar yapardık. 
Besim, Şükrü ve Cevri’nin İbram isimli komşu ve mahalle çocukları 
olan bu arkadaşlar, benden birkaç 
yaş büyüktüler ve çok gözü kara 
cesur arkadaşlarımızdı. Bazı değerli 
yiyeceklerin olmadığı o günlerde 
plan yapar, diğer başka arkadaşlarla 
hep birlikte kiliseye gider bir köşede 
askeri cemselerin erzak almaya 
gelmesini beklerdik. Cemseler 
erzak kartonlarıyla yüklenip hareket 
edince, Besim veya Cevri’nin İbram 
kamyonun arkasından koşar elindeki 
bıçakla kartonları yırtar, kartonların 
içindeki pisküvitler, konserve kutuları 
hareket halindeki kamyonlardan yere 
dökülerek saçılır, bütün çocuklar 
yere akıp giden bu kıymetli erzakları 
toplayıp koynumuza doldururduk. 
Sonra zafer kazanmış gibi geri Şükrü Denizaslanı (çocukluk 

arkadaşım,ortada)
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dönerdik. Pisküvitler harp eden askerler için özel üretilmiş yiyeceklerdi. 
Savaş anında yemek yeme fırsatı olmadığı için yenen bu pisküvitler askeri 
yirmi dört saat tok tutarmış. O yüzden bizim için değerli bir armağan 
olurdu. 

Yere saçılan konserve kutularının içindeki et yiyecekler domuz etinden 
üretildiği için ben yemezdim. Bu konservelere en itibar eden arkadaşımız, 
rahmetli Beti Mustafa Kaptan’ın oğlu Şindala Yaşar’dı. O etin cinsine pek 
aldırmaz, afiyet ve zevkle yerdi.

Bazı günler de kaleye karga yakalamaya giderdik. Karga beslemek o yıllar 
arkadaşlar arasında modaydı. Yuvaları yüksek surların delikleri içinde 
bulunurdu. Yavruların uçmaya başlamadan evvel yakalanmaları gerekirdi. 
Yavru kargaların konuşabildiğini ve bir kaç kelime öğretilebildiğini 
bildiğimiz için karga yakalamaya giderdik. Bu arada yıkık merdivenlerinin 
tehlikeli olduğunu bildiğimiz halde kapıları açık olan yüksek Fransız 
Kulelerine çıkar, Bodrum’u seyrederdik. O yıllar henüz 1915 yılında, 
Fransız donanmasının bombalamasıyla kulelerin taş merdivenleri hasar 
görmüş ve tavanları çökük olduğu için yukarıya çıkmak çok tehlikeliydi. 
Ama çocukluk cesaretiyle tehlikeleri algılayamıyorduk. 

Karga yakalamaya, elimizde teknelerde kullanılan kalın halatlarla giderdik. 
O surlara iple sarkmak her baba yiğidin harcı değildi. İşte bu cesaret 
sadece Besim ve Cevri’nin İbram’da vardı. Bellerine doladıkları halatı beş 
altı arkadaş sıkı sıkıya tutarak, yavaş yavaş o yüksek surlardan aşağıya 
sarkıtırdık. Yuvadan karga yavrularını koynuna dolduran arkadaşımızı 
tekrar selametle yukarıya çeker, yavruları bölüşürdük. Eve götürdüğümüz 
yavrunun dilinin ucundaki ince ve şeffaf kıkırdağı nazikçe tırnağımızla 
kopartır, onu beslemeye başlardık. Karga bir müddet sonra öğrettiğiniz bir 
kaç kelimeyi papağan gibi tekrar ederdi. Ben iki karga beslemiştim. Her 
ikisi de kendilerine taktığım isim olan Arap kelimesini, ayrıca evde en 
çok telaffuz edilen yeğenlerim Mustafa ve Leyla’nın ismini söylerlerdi. 
Büyüdükleri zaman uçup gitmemeleri için kanatlarını keserdim. O sebeple 
ayrı ayrı zamanlarda beslediğim her iki karga da maalesef kapağı açık kalan 
kuyuya düşüp boğulmuşlardı. Kaç günler ağladığımı hatırlıyamıyorum. Bu 
deliliğimizi duyan Hafız Mehmet hocamız bizi bir kaç defa sıra dayağına 
çekmişti. Uslanmak ne mümkün? İmam yine bildiğini okuyordu. 

Bugün limandaki karakolun yaslanmış olduğu yüksek surun altı o yıllar 
denizdi. Yeni yetmelerin cesaretlerini ölçtükleri bir yerdi. Halen tepesinde 
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hayatını sürdüren harnup ağacının bulunduğu yerden denize atlamak 
büyük cesaret işiydi. O cesareti de Besim gösterirdi. Arkadaşlar arasında 
kralımız gibiydi. Bugün üzerinde Denizciler Derneği’nin bulunduğu yer o 
yıllar denizdi ve piyade teknelerin demirleme yeriydi. 

Az ilerisinde liman meydanının ucunda batıya doğru bir dil gibi uzanan, 
yirmi metre boyunda liman iskelesi bulunuyordu. Yolcuları gemilere 
götürüp, getirecek sandalların İstanköy’e vs. sefer yapan motorların 
indirme ve bindirme iskelesiydi. O iskele bilahare 1953’lerde yapılan 
mendirek inşatı dolgusu içinde kaldı. 

Kale, çocukluk yıllarımızda sanki bizim kendi malımız, adeta tüm 
çocukların oyun yeriydi. 

Kaleye, bugün kapalı tutulan liman meydanındaki karakol binasının 
yanındaki ana kapısından girilirdi. Zira o yıllar kalenin etrafı denizle 
çevriliydi. Kaleye girilebilen başka bir kapısı yoktu. Ana kapıdan girişte 
köprü görevi gören ahşap kısım, herhalde zamanında mekanizmayla 
indirilip kaldırılan asma köprüydü. Akabindeki kayrak taşlarla döşeli 
rampayla aşağıya inilen geniş alan biz çocukların oyun sahasıydı. (Bugün 
konser, tiyatro vs. etkinliklerin yapıldığı yer.) 

Göllenmiş yağmur sularının soğukta buz tuttuğu günler üzerinde düşe 
kalka kayar, sair zamanlarda 
çimenlerin üzerinde top oynardık. O 
yeşil çimenler ve otların üzerinde her 
yıl, Bodrum’a festival havası yaşatan 
ve ilçeye büyük bir hareketlilik 
getiren yağlı pehlivan güreşleri 
yapılırdı. Güreş organizasyonu ve 
yapılacağı tarih bir hafta veya on 
gün önce elindeki çanı çarşıda ve 
mahalle aralarında sallaya sallaya 
çalarak sözle ilan eden belediyenin 
1940’lı yılların tellalı Hasan Dayı 
(Uğur), bilahare tellal Mustafa ve 
sonraları Pinyoz Mustafa Özşeker, 
müsabakaları tüm Bodrum halkına 
duyururdu. Güreşler cumartesi veya 
pazar günleri yapılırdı.

İlk Belediye Tellalı Hasan Uğur
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O gün halk kadın, erkek, çocuk, genç-ihtiyar demeden büyük bir coşkuyla 
kaleye akın eder, herkes münasip bir yer edinmeye uğraşırdı. Başlarında 
siyah-beyaz çizgili futalarıyla gelen hanımlar, erkeklerle birlikte olmamak 
için bugün trafonun bulunduğu yamaca çıkıp, isnat sur duvarı taşları üzerinde 
oturup, güreşleri tepeden kuşbakışı seyrederlerdi. Güreş sahası ise, meraklı 
seyircilerle dolup taşardı. Bir köşede koca koca yağ kazanları sıralanırken, 
biz küçük çocuklar arada çiğnenmemek için, kale surlarına doğru oluşan 
toprak yükseltide bulunan köklü koca koca kayalara oturup güreşleri oradan 
seyrederdik. O gün, sepetler içerisinde kavrulmuş fıstık, tablasında da macun 
ve naneli şeker satan Bekar Halil’in, Şipşakla Ali Dayı’nın, Değirmenci Ali 
Amca’nın, Çilli Yusuf Cansevdi dayının bayramı olurdu. Sepet sepet fıstık 
satarlaradı. Her an sarhoş gezen Şipşakla Ali Dayı satıştan memnun, ara sıra 
sepeti yere bırakır sözleri kendine ait olan müstehçen sözlü beyitleri söyler, 
bir taraftan da göbek atarak kalabalıktan alkış alırdı. 

Bodrumlular, onun o müstehçen beyitlerine bayılırlar, gülmekten 
kırılırlardı:

Ay doğar elek gibi, gün doğar Melek gibi,

Gidide Cavrın gızı, taze düelek gibi.

xxxxx

Aldım elime makası, açtım göğnek yakası,

Gız galdır fistanını, havada alsın orası

xxxxx

Bir daş attım dereye, gız çıktı pencereye,

Gız Allahın seversen, al beni içeriye. 

xxxxx

Tepe başı gedikli,

Gız sene bişe dedikmi. 

Bi gececik yatmanan 

Gül memelerini yidikmi. 

xxxxx
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Cazgırın meydana çıkıp pehlivanları 
davetinden sonra; “Pehlivan! 
Pehlivan!, İki aslan çıktı meydane,  
İkisi de birbirinden merdane.  
Pehlivan! Alta düştüm diye üzülme, 
Üste çıktım diye sevinme. Burası 
er meydanıdır, Yenmekte var, 
yenilmekte” sözleriyle başlayan 
okşalamasından sonra, zeytinyağıyla 
yıkanmış parıldayan adaleli 
vücutlarıyla, dev apollon heykellerini 
andıran pehlivanlar meydanda önce 
peşrev denilen bir gösteriye başlarlar. 
Zıplıyarak öne doğru giderlerken, 
elleriyle kıspetlerine bir sağ elleriyle, 
bir sol elleriyle şaplak atarlar, her diz 
kırıp sıçradıkları zamanda kocaman 
elleriyle dizlerine ses çıkaran 
kocaman bir tokat atarlardı. Arada bir peşrevi bırakıp birbirlerine el ense 
çekip, güç gösterisi yapar, bir birlerini sinirlendirdikten sonrada  “Haydaaa 
…… Breeee pehlivannnn”  diyerek kapışırlar, saatler süren mücadeleden 
sonra yenen, yenilen pehlivanlar belli olur; yenilen pehlivan, yenen 
pehlivanın elini öpüp sarılır ve sıra ellerinde çukur bir kapla parsa 
toplamaya gelirdi. Seyirciler o kabın içine bahşişlerini atarlardı. Bazen 
güreşlerde sert hareketler dolayısıyla, pehlivanlar arasında kavga çıkar o 
devleri ayırmak kolay olmazdı.  

Pehlivanlar güreşirken ezilen yeşil otlardan yayılan mis gibi yabani kekik 
ve nane kokusu halen burnumda tüter. O yıllar, esmer bir pehlivan olan 
Arap Sait, iki üç yıl üst üste şampiyon ve başpehlivan olmuştu. 

CUMHURİYET  MEYDANI

1940’lı yıllarda bugün üzerinde yeni çarşı ve bir bölümünde kültür merkezi 
binasının bulunduğu alan Cumhuriyet Meydanıydı. Alan, güney yönünde 
bulunan İstanbullu’nun Hanı’ndan başlayıp, kuzeyde Kaşarlamışların 
binalarında son bulan kocaman bir meydandı. 

O yıllarda yapılan bütün resmî geçit merasimleri, bayramlar, maçlar, sportif 

ŞİNDALA Yaşar Odabaşı
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faaliyetler, deve güreşleri 
o meydanda gerçekleşir-
di. Dini bayramlarda ge-
len cambazlar, üzerinde 
yürüdükleri telin direk-
lerini orada han binasına 
yakın bir yerde, Tatlıcı 
Mustafa’nın dükkanının 
arkasında  dikerler ve 
gösterilerini orada sergi-
lerlerdi. Alanın o kısmı 
daha yumuşak toprak 
olup zeminde taş yok-
tu.  Yeni bayram elbisele-

rini giymiş biz çocuklar soluğu orada alır, cambazları seyreder, Karadağlı 
Mehmet amcanın çift koşumlu atlı arabasıyla kişi başı beş kuruşa Yokuş-
başı turu yapar, bayram harçlıklarımızı oralarda tüketirdik. Güler yüzlü 
ve çok iyi kalpli bir kişi olan Karadağlı Mehmet amca, parası olmayan ve 
boynu bükük gördüğü fakir çocukları arabasına alır, bizlerle beraber tur 
attırır ve onlardan para almazdı. 

Mehmet amca ayrıca haftanın bazı günlerinde meralarda, doğal ortamlarda 
beslediği döğülü (enenmiş) kuzuları keser mahallede tanıdığı biz ailelerin 
evlerine kadar getirip satardı. Döğülmüş o mübarek kuzuların eti, pişerken 
mis gibi kokardı. Şimdilerde artık kuzular enenmediği için pişerken o 
mis gibi koku oluşmuyor. Yine de Allah yokluklarını yaşatmasın. Ayrıca 
eşeklerle odun getirip satar, evlerin önlerine dökerdi. 

Nerde artık o doğal, samimi hayat…

O yıllar bangnot çok büyük paraydı. Ancak zenginlerin ceplerinde 
bulunurdu. Halk alışverişlerinde kırk para, ortası delik sarı renkli yüz 
para, kenarları tırtıklı bir kuruş, beş kuruş, on kuruş gibi rakamları telaffuz 
ederdi. Bayram harçlıklarımız on, on beş kuruş oldu mu zengin sayılırdık. 

Cumhuriyet Meydanı 1950’li yıllarda, Demokrat Parti iktidarının 
Belediye Başkanı Derviş Görgün’ün başkanlığında alınan bir kararla 
belediyece parsellenip çarşıya dönüştürülmesinden evvel, alanın 
kuzeybatı yönünde, çok evvelden dikilmiş iki ulu okaliptus ağacı vardı. 
O ağaçların gölgesi altında ve çarşı dükkanlarının hemen arkası, sıra 

Adliye Camisi´nin yanında, sundurmalı 
dükkanların önündeki meydanda bayram töreni 

izleyen protokol ve halk.
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kurulu gölgelik sundurmaların altında ahşap protokol sıraları bulunurdu. 
Resmi bayramlarda protokol zevatı, kaymakam, askeri garnizon komutanı, 
belediye başkanı vs. o ahşap sıralarda eşleriyle yer alır, biz okul talebeleri 
sıra halinde o zevatın önünde resmî geçit yapardık. 

 

1950’Lİ ve 1960’LI YILLARIN
OTANTİK LOKANTALARI

Henüz meydan çarşıya 
dönüştürülmezden evvel, köfteciler 
dışında Bodrum’un birkaç 
lokantası vardı. Bunlardan biri Kale 
Caddesi’nin sonunda bulunan, eski 
liman dairesine bitişik ve bugün Semih 
Nalbantoğluna ait olan binada, yaşlı 
Aşçı Subaşı Ali Usta’nın lokantası 
vardı. Oğulları Ramazan ve Hasan 
Subaşıyla (bugün körfez restorant 
sahipleri) birlikte lokanta çalıştırırdı. 
Çorbasından tutun da, her türlü 
ev yemekleri bulundurur, bilhassa 
perşembe günleri köylerden gelen 
pazarcılar lokantayı doldururlardı. 

Bilahare meydan çarşıya 
dönüşdürüldükten sonra Tatlıcı 
Yusuf’un bitişiğinde Ramazan 
Subaşı, Pala Ahmet’in dükkanında da 
Bodrum Spor Kalecisi ölü göt lakaplı 

Şerif abimiz de lokanta açmışlardı. Yine meydanın doğusunda Karakaş 
ailesine ait olan bina üstü otel, altı lokanta olarak inşa edilmiş, üst kat 
Emel Otel adıyla Bodrum’un ilk otellerinden biri olarak işletmeye açılmış, 
alt zemin katta ise Yıldız Lokantası adıyla Bodrum’un ilk lokantalarından 
biri açılmıştı. Bu lokantayı Karakaşların damadı Aşçı Hasan Yıldız, Cilli 
Mehmet Cansevdi (Kıbrıs Barış Harekatı Şehidi Yusuf’un babası) ile 
birlikte çalıştırıyorlardı. 

Ayrıca o yıllarda Milas’tan ailecek Bodrum’a göç eden Aşçı Latif Usta, 
bugün Kale Caddesi’ndeki finans bankın olduğu binada güzel donanımlı 

CİLLİ Mehmet Cansevdi, Hasan Yıldız 
ve Kıbrıs Şehidi Yusuf Cansevdi, Yıldız 

Lokantasının Önünde
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bir lokanta açmıştı. 
Lokantalar çok sade ve 
otantik lokantalardı. Bu 
lokantalar ekseriyetle 
perşembe geceleri gelen 
köylü esnafıyla, bilhassa 
meydanda yapılan deve 
güreşlerinde veya futbol 
maçlarının yapıldığı 
günlerde çok iyi iş 
yaparlardı. 

Sizlere belki çok tuhaf 
gelecek ama sair günler 
içki içmek için gelen 

müşteriler, eğer içki içecekse evvela dükkan sahibine rakı parasını peşin 
öderlerdi. Zira o yıllar şimdiki gibi işler iyi değildi. O yüzden dükkan sahibi 
içkilere para bağlamazdı. İçki içilecekse parası hemen ödenir, içki bakkaldan 
alınıp masaya konurdu. Bizler hep böyle yapardık. Hatta bazen istediğiniz 
sakatat türü meze yoksa onun da parası verilir, usta gidip kasaptan alır gelir 
ve hazırlardı. O yıllar bu durum, yadırganacak bir durum değil, normaldi. 
Bunu Ramazan Usta da 
yapardı, Kaleci ölü göt 
lakaplı Şerif  de yapardı. 

O yıllar Ramazan 
aylarında lokantalar o 
kutsal ayın hürmetine bir 
ay boyunca gündüzleri 
açmaz, kapalı olurlardı. 
Ancak Bodrum’a iş için 
gelmiş olan müşterilere, 
sadece akşamları iftar 
yemekleri, sabahları da 
sahur yemekleri vermek 
kastıyla açık olurlardı. 

İlk Lokantalarımızdan Yıldız Lokantası
Solda Aşçı Hasan Yıldız, ortada aşçı Cilli Mehmet 

Cansevdi.

Emel Lokantası
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MEYDANDAKİ
İLK KARAKOL BİNASI

Cumhuriyet alanın kuzey 
yönünde, şosenin alanla 
buluştuğu köşede bulu-
nan o zamanki taş Rum 
evi karakol binasıydı. 
(Sonraları bir ara o bina 
veterinerlik binası oldu. 
Bugün ise iki katlı ambar 
isimli giyim mağazası-
dır.) İlerki yıllarda liman 
meydanında kalenin giriş 
kapısı yanına inşa edilen 
karakol binası yapılana 
kadar, yani 1950’li yılla-
rın başlarına kadar polis karakol binasıydı. Adli vakalarda suçlular oraya 
götürülüp, icabında orada nezarette tutulurlardı.

BODRUMSPOR, UNUTAMADIĞIM MAÇLAR VE
BODRUMSPOR MARŞI 

Cumhuriyet Meydanı, çok eski zamanlarda bir mezarlık alanıymış. O 
yüzden toprak zemindeki 
çıkıntı küçük taşlar ot 
gibi zemini kaplamıştı. 
Futbol antrenmanları ve 
maçlar o bozuk alanda 
yapılırdı. Maç anında 
yere düşenler çirkin 
sakatlanırlardı. Ayakları 
yara bere içinde kalırdı. O 
yıllarda Bodrum halkının 
en büyük zevki, arada 
bir civar ilçelerle yapılan 
futbol müsabakalarıydı. 
Bilhassa aramızda ezeli 

Şimdi mağaza olan bu bina, 1940’lı yıllarda 
ilk karakol binasıydı.

1936 Yılı, İlk Kurulan Güçlü Takımlarımızdan, 
(4 Numara Sonradan Belediye Başkanı Olacak 

Derviş Görgün)
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bir rekabet bulunan 
Milasla yapılan 
maçlar büyük rağbet 
görürdü. Sandalyelerini 
evlerinden getirmiş 
bulunan genç, yaşlı, 
çoluk çocuk, bilhassa 
siyah beyaz çizgili 
futalı futasız kadınlar 
sahanın etrafını sarar 
okulumuzun bahçesini 
ve merdivenlerini 
doldururdu. O yıllarda 

bayanlara gösterilen böyle bir müsamaha, hiçbir çevre ilçede yoktu. Bu 
da Bodrum insanının ne kadar medeni, ne kadar liberal görüşlü bir halk 
olduğunu gösterirdi. Bunda, mübadelede Bodrum’a gelen Girit kökenli 
halkın büyük rolü vardı. Yerli halka oranla daha modern ve töleranslıydılar. 
Bu futbol aşkı ve ilgi gelen misafir takımlara da yansır onlara daha bir 
coşku verir, oyuncularının daha hırslı ve daha havalı oynamalarını 
sağlardı. Seyircilerin yarısı bayan olan bir ilçe halkı karşısında oynamak, 
delikanlılara cazip geldiği içindir ki çevre ilçe spor takımları Bodrum’a 
gelip maç yapmaya bayılırlardı.

Tabi ara sıra bizim takım da çevre ilçelere gidip, maçlar yapardı. Yatağan, 
Ula, Bozüyük, Muğla maçları dostane bir havada oynanır, takımımız 
memnun ayrılırdı. 

Ancak nedense Milas’la 
yapılan maçlar, hep 
kavgayla neticelenirdi. 
Adamlar Bodrum 
takımını düşman gibi 
görürler, hır gür çıkarıp 
maçın tadını kaçırırlardı. 
Bilhassa Milas takım 
oyuncularından olan Ayı 
Nazmi isimli şahıs, adeta 
maçı provoke etmek için 
oynayan bir futbolcuydu. 
Özellikle kasten yaptığı 

Bodrumspor 1950 Sonları...

Bodrumspor 1950´ler
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ağır fauller karşı takım oyuncularını 
sakatlar, oyunun çığrından çıkmasına 
sebep olurdu. Zaten o şahsa o isim 
de bu meziyeti yüzünden verilmişti. 
Hele bir de takım galip geldiyse, 
maçtan sonra Milas çıkış yolunun 
her iki tarafına sıralanan ahali, 
otobüs önlerinden geçerken taşa 
tutarlar camları kırılan otobüsteki 
bazı oyuncularımız da yaralanırlardı. 
Bir defasında başına taş denk gelen 
Kasap Koçun Mehmet, diğer bir 
zamanda da Karakayalı Hüseyin’in 
başları gazlı bezle sarılı bir şekilde 
gelmişlerdi. 

Bodrum Gençlik Spor kulübümüz 
kurulduğu günden beri kuvvetli bir 
kadroya sahip olduğu söylenirdi. Biz 
henüz doğmazdan evvelki kadrosunun 
resimlerinden tanıdığımız birçok 
kişi, bizim çocukluk yıllarımızda da oynardı. Mesela ilk kadrolarında 
bulunan oyuculardan, ilerki yıllarda Belediye Başkanı olacak Derviş 
Görgün, Hamal Bici Memet, Klavura Hasan Şakar (Amcam), Hüseyin 
ve Tevfik Tuncer Kardeşler (Mikro Mustafa’nın amcaları), Kaleci Nazmi 
(Berber Mustafa Çaylan’ın ağabeyi), Terzi Baki, Rumba Hüseyin Biner, 
Kasap Şerafettin ve daha isimlerini bilmediğim birçok oyuncu zamanının 

efsaneleriymiş.  

Benim çocukluk 
yıllarımda kurulu 
olan takımda oynayan 
kimseleri ise, ilk 
olarak Amerikan 
donanmasıyla yaptıkları 
ve 8-0 yenildikleri 
maçta tanımıştım. O 
maçta yukarıda saydığım 
eski oyunculardan da 
oynayanlar olmuştu. O 

Ateşli Mehmet (Bodrumspor´un 
En Değerli Oyuncularından) ve Ben

Bodrumspor 1960´lar
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maçta oynayan kadro 
oyuncularının adını 
donanma bahsinde 
yazmıştım. 

1950’li yılların 
ortalarına gelindiğinde 
ise, maçlarının çoğunu 
kazanan kuvvetli 
bir kadrosu vardı. O 
kadronun oyuncuları; 
Kaleci Ölü göt Şerif, 
Aydın Sayarı, Zeki 
Karabağlı, Koçun 

Mehmet, ismini hatırlıyamadığım bir memur, Sarı Zeki, Asker Selman, 
Terzi Baki, Hüseyin Cahit Karakayalı, Rüştü Gür ve Ateşli Mehmet. 

O resimde görülen idareciler, solda elleri belinde olan Ali Çavuşun Rumba 
Hüseyin Biner, sağda görülen ise Yusuf Görgün. O yıllardan itibaren devam 
eden kadrolarda oynayan ve resimlerde görülen oyuncuları da tanıtmak 
isterim. 

Soldan sağa: Selahattin Özbek, (Arada görülen eşofmanlı topal Hasan) 
Mustafa Pulat, Hasan Karabağlı, Ali İhsan Türkoğlu, Şerif Kocadon, 
Ateşli Mehmet. Çömelenler: Karakayalı Hüseyin, gümrük memuru Esen 
Kadıoğlu, Sıhhıyeci Erol, Barba Celal ve kaleci Emin Anter. 

Resimde görülen idareciler, sol başta: Derviş Görgün, önünde çömelen: 
Kasap Şerafettin. Sağ başta ayakta Terzi İbrahim Özkeskin, yanında ben 
Hüseyin Şakar. Önde çömelen:Ali Çavuşun Rumba Hüseyin Biner. 

Soldan sağa: Sivil Rüştü Gür, yanındaki ilk oyuncunun adını anımsıyamadım, 
Ateşli Mehmet, Eşref, Ünver Önder, Ali İhsan Türkoğlu, Domuz Halil, Deli 
Hasibin Ali Efe, yanında pardüsülü sivil ben Hüseyin Şakar. Çömelenler 
soldan sağa; ilk arkadaş memurdu, adını anımsayamıyorum, sonraki Deli 
Sarpa Barba Celal, Hasan Karabağlı ve Genç Kaleci Emin Anter. 

1973’te Almanya’dan geri geldiğim yıllar Bodrumlu genç  mahalleliler 
arasında iddialı Kaymakamlık Kupası şampiyonluk maçları yapılıyordu. 
Çok güzel faaliyetlerdi. Her mahalle takımını kurmuş her hafta sonu 
maçlar yapılıyor, yeni yeni yetenekler keşfediliyordu. 

Bodrumspor 1970´ler...
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Kumbahçe Mahalle 
takımının adı, Halikarnas 
Spor’du. Güçlü bir 
kadroydu. Maçlarda 
diğer mahalle taraftarları 
bu takımın oyuncularının 
çoğunun, Giritli olmaları 
dolayısıyla maryalar diye 
tahrik ederlerdi. 

O mahalle maçları 
sonunda da yetişen yeni 
gençlerden kuvvetli bir 
Bodrum Gençlik Spor 
kadrosu oluşmuştu. Resmini verdiğim o kadrodaki oyuncularıda tanıtmak 
isterim. 

Ayaktakiler soldan sağa: Ünal Şençiçek, Yaşar, İspitanın Cumhur Dinç, 
Hakkı Uslu, Emin Anter, Mikro Mustafa Tuncer, Cumhur Terkin, en sonda 
Özer. 

Çömelenler soldan, sağa: Süleyman Barka, Bülent, Mustafa Pulat, Gara 
Erdoğan ve Uğur Tengiz. Arkada başı görülen idareci terzi Kemal Acaröz. 
Diğer üç sivil; Efecim, Altan ve oturan Mehmet Cengiz. 

Bu bahsi kapatmadan evvel hatıralarımızda büyük yeri olan Bodrum 
Gençlik Spor Marşını anmadan geçmek istemem. Takımımızın her yaptığı 
maç sonunda  oyuncular, mutlak bir şekilde yeri göğü inleterek, takımın 
simgesi olan marşı okurlardı. Bilhassa deplasmana gidip gelirlerken, otobüs 
Yokuşbaşı mevkiine gelir gelmez hep birlikte okunan marşla Bodrum’a 
girilir, yer gök inlerdi. Son yıllarda bu güzel ve başarılı faaliyetler arasında 
daima eksikliğini ve üzüntüsünü duyduğum, bu marşın zamanla terk 
edilmiş unutulmuş olmasıdır. 

Gönül isterdi ki, bizler henüz hayatta yokken büyüklerimizin, büyük 
fedakârlıklarla kurmuş oldukları ve bir zamanlar her türlü spor faaliyetlerinin 
yapıldığı bu güzide kulübümüz için, o yıllar Bodrum’da bulunan değerli 
öğretmenlerden Cemal Ulusay tarafından yazılıp, bestelenen bu şahane 
marş halen maçlardan sonra okunuyor olsaydı, inanın stat yerinden oynardı. 

Bodrumspor´un Turgutreis İlkokulu Altındaki 
Sahada Bir Maç Görüntüsü, 1960 Sonları...
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O güzel marşımızın sözlerini yazıp, gençlere armağan ediyorum. 

Gençleriz acunda yoktur eşimiz,                 
Yurdun her yanında yanan ateşiz.               
Kollar çelik, gövdeler hep tunç, yılmak bilmeyiz. 
Atatürk gençleri denilir bize. 
Bodrum spor ülkünle sen, varlığınla bin yaşa, şa şa..     
Yeşil beyaz formanla, Bodrum’unla bin yaşa, şa şa..
Tunç ayaklarınla haydi savaşa,                 
Her zaman başa geç, Türk genci başa ..          
Kollar çelik, gövdeler hep tunç, yılmak bilmeyiz .. 
Atatürk gençleri denilir bize. 
Bodrum spor ülkünle sen, varlığınla bin yaşa, şa, şa..   
Yeşil beyaz formanla, Bodrum’unla bin yaşa, şa, şa..

NOT: Yeni gençlik eğer bestesini bilmedikleri için bu marşı okumuyorlarsa, 
kendilerine her zaman yardımcı olabilirim. Zira bu marşı bilen ve 
hatırlayan, Bodrum’da bir kaç kişiden biriyim.                

          

DEVE GÜREŞLERİ

Bodrumluların maç tut-
kusundan başka, hastalık 
halinde geleneksel deve 
güreşi merakı vardı. O 
tutku, meraklıları tarafın-
dan hiç hız kaybetmeden, 
halen günümüzde de de-
vam ettirildiğini hepimiz 
görmekteyiz. 

Bu deve güreşleri de 
meraklılarının etrafın-
da kalabalık bir çember 
oluşturdukları, cumhu-
riyet alanında yapılırdı. 

Devenin Yularını Tutan Patpatların Kunduracı 
Rüştü Özgün, Yanında Bakkal Özkan Atmış, 
Oturan Soldan Ben, Terzi Çelebi Mehmet ve 

Cumhur Karasoy
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Güreşler, toprağının daha yufka ve 
taşsız olması dolayısıyla bugün üze-
rinde kültür merkezinin bulunduğu 
kısımda, yani Merkez Turgut Reis 
İlkokulu binasının alt tarafında ya-
pılırdı. Hastalık halinde meraklıları 
vardı. Bunların başında da rahmetli 
Tahsildar Rıza Onbaşıların Kemal 
gelirdi. Develerin Bodrum’a gelmeye 
başladığı andan itibaren her işini bir 
tarafa bırakır, gelen yörük deveciler 
gibi başına turuncu-beyaz çizgili po-
şuyu bağlar hayatla alakası kesilirdi. 
Güreşlerin her şeyiydi. İdarecisi, he-
yet başkanı, güreş hakemiydi. Esa-
sen kendisi, rahmetli Tahsildar Veli 
Ağabey (Vedat Kurtaş’ın kayın pe-
deri), Kenan Ağabey (Emin Anter’ in 
Eniştesi.) gibi gezici üç tahsildardan 
biriydi. 

Bu tahsildarların görevi vergisini geciktirenlerin mekanlarına gidip, parayı 
tahsil etmekti. O yıllar devlet işlerin pek iyi gitmemesi dolayısıya, vergilerini 
zamanında ödeyemeyen mükelleflerin ayaklarına tahsildarlarını gönderir, 
vergi tahsilatlarını yapmalarını sağlardı. Bu usul iyiydi de, herkesin maddi 
durumu müsait olmadığı için tahsildarlar mükelleflerin ayaklarına defalarca 
gitmek mecburiyetinde kalırlardı. Bu da tahsildarları bazen çileden 

çıkarırdı. Bu işe en çok 
sinirlenip mükellefe 
fırça atan tahsildar Veli 
ağabeyimizdi. Haklıydı. 
Bizzat şahit olurdum. 
Kendi ustam bazen 
müsait olmaz, tahsildarı 
geri çevirirdi. Bunun 
üzerine Veli ağabeyle 
münakaşa ederlerdi.

1950’li yıllarda en 
meşhur güreş devesi, 

Deve Güreşi Hastası Rıza Onbaşıların 
Tahsildar Kemal ve Ben (Ortamızda 

Kayalının Meşhur Tülü´sü)

Kayalı Dayı Deve Kervanı İle Palmiye Önünde
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Kayalı Ali Dayının Kara Tülüsüydü. 
O güne kadar öyle cesur güçlü ve 
çengel atma maharetine sahip bir deve 
bilinmiyordu. Güreş günü Türkkuyusu 
Mahallesindeki evinden davul zurna 
gelmeden dışarı çıkaramazdınız. Sanki 
değerini biliyor ve ona göre kendisine 
değer verilmesini istiyordu. Davul zurna 
eşliğinde güreş sahasına getirilirken, 
kendisini takip eden kalabalıkla yolda 
arada bir durup arka ayaklarını ayırıp 
ağzındaki tulumu bir çıkarışı vardı ki 
adeta dünyaya kafa tutar gibiydi. Güreş 
meydanına çıkarılınca diğer develer 
gibi gidip yoklamalar yapmaz, derhal 
rakibinin üzerine koşarak gider, ilk etapta 
bu cesaretiyle rakibinin gözünü yıldırır, 
başını rakip devenin ön ayaklarına 
uzatıp, çengelini atmasıyla birlikte 
yüklendiği koca deve yanı üzerine 

düşerdi. Hemen devenin başını iki ön ayakları arasına alıp üzerine çöker, 
eğer derhal ayırıcı deveci görevliler araya girmezse deveyi öldürebilirdi. 

Deveyle çekilmiş birçok resimlerimden birinde, Kara Tülünün yularını 
birlikte tuttuğumuz Tahsildar Kemal ağabeyimizin de resmi var. 

Ne yazık ki yıllarca birincilik kazanmış olan o Kara Tülü, sahibi tarafından 
paraya tamah edilerek, maalesef Söke taraflarında bir yerlere satıldı. 
Sonraları duyduk ki 
sahibi tarafından terk 
edildiği için deve küsmüş 
ve artık eskisi gibi 
güreşmezmiş. 

Bir Deve Güreşinde Ünal Turan 
Abimizle Beraber

Kayalının Devesini Rakip Deveyi yıktığı An...
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ÇOCUKLUĞUMUN BODRUM ÇARŞISI VE ÇEVRESİ 

O yıllar, meydanın çarşı ağzı 
mevkinde Adliye Camisinin hemen 
karşısında, bugün hacı murat şarküteri 
işletmesinin yerinde ahşap barakadan 
yapılmış bir bakkal dükkanı vardı. 
Sahibi Kufos İsmail Taylan isimli 
bir amcamızdı. Kulakları duymazdı. 
(Kufos: Yunanca Kulağı duymayan 
demektir) O dükkanda bakkaliyenin 
her çeşidinden yok yoktu. Ayrıca 
halkın gereksinimi olan her şey 
hatta taze sebze bile bulunurdu. 
İsmail amca çok çalışkan ve son 
derece dürüst bir esnaftı. O sebeple 
müşterileri çoktu. Bodrum’un en iyi 
çalışan dükkanıydı. (Bugün Bekir 
Çilek ve işletmesi gibi.) Yanında 
Avram isimli iri yarı, yaşlı, yarı 
kambur, her zaman başında örme 
siyah renkte bir yün bere üzerinde de 
eski siyah renkte kocaman bir palto bulunan Musevi bir amca çalışırdı. 
Dükkanın bütün işlerini o yürütürdü. Alışverişlerde ekseriyetle o hizmet 
ederdi. 

Kufos İsmail’in dükkanından  itibaren ise, güneye doğru İstanbullu’nun 
Hanı ve devamında Eski 
Cami’ye kadar halen 
bugün aynen ayakta 
duran, fakat tadilat-
larla görünümleri biraz 
değişmiş olan eski çarşı-
yı oluşturan karşılıklı 
dükkanlar sıralanırdı.

Alanın doğu yönünde ise 
başta okulumuz olmak 
üzere demirci dükkanla-
rı, at ve eşeklere semer Bodrum´un İlk Otellerinden 

(Zengin Hüseyin Tengiz´in Ege Oteli)

Bodrum Eski Çarşısının İlk 
Bakkallarından  Kufos İsmail Taylan
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yapan aynı zamanda on-
lara nal çakan nalbant 
dükkanları ve bir de fı-
rın vardı. Onları takip 
eden Karakaşların bina-
sı, Zengin Hüseyin’nin 
Demirci Dükkanı, Hafız 
Müezzin Mehmet Efen-
di’nin Çarşı Hamamı, 
Davazlı Mustafa Efen-
di’nin Evi ve son olarak 
dar sokağın köşesinde 
bulunan semerci ve Nal-

bant Barba Ali amcanın dükkanı bulunurdu. 

Arada bulunan ve Kilise Meydanına çıkılan dar sokak, orada oturan gözleri 
görmeyen fakir sadaka dilenen şahıs dolayısıyla Âmâ Hüseyin’in Sokağı 
olarak isimlendirilirdi. Sokağın öbür köşesinde, cuma pazarına akşamdan 
gelen köylülerin kaldıkları, İstanbullu Hüseyin Efendi’nin bugünün 
adlandırmasıyla o yılların ev pansiyonu bulunurdu. Akabinde birkaç ufak 
eski binadan sonra, Yörük Ali’nin Fırını ve yine Kilise Meydanına çıkılan 
bugünkü geniş yolun güney yönünde öbür ucu İstanbullu’nun Hanına 
dayanan önü alçak bir duvarla çevrili iki dönüm kadar boş bir arsa uzanırdı. 

Arsa içinde birkaç yere serpiştirilmiş gibi duran harnup ağaçları ve melen-
geç ağaçları kendi altını gölgelendirirdi. O arsa, Hüseyin Efendi tarafından 
ve İstanbullu’nun Hanını çalıştıranlar tarafından cuma pazarına gelen köy-
lülerin hayvanlarını bağ-
lamaları için kullanılır, 
karşılığında cüzi bir ücret 
alınırdı. Aynı zamanda, 
sünger mevsimi sonunda 
çıkarılan süngerlerin ku-
rutulması ve kırpılması 
için kullanılan bir alandı. 
Yaz sonu hanın duvarının 
dibinde kırpılmış sünger 
tepeleri oluşurdu. Biz ço-
cuklar da keten bezlerin-
den diktiğimiz topları, o 

Kale Caddesinin 1953 Yılından Bir Görüntüsü

Bodrum´un İlk Otellerinden
(Karakaşların Emel Oteli)
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sünger kırpıklarıyla doldurur top yapardık. Zira o yıllar meşin top almak 
hayaldi. Çünkü çok pahalıydı. 

İLK DALGAKIRAN

Harbin sürdüğü yani 
1940’lı yıllarda limanı-
mızın önü henüz lodosun 
batı ve kıble rüzgârlarının 
azgın dalgalarına açıktı 
ve korumasızdı. Büyük 
fırtınaların patlak verdi-
ği gün ve geceler bütün 
denizciler evlerinden deli 
gibi fırlar, limanda bağlı 
olan teknelerinin başına 
koşar, sabahlara kadar 
teknelerinin batmaması 
ve parçalanmaması için insanüstü çaba sarfederlerdi. Bazen doğa galip ge-
lir, tekneler kırılıp batardı. O sebeple yıllarca denizciler yetkililere müra-
caat edip, bir dalga kıranın yapılmasını isterlermiş. 

Babam Klavura Derviş Usta, o yıllar belediye kalfası (inşaat, fen işleri 
amiri) olması dolayısıyla denizciler devamlı gelip, bu hususta kendilerine 
yardımcı olmasını isterlermiş. Hatta inşaatta lazım olan taş, kum ve çakıl 
gibi malzemeleri kendi tekneleriyle ücretsiz taşıyacaklarını vaat ederlermiş. 
Nihayet, kaymakamlık ve belediyenin çabalarıyla bir dalgakıran yapılması 
yönünde karar çıkartılmıştı. 

Bugün mendirek uzantısının bulunduğu yerde, denizden üç üç buçuk met-
re yüksekliğinde, önü ve arkası kocaman kayalarla takviye edilecek bir 
dalgakıran projesine başlanmıştı. Önce projenin uygulanacağı yerin keşfi 
yapılması lazımdı. Derviş usta keşfe gittiği zaman, hayretle denizin o böl-
gesinde antik yıllarda yapılıp, yıkılmış bir dalgakıranın izleriyle karşılaş-
mıştı. Dipten başlayıp, gayri nizami bir şekilde su yüzüne doğru istiflenmiş 
fakat dağılmış kocaman kayalar üst üste duruyordu. Bu, yapılacak dalga-
kıran inşaatına çok kolaylıklar sağlayacaktı. İlkbaharda havaların yumu-
şamaya başladığı günlerde derhal inşata başlanmış, denizcilerin katkı ve 
yardımlarıyla kış başlamadan, yüz küsur metrelik dalga kıran inşatı bitiril-

Babamın Dalgakıran İnşaatında Kullandığı 
Sandalımız Lale
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mişti. Dalgakıran kalenin 
güney batı köşesinden 
başlayıp, kuzey batı isti-
kame-tinde uzanıyordu. 
(bugünkü mendireğin 
yerinde)  Dalgakıranın 
bittiği yerde dip kayaları 
derine doğru reste oluş-
turuyordu. Yani liman 
girişindeki en derin yer-
di. Otuz metre kadar ile-
risinde, halen faaliyette 

olan fener binası bulunuyordu. İkisinin arası limanın ağzını oluşturuyordu. 
Ayrıca o yıllar fener binası, liman girişinin batı tarafında bulunan Türbe 
Burnu’ndan kırk veya elli metre kadar açıkta orta yerde etrafı suyla çev-
rili küçücük bir adayı andırıyordu. Fener binasıyla Türbe Burnu arası çok 
sığlık bir boğazdı. Oradan tekneler geçemezdi. Hatta hatırlıyorum; şiddetli 
lodos fırtınasının estiği bir gece, yüklü büyük bir çektiri limana sığınmak 
üzere gelmiş, tam içeriye gireceği sırada tekne kontroldan çıkmış ve yan-
lışlıkla o sığ yerden geçmek isterken kayalara çarpıp parçalanmıştı. O gün 
Bodrum’da olay olmuştu. Meraklı olan herkes oraya doluşmuş, o mev-
zu uzun zaman konuşulmuştu. İleride mendirek inşaatı yapılırken fenerle, 
Türbe Burnu arası birleştirilmiş bugünkü konumuna getirilip o tehlike or-
tadan kaldırılmıştı.

Belediye kalfası olması dolayısıyla inşaat amiri olan babam Derviş Şakar, 
dalgakıranı liman dışı ve liman içinden büyük kayalarla takviye etmek 
suretiyle sağlamlaştırmış, Denizden üç, üç buçuk metrelik yüksekliğiyle 
gelen büyük dalgalara set oluşturmuştu. İnşaat, çalışan amelelerin ve 
babamın gayretli çabalarıyla çabuk ilerliyordu. Arı gibi bir faaliyet vardı. 
En gerekli olan çimento ve kireç aksamalarını gidermek için, babam dört 
metre boylarında bir sandal satın almış, bu malzemelerin aksamamasını 
sağlamıştı. Sandalın adı Lale idi. 

Ben o yıllar sekiz dokuz yaşlarındaydım. Bazı günler babam beni de 
inşaata götürürdü. O günler benim bayramım olurdu. Ameleler vızır vızır 
çalışırlarken ben, kayaların arasındaki su birikintileri içersinde körekten 
yapılmış oyuncak kayığımı yüzdürür, kayaların arasındaki birikintilerde 
ellerimle çimçim süzerdim. 

Babamın Yaptığı Dalgakıran
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Sandalın babama lazım olmadığı günler, sandalı babamdan ister can 
arkadaşlarım Erol ve Ömer Ağan’la sandala harar çuvaldan bir yelken 
uydurur, akşama kadar hiç yorulmadan ve üşenmeden Kale ile Nalbantaki 
Ali Efendi’nin evi arasında  (halikarnas disko) ha bire volta atardık. Yazın 
ekseriyetle esen meltem rüzgarına karşı kaleye kadar ala kürekle gider, 
sonra küreğin birini sandalın kıçında dümen olarak kullanıp, oradan güya 
yelkenle pupasına büyük bir zevkle geri dönerdik. Bunu akşama kadar 
tekrar eder, çocukluğumuzun zevkini çıkarırdık. O günleri unutabilmem 
imkânsızdır. Erol ve Ömer’le arada bir bu hatıraları anar, hayallerimizin 
sisleri arasında silinmeye yüz tutmuş olan Bodrumumuzun o güzel 
günlerini tekrar yaşar gibi oluruz.

 Menderek inşaatı bittiği zaman, Bodrum’un o günkü denizcileri minnet 
borcu ve hatıra olmak üzere Derviş Ustaya, mendirek resmine fotomontaj 
edilmiş kendi resmini hediye etmişlerdi. 

O değerli resim arşivimde, kıymetli bir anı olarak muhafaza edilmektedir.

 

BODRUM’UN İLK MODERN BELEDİYE BİNASI

Babam Derviş Usta’nın 
birçok hizmeti yanında 
Bodrum’a kazandırdığı 
bir güzel eser de, 
Bodrum’un ilk modern 
belediye binasıydı. 
(Bugünkü ana belediye 
binasının bulunduğu yer)

Benim doğduğum yılda, 
(1936) Muğla Valisi 
Sayın Recai Güreli’nin 
babamla birlikte ilk 
temel taşı ve harcını 
koydukları bina inşaatı devam etmekteydi. O yılların Belediye Başkanı 
Dr. Mümtaz Ataman’ın gayretleriyle bina kısa zamanda bitirilmişti. 
Müteahhitliğini babamın yaptığı bina o kadar beğenilip takdir toplamıştı 
ki, valilik ve belediye başkanlığından kendisine belediye kalfalığı teklifi 
gelmişti. Teklifi kabul etmesiyle kendisine devlet kapısı açılmış, bröve 

Babamın Yaptığı İlk Modern Belediye Binası 
1937 Yılı
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alması için Muğla merkezde altı aylığına bir kursa tabi tutulmuştu. 
Binanın bitişinden ve hizmete açılışından itibaren, emekli olacağı 1957 
yılına kadar kesintisiz belediye kalfalığı görevini sürdürmüştür. Bu arada 
inşaat devam ederken ve daha sonra samimi arkadaşı doğa dostu Cevat 
Şakir’de, bir taraftan düzensiz bir durumda olan belediye arsasına düzen 
veriyor ve bugün semaya doğru yükselmiş el açıp yaradanına dua eder gibi 
duran ulu ağaçları palmiyeleri ve yeşillikleri dikip peyzaşını düzenliyordu. 
Aynı zamanda Bodrum’u yeşillendirme ideali doğrultusunda çeşitli yerlere 
diktiği okaliptus ağaçları, mimozalar bugün ululaşmış adeta tarihi bir anıt 
olmuşlardır. Bina bittiği zaman belediye tarafından salon duvarına asılmak 
üzere çektirilen binanın güzel bir resimi, babama da hediye edilmiş olup 
halen arşivimde saklıdır. 

Belediye kalfalığı müddetince, yirmi yıl Bodrum’un yeni imar planına 
büyük katkılarda bulunmuş, birçok yenilikler kazandırmıştır. İnşaat 
dalındaki bu bilgi ve becerisini, henüz mübadele olmazdan evvel, Giritten 
gelip yerleştikleri ve yirmi altı yıl kaldıkları İstanköy Adası’nda, İtalyanların 
şehri yeniden imar etmek için başlattıkları imar seferberliğinde yanlarında 
çalışmak suretiyle öğrenmiş, mübadele sonrası Bodrum’a gelince birçok 
özel inşaatlar yapmış, bilahare belediye fen amirliğine getirilmesiyle de 
kariyerini pekiştirmişti. 

BODRUM’UN UNUTULMAZ
BÜYÜK YAPI USTALARI

 O yıllar Bodrum inşaat alanında yetişmiş kariyer sahibi, hakikaten 
mesleğinin duayeni birçok usta içerisinde en bilinen ve takdir edilen 
ustaların başında Deli Salih (Akçalanlı), Şakir Usta (Esentepe), Mehmet 
Usta (Kader) ve Küçük Usta Mehmet Uğur ve kardeşleri gelirdi. Hepsi 
taş bina inşaatı ustalarıydı. Hakikaten yaptıkları birçok bina halen bugün 
dimdik ayaktadır. 

Salih Usta’ya çok dürüst bildiğini insanın yüzüne dosdoğru ve yüksek 
sesle söyleyen bir kişiliğe ve sinirli hareketlere sahip olması dolayısıyla 
Deli lakabı verilmişti. Mesleğinde bir duayendi. O yıllar ustalar, üzerlerine 
aldıkları bina inşaatlarının her işini kendileri yaparlardı. Yani, yanında 
çalıştırdıkları harç karıcı ve harç taşıyıcı olan yardımcılarından başka bir 
usta çalıştırmazlar binanın ahşap kalıp işlerini de ellerindeki mütevazi 
aletler olan keser, testere ve çivilerle kendileri yapan komple ustalardı. 
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Yukarıda adı geçen diğer bütün ustalar 
da, aynı kalitede yapı ustalarıydı. 

Bunlardan Mehmet Kader Usta, 
babamın yanında yetişmiş bir 
yapıcıydı. Oğlu Selçuk mahalle 
arkadaşımızdı. Mehmet Usta çok 
kibar, edepli, saygılı bir kişiliğe 
sahipti. Babam sinirli bir mizaca 
sahipti. Bazen birlikte çalışırlarken 
yapılan bir hataya, yüksek sesle tepki 
gösterirdi. Mehmet Usta da hiçbir 
tepki göstermeyip, ustasının ikazını 
tevekkülle karşılardı. Evi Bahçıvan 
Halit Kocair’in evinin bulunduğu 
sokaktaydı. Yani yakın komşumuzdu. 
Öleceği güne kadar herhangi biriyle 
herhangi bir sebeple münakaşa 
edip karşısındakini kırdığını hiç 
görmemiştim. Melaike gibi bir 
insandı. Rahmetle anarım. 

    

MÜTEAHHİD İBRAHİM ŞAKAR 

Ağabeyim İbrahim Şakar 1922 yılında, mübadeleden bir iki yıl evvel 
İstanköy’de doğmuş, mübadele olunca ailemizle birlikte Bodrum’a 
gelmiştir. İlkokulu Bodrum’da okumuş, ortaokul tahsili için ailem 
kendisini o yıllar Aydın’da ikamet etmekte olan teyzemiz Hivzet hanıma 
göndermiştir. Ancak tahsiline devam etmekteyken patlak veren ve yayılma 
istidadı gösteren İkinci Cihan Harbi sebebiyle tahsilini yarım bırakıp 
Bodrum’a geri gelmiştir. 

Çocukluk yıllarını geride bırakıp, delikanlılık yaşlarına erince her 
Bodrumlu genç gibi denizciliğe yönelmiş, uzun yıllar halamız Umriye 
hanımın eşi eniştemiz Ömer kaptanın gangava teknesinde gangavacılık 
yapmıştır. Bilâhare eniştemiz Peçi Hüseyin Pulat kaptanın Zafer-i Millî 
isimli 22 metrelik çift direkli trandil teknesinde usta gemici olarak 
çalışmaya başlamıştır. 1941 yılında, önceki sayfalarda belirttiğim gibi, bu 
tekne bir gün İzmir kordonunda hamule boşalttığı sırada tekneye gelen 

Unutulmaz Yapı Ustalarımızdan 
Salih Akçaalan (Deli Salih)
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askerlik şube görevlilerince askerlik çağına gelmiş olması dolayısıyla 
askere alınmıştır. 

Dört yıl süren askerliğini İstanbul’da bir topçu alayında yazıcı olarak 
tamamladıktan sonra terhis edilmiş ve salimen Bodrum’a dönmüştür. 

Bir müddet İzmir’de tütün fabrikalarında çalışmış, fakat tütünün 
nikotininden etkilenip ciğerleri rahatsızlanmış, İstanbul Heybeliada 
Senatoryumunda tedavi görüp iyileşince Bodrum’a geri gelmiştir. Uzun 
bir istirahat döneminden sonra baba mesleği inşaatçılığa başlama kararı 
vermiş ve mesleğe, o yıllar yanmış olan ve yeniden inşaasına karar verilen 
Turgut Reis İlkokulu inşaat ihalesini üzerine almış olan Muğlalı müteahhid 
Hamit Caba’nın yanında çalışmaya ve mesleği öğrenmeye başlamıştır. Bu 
iş ağabeyimin mesleki miladı olmuştur. Babadan genlerle işi çok çabuk ve 
mükemmel bir şekilde kavrayan ağabeyim kısa sürede inşaat sektöründe 
aranan bir kişi olmuştur. Okul inşaatından sonra projesi belediye kalfası 
olan babam Derviş Şakar’a ihale edilmek istenen Yokuşbaşı’ndaki yeni 
cezaevi inşaatını babam, “Ben insanların içinde mutlulukla yaşayacakları 
binalar inşa ederim. Ancak cezaevi asla inşa etmem” deyip reddettikten 
sonra proje ağabeyim İbrahim Şakar’a ihale edilir. Başarıyla inşaatı bitiren 
ağabeyimin bahtı açılır ve ondan sonra Muğla ilinde gerek Nafia’nın 
gerekse İl Özel İdaresi’nin birçok inşaat işlerini alarak başarıyla tamamlar. 
1963 yılında bugünkü Ziraat Bankası ve lojmanları inşaatına başlar ve bir 
yıl içerisinde işi bitirip teslim eder. Akabinde Bodrum Merkez Atatürk 
İlkokulunu, Belediyenin bitişiğindeki ilk ortaokul inşaatını, Trafo binasını, 
Kumbahçe sahil şeridinin betonlaştırma işini ve Nafia’nın Bodrum 
köylerinde inşa ettirdiği birçok köy okullarını, sağlık ocaklarını ve daha 
birçok resmi inşaatları sırasıyla ve başarıyla bitirmiştir. Bu arada yaptığı 
sayısız yuvarlak beton bahçe kuyuları ve özel inşaatlar saymakla bitmez. 

O yıllar muazzam bir ortodoks kilisesi olarak Bodrum’un silüetine 
muhteşem bir görüntü veren Aya Nikola kilisesinin yıkılıp yerine Halk 
Eğitim binası yapılmasına karar verilir. Tarihi bir bina olması dolayısıyla 
çevre bilimciler ve turizmi büyük bir potansiyel olarak gören Bodrum halkı 
başta Rüştü Gür kardeşimiz binanın yıkılmaması yönünde büyük çabalar 
göstermelerine rağmen, bir yetkilinin “Duvarlarında derin çatlaklar var. Her 
an yıkılabilir” raporundan sonra, binanın yıkım ihalesi müteahhid İbrahim 
Şakar’a verilir. Ben o yıllar Almanya’daydım. Sonradan ağabeyimin 
anlattığına göre, dört ana kolon kalın ve geniş kemerlerle birbirine bağlı 
olması ve demirlerle birbirlerine kenetlenmiş olması dolayısıyla bina 
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getirilen yıkım makinalarıyla yıkılamamış, savcılıktan alınan özel izinle 
kolonlara bağlanan dinamitlerle ancak yıkılabilmiştir.

Ağabeyim o devirde Bodrum’da kimsenin kazanamayacağı kadar paralar 
kazanmıştır. En son Akyarlar köyünde yapılacak olan Meteoroloji 
Kooperatif evlerini hatır için almış, bugün bile güzelliğinden hiçbir şey 
kaybetmemiş olan projeyi başarıyla bitirip teslim etmişti. Yıl 1973’tü ve 
ben o yıl Almanya’dan yurda temelli dönüş yapmıştım. Ancak proje hiç 
aksamadan devam ederken kooperatif üyelerinin aidat ve ödemelerini 
zamanında yapmamaları sebebiyle ağabeyim maddi sıkıntıya düşmeye 
başlamıştı. Üstelik o günlerde Kumbahçe’deki babaevimizi yıkıp üç katlı 
modern bir otele çevirmek istediği için büsbütün maddi sıkıntıya düşmüş 
ve iflas etmişti. Borçlarına karşı bu binayı satmaması yönünde her ne kadar 
yardımcı olmaya çalıştıksa da her geçen gün artan, fazlalaşan borçları 
dolayısıyla ancak dört yıl dayanabilmiş ve maalesef 1977 yılında binayı 
satmak mecburiyetinde kalmıştır. O bina ilk olarak alanlar tarafından 
Milâsa Otel olarak çalıştırılmış, şimdilerde ise Akkan Otel adı altında 
çalıştırılmaktadır.

O yıllardan sonra emeklilik yaşlarına gelmiş olan ağabeyim, bazı 
özel inşaatların kontrolörlüğünü yaparak nafakasını çıkarmış, Müze 
Kooperatifinde bulunan ve Bodrum manzarasına hakim olan mütevazi 
evinde mutlu bir yaşlılık süren ağabeyim 2016 yılının 24 Mart günü hakkın 
rahmetine kavuşmuştur. Allah gani gani rahmet eylesin.  

BODRUM’UN
İLK MODERN KARAKOL BİNASI

Karakol binası, DP. 
iktidarının ilk yıllarında 
liman meydanındaki 
kale girişi yanında inşa 
edilmiş modern ve estetik 
güzelliği olan bir binaydı. 
Halen de o güzelliğini 
korumaktadır.     O yıllar 
ilçe problemlerine yeterli 
gelen bir karakoldu. Uzun 
yıllar asayiş işleri burada Bodrum´un İskele Meydanındaki İlk Modern Karakolu
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halledilirdi, ilerki yıllarda 
da emniyetle ilgili ruhsat 
ve pasaport işleri vs. 
burada halledilirdi. 
Bugün çevre yolunda 
bulunan emniyet amirliği 
binası kurulduktan sonra 
işleri eskisine nazaran 
azalmıştır. 

1950’li ve 1960’lı yıllarda 
Bodrum nüfusu artmaya, 
vukuatlar da çoğalmıya 
başlayınca göreve 
disiplinli komiserler 
getirilip, asayiş temin 

edilmeye başlanmıştı. Mesela 1960’lı yılların başlarında Ankara’dan direkt 
tayin edilen Kemal Komserin lakabı, Kemikkıran Kemal’di. Son derece 
efendi, güzel giyinen herkese iyi muamele eden ve herkesle dost olabilen 
bir kişiydi. Ancak bir vukuatta tamamen karekter değiştirip, çok sert bir 
kişiliğe dönüşebiliyordu. O yıllar Bodrum’a gelen konser turnelerindeki 
birçok sanatçıyı tanır, onlara Şehir Kulübünde ziyafetler verirdi. Bizleri de 
masaya davet eder, esnafla kaynaşırdı. Arşivimdeki resimde ne kadar şık 
giyindiği belli oluyor.

 

BODRUM’UN
MÜZMİN SU PROBLEMİ

Bodrum’da o yıllarda da oldum olası su problemi vardı. Evvelce açılmış 
olan kifayetsiz kuyular yüzünden, Bodrum’da su problemi hiç eksik 
olmazdı. Halkın içecek su ihtiyaçları, devamlı surette sakalar tarafından 
Bardakçı Koyu’nda (Salmakis Koyu) bulunan kuyudan tenekelere 
doldurulup sandallarla getirilip, evlere parayla dağıtılırdı. Zira Bodrum 
çeşmelerinden akan sular çok kireçli olup içimi güzel değildi. 

Burada bir hikâye gibi, çok çok yıllar evvelden insanoğlunun su problemini 
nasıl çözmeye yöneldiğini gerek içmek gerekse hayvanlarına içirmek 
ve diğer temizlik işlerini halledebilmek için nasıl kuyular açtığını, nasıl 
sarnıçları keşfettiğini yollara aralıklı mesafelerle kondurdukları sebilleri 

1962 Yılında Şehir Kulübünde (Şimdi Kortan 
Rest.) Müzikli bir etkinlikte (Bağlama Çalan Ben) 

Daire İçindeki O Yılların Komiseri Kemikkıran 
Kemal Bey.



103

hatırlatmadan  geçmek 
istemedim. 

İnsanoğlunun gerek yol-
culuk sebebiyle gerekse 
seferi haller dolayısıyla 
belli menzillerde inşa 
ettikleri sarnıçlar bizleri 
adeta bilmediğimiz 
tarihlere ve hayallere 
götürüyor. Bodrum’un 
belirli yerlerinde halen 
dimdik ayakta duran 
sarnıçları, henüz ilçede 
su teşkilatının olmadığı çeşmelerin henüz yollara ve evlere ulaşmadığı 
mahrumiyet yıllarında, kasabalının yaz aylarında su ihtiyacını karşılayan 
su kaynaklarıydı.

O yıllar yani çocukluk yıllarımızda, gerek temizlik gerekse her türlü ihtiyaç 
için hemen hemen her evde, bir veya iki kuyu bulunurdu. Bu kuyuların 
bazılarının suyu içilirdi. Bazıları ise içilmez, ihtiyaç için kullanılırdı. İşte 
bu hallerde yazları evin içme su sorunu, bazı ailelerce bu sarnıçlardan 
halledilirdi.

Kışları pek sorun olmazdı. Zira o yıllar henüz fezada radyoaktiv üretebilecek 
bilimsel deneyler yapılmadığı için, yağmur suları içilebiliyordu. İlk yağan 
yağmurun suyu toplanmazdı. Zira bütün yaz boyunca rüzgarların kaldırıp, 

gökyüzüne savurduğu toz 
tabakasının ilk yağmurla 
temizlenmesi beklenir, 
ikinci yağışlardan sonra 
çöpleğenler altına konan 
tenekelerle yağmur 
suları toplanıp, küplere 
aktarılırdı. Bunları 
hep yaşadık. Bilenler 
ve hatırlayanlar halen 
vardır. 

Mahallelerin belli böl-

Bodrum´un Müzmin Su Problemlerini Çözen 
ve Bugünlere Kadar Ayakta Kalabilen Su 

Sarnıçlarımız

1950´li Yıllarda Osmanlı Geleneğinden Gelen ve 
Bodrum'un Gerekli Yerlerinde Bulunan 

Su Sebilleri...
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gelerine yuvarlak bir bi-
çimde inşa edilen duvar 
üzerine, camî kubbesi 
gibi inşaa edilen sar-
nıç-lar, kubbenin etrafına 
çepeçevre açılan küçük 
pencereciklerden giren 
yağmur sularıyla dolar-
dı. Dolan suyun yosun-
laş-maması, herhangi bir 
bakteri üretmemesi için 
suya sönmemiş büyük bir 
topak kireç veya bir mik-
tar göktaşı atılırdı. Böy-
lece durgun su, yaz boyu 
tertemiz kalırdı. Kapısı-

nın yan tarafına oturtulan yalak ise hayvanların sulanması için kullanılırdı. 

Sarnıca kapısından girilir, küçük düz ayaklıktan sonra başlayıp tabana kadar 
inen merdivenle, ta aşağılara ulaşılırdı. Yağmurlar kesildiği mevsimde, 
dolu olan sarnıcın kullanıldıkça azalan ve aşağıya düşen su seviyesine 
erişmek, bu merdiven basamaklarıyla mümkün olurdu. 

Artık kullanılmayıp kapılarına kilit vurulan bu değerli tarihi yapıları 
dışarıdan görüp, içerisinin nasıl bir şey olduğunu bilmeyen yeni jenerasyona 
anlatmak gayesiyle bu bahsi işlemek istedim. İnşaallah, makbule geçer. 

Ayrıca o yıllar gerek ilçe içerisinde, gerekse ilçe dışında bir yerden bir 
yere giden insanların sussuzluklarını giderebilmeleri için belirli yerlere 
hayırseverler tarafından sebiller yerleştirilirdi. 

Ufak bir duvarcığın içine küp yerleştirilir, her zaman hayrat sahibi tarafından 
içi su doldurulurdu. Üzeri ahşap bir kapakla örtülü olur, üzerinde de bir ucu 
ince bir zincirle duvara raptedilmiş, her zaman pırıl pırıl kalaylı bakır bir 
maşrapa bulunurdu. Küp duvara gömülü olduğu için su her zaman soğuk 
olurdu. İçen şahısta hayrat sahibi için, Allah razı olsun der dua ederdi. 

Bunları yapan atalarımızı rahmet ve şükranla yâd ederim. 

Bodrum´un Müzmin Su Problemleri Zamanında 
İlk Açılan Kuyulara Giden Yol Üzerinde Bulunan 

Bardakçı Ailelerinden Tahsin ve Faruk Eşer.
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BODRUM’UN İLK BÜYÜK SU PROJESİ

 1950’li yılların başların-
da iktidardaki parti güç-
lenince Bodrum Beledi-
yesi’nin talep ettiği yeni 
su projesini kabul etmiş, 
Ankara’dan gönderilen su 
mühendisi Ömer Bey (soy 
adını hatırlayamıyorum) 
isimli bir mühendis Deli 
İbrahim Kaptan’ın evini 
kiralayıp, ailesini de Bod-
rum’a getirtip yerleştikten 
sonra hemen işe koyula-
rak projenin uygulanacağı 
alanda hemen faaliyete geçmişti. Proje alanı, bugün Bodrum Şehir Stadı’nın 
olduğu yeşillik alandı. Uygulanacak proje, babamın kontrolörlüğünde yapı-
lıyordu. O yıllar oraları şehrin dağ yamaçları konumundaydı. Oraya ancak, 
Türkkuyusu Camisi arkasında bulunan dar bir sokaktan ulaşılabiliyordu. O 
sokakta o yıllar kırmızı topraktan yapılan testi, çanak, küp, ibrik, güveç çukali-
si gibi toprak imalatı yapan Bardakçı bir kaç ailenin evleri ve çalışma alanları 
vardı. Arsanın batı tarafı zeytinlik, doğu tarafıda küçük bakımsız bir mandali-
na bahçesiydi. Eğer yanılmıyorsam o bahçe rahmetli Postacı Şevket Tayhan’a 
aitti. Bu gözlemlerimi arasıra gezme bahanesiyle babama gidip gelirken edin-
miştim. Proje uygulanırken, uzun yıllar Bodrum’un su problemine çare olması 
hadefleniyordu. Açılan kuyuda Bodrum’a uzun yıllar su ihtiyacını karşılaya-
cak kadar su rezervi vardı. Ancak su çok kireçliydi. 

Mahallelere su dağıtılabilmesi için mahallelerin yüksek yamaçlarına, yeteri 
kadar su depolanacak, rezerv binaları inşaa ediliyordu. Kuyudan o depolara 
su pompalanıyor, pompalanan o su da, aşağıdaki mahalle çeşmelerine taz-
yikli bir biçimde iniyordu. Su çok kireçliydi ama herkes buna katlanıyordu. 
Artık sokakalardaki çeşmelerden de şırıl şırıl su akıyordu. Depolardan biri 
Göktepe’de, biri bugün Bodrum Kanuni Sultan Süleyman  Anadolu Lise-
si’nin bulunduğu tepede; Kumbahçe Mahallesine su basacak depo ise bugün 
metereoloji istasyonunun bulunduğu tepedeki Ali Gallem’in tarlası içerisin-
de bulunuyordu. Bu projeyle Bodrum uzun yıllar su problemini çözmüştü, ta 
ki Bodrum turizmle gelişip kalabalıklaşana ve yeni büyük bir projeye ihtiyaç 
duyulana kadar. 

Bodrum´un İlk Yuvarlak Beton Su Kuyularını 
Açan Ankaralı Mühendis Ömer Bey, Ev Sahibi ve 

Dostu Deli İbram Kaptan İle Birlikte.
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Ömer Beyefendi, bilgili 
bir kişiydi. (Arşivimde 
Deli İbrahim Kaptanla 
çekilmiş bir resmi bu-
lunmaktadır) Bu arada 
mahalle komşularıyla 
kaynaşmış, ailecek sami-
miyetler kurmuşlardı. O 
komşulardan biri de, he-
men karşı komşusu rah-
metli halam Umriye Ha-
nımdı.

O yıllar inşaat işlerinde ustalaşmaya başlayan ağabeyim İbrahim Şakar, 
su projesi işlerinde Ömer Bey’in yanında çalışıyor ve henüz o yıllar yeni 
tatbik edilen yuvarlak, betonarme kuyuların yapılışını öğreniyordu. Bu 
hususta Ömer Bey, kendisine çok yardımcı oluyordu. Nitekim ağabeyimin 
müteahhitliği yıllarında bu betonarme kuyuları, Bodrum’un tüm çevre 
köylerinde inşa etmiş çok kazanç elde etmişti. Ayrıca, ağabeyim İbrahim 
yanında çalışan kabiliyetli ustalara bu işi öğretiyor ve birçok usta yetiştirip 
onlara yeni bir kazanç kapısı kazandırıyordu. Yaşlanıp emekliliğini 
yaşadığı son yıllarında, bazı köylere gezmeye gittiğimiz günler kendisini 
tanıyan eski amele ve ustaları, yolunu kesip eski günleri yâd ederek 
hürmetle ellerini öperlerdi.

YALIKAVAK SU PROJESİ

Ayrıca yine o yıllarda, köy halkının isteği doğrultusunda, devletin 
yapılmasına onay verdiği, yeni Yalıkavak Köyü Su Projesi yapımında, fen 
amiri olarak yine babam görevlendirilmiş ve projenin tamamlanmasına 
kadar aylarca Yalıkavak köyünde  ikamet etmişti. 

Babamın Su Projesini Gerçekleştirdiği 
Yalıkavak´tan bir Panorama
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İLK KAYMAKAMLIK BİNASININ TAMİRATI

1940’lı yılların başların-
da, bugünkü Kaymakam-
lık Binası’nın bulunduğu 
alanda iki katlı, sarı renk 
badanalı, damı kiremit-
li  o yılların Hükümet 
Konağı bulunuyordu. 
Bodrum’un en görkemli 
binasıydı. O yıllar bina-
da görülen bazı çatlak-
lar ve eskime emareleri 
dolayısıyla bina tamirat 
görmüştü. O tamiratı da belediye kalfası olarak babam gerçekleştirmişti.  
Ayrıca, 1950’li yılların ortalarında Demokrat Parti iktidarı döneminde ya-
pılmasına karar verilen, yeni çarşı projesinde de fen amiri olarak babamın 
imzası bulunmaktaydı.

Babam Derviş Usta belediye kalfası görevindeyken, Bodrum halkına 
elinden geldiğince yardımcı olmuş, selahiyetindeki işlerde halkın işlerini 
kolaylaştırmış o yıllar mimarlar odası olmaması dolayısıyla yapacakları 
inşaatların arsa ölçümlerini, proje ve planlarını hiç bir karşılık beklemeden 
gönüllü olarak yapmıştır. İyiliğini görüp halen bugün yaşayanlar, kendisini 
rahmetle anıp hatıralarını anlatırlar. 

Halkın ekonomik gücünün olmadığı o yıllar, yapılan en küçük bir iyilik 
asla unutulmazdı. Kendisine yapılan iyiliğin altında kalmak istemeyen o 
tertemiz insanlar, ara sıra içi saman dolu küçücük sepetlerin içine koydukları 
yirmi, yirmi beş yumurtayı veya kaba inciri (bardacık) getirirler, mahçup 
bir edayla babama hediye ederlerdi. Eğer bir köylüyse kendi eliyle ürettiği 
bir topak tereyağını veya bir tavuğu utanarak hediye ederdi. 

Derviş Usta’nın Bodrum’a kazandırdığı yeniliklerden biri de, eskiden 
kireçle ev yapmak günah diye evleri çamurla yaparlarmış. Tabi zamanla 
sıvalar dökülür duvarlara karıncalar, dış döküntü deliklerinede eşek arıları 
yuva yaparlarmış. İlk defa Bodrum’da kum, kireç ve çimentoyu karıştırıp, 
harç yaparak sağlam ve iki katlı binalar yapan babam Derviş Usta olmuştur. 
Buna rağmen babam, belediye kalfalığının sonlarına doğru (1950’li yılların 
ortalarında), Demokrat Parti iktidarı zamanında yapılması kararlaştırılan 

Eski Hükümet Konağının Tamiratı
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Yokuşbaşı Bodrum Hapishanesi inşaatının müteahhitliği kendisine teklif 
edildiği zaman hiç tereddüt etmeden, “Ben insanların içinde yaşamaları 
ve mutlu olmaları için binalar yaparım. Ama, asla hapishane yapmam!” 
diyerek projeyi ve kazancını reddedecek kadar da erdem sahibi bir kişiydi. 

DOKTOR H. MÜMTAZ ATAMAN

Doktor Hüseyin Mümtaz 
Ataman, 1940’lı yılların 
CHP.’li Bodrum Belediye 
başkanıydı. Kültürlü, 
zeki ve asil bir şahsiyet. 
Alnı hafif açılmış, kır 
saçlarının çevrelediği 
güzel, yakışıklı bir 
yüz. Davranışları ve 
konuşmaları insanda 
hürmet uyandıran bir 
kişi. 

Her zaman çok temiz 
ve şık giyinirdi. Şehrin 
gelişip, güzelleşmesine 
ve temizliğine çok önem 
veren bir başkandı. 
Öyle ki yolda gördüğü 
her hangi bir çirkinliği, 

yapanın evinin kapısını bastonuyla çalıp o kişiyi uyaracak kadar titizdi. 

Birgün öğle üzeri evine giderken, 1944-1945 yılları arasında Bodrum’u 
terk eden, son Rum aileden satın aldığı Azmakbaşı mevkindeki evinin 
önüne sokağa su dökmüş olan halam Umriye hanım’ın kapısını bastonuyla 
çalar, kendisini ikaz edip tekrarında para cezası yazacağını söyler. Halam 
Umriye hanım suyun temiz su olduğunu, yolu sulamak maksadıyla 
döktüğünü söylemesine rağmen tehditlerine devam eder. 

Çok sinirli bir mizaca sahip olan halam kendisiyle münakaşaya tutuşur 
ve o sinirle eve girip kocası Ömer Kaptan’ın rovolverini (tabancasını) 
alıp kendisine doğrultunca, “Tamam, tamam” deyip gider. Ertesi gün 

Dr Mümtaz Ataman ve Kızı Mine Çimen
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babama, “Yahu Derviş senin ne 
kadar deli, sinirli bir kardeşin 
var. Beni tabancayla tehdit etti” 
diyerek şikayette bulunur. Babam da 
ayağındaki sakatlıktan dolayı öyle 
asabi bir mizaca sahip olduğunu 
söyleyip, özür diler. Konu hatır için 
orada son bulur.

Çok otoriterdi ve o yılların tek 
partisinin temsilcisi olarak aşırı katı 
davranışlar sergiliyordu. O sebeple 
yeni, henüz gelişme çağında olan 
Demokrat Partililerce pek sevilmezdi. 
Bodrum’un imarının gelişmesinde, 
kendi teşkilatının belediye kalfası 
olan babam Derviş Ustayla çok 
yararlı faaliyetleri olmuştu. Gece 
gündüz durmadan işleri takip eder, 
Bodrum’a birşeyler kazandırmıya 
çabalardı. 

Evi, Giritli Mahalllesinde denize nazır değerli ağaçlar ve çiçeklerle dolu 
bahçesiyle, Bodrum’un belki de en güzel ve değerli eviydi. O yıllar, 
Türkiye’de henüz yeni kullanılmaya başlayan alafranga klozet, tuvalet, 
banyo, lavabo gibi emtiaları eskileriyle değiştirip modernleştirmek 
amacıyla babamı evine sık sık götürür, tadilatlarla evini daima yeniler ve 
modernleştirirdi. Babam Derviş Usta tadilatları gerçekleştirmek üzere eve 
giderken bazen beni de beraberinde götürür, bizim mütevazi evlerimizin 
yanında gördüğüm bu ihtişam karşısında şaşar kalırdım. 

Belediye Başkanlığı yanında icra ettiği doktorluk mesleğinde de bir 
duayendi. Muayenehanesi o yıllar Kumbahçe Mahallesi Cumhuriyet 
Caddesi Kaymakam Sokağının en sonunda bulunan, bugün metruk bir 
halde boynu bükük ayakta kalmaya uğraşan o günlerin mütevazi, şipşirin 
küçük taş eviydi. 

Önü demir korkuluklarla çevrili duvarının arkasındaki küçücük bahçe, 
çiçeklerle bezeli göz okşayan bir bahçeydi. O yıllar güzel bir muayenehane 
olan o bina, son sahipleri vefat ettikten sonra (Pata Mustafa ve aile 

Mümtaz Ataman ve ailesi. Soldan sağa 
oğlu Ural, eşi Perihan Hanım, Doktor 

Mümtaz Ataman, önde kızı Yonca, 
arkada büyük kızı Şadan (1941)
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efradı) yakınları tarafından kaderine 
terk edilmiş, kiraya verilmediği 
için devamlı kapalı kalmış, o 
sebeple de bugün metruk bir bina 
görünümündedir. Bugün bakımsız 
bir badem ağacının önünü kapattığı 
oda, doktor beyin labratuar odasıydı. 
Solda görülen oda ise muayenehane 
odasıydı. Hastalarını bu odada 
muayene ederdi. 

Yedi, sekiz yaşlarımdayken biri 
tarafından atılan bir taş alnıma 
gelmiş ve sol tarafımda kocaman bir 
balon oluşmuştu. Annem derhal beni 
Mümtaz Beyin bu muayenehanesine 
getirmiş ve tedavi ettirmişti. O 
zamandan hatırlıyorum. Odanın 
arkasında bir paravan ve bembeyaz 
örtülerle kaplı bir muayenehane 
yatağı vardı. Odanın ortasındaki 

masanın üzerinde ise, benim çok ilgimi çeken ve halen unutamadığım 
orta boy bir kavanoz içerisindeki ilaçlı suda sapasağlam duran ve bütün 
organları tekamül etmiş olan bir cenin bulunuyordu.

Hastalar iki oda arasında bulunan koridordaki, birkaç koltuk ve sandalyelerde 
sıra beklerlerdi. Belediye başkanı o yılların en iyi doktoruydu. 

Siyaset hayatında çok hırslıydı. O yıllar, henüz harbin devam ettiği günler 
olması dolayısıyla ve tek partili yıllar yaşandığı için kariyeri çok yüksekti. 
Fakat 1950 yılında gerçekleşen seçimlerde CHP. seçimleri ve iktidarı 
kaybettikten sonra huzuru bozulmuş ve bir zaman sonra çocuklarının tahsil 
hayatı sebebiyle Bodrum’dan ayrılmıştı.

Kaybedilen seçimin hemen ertesi gün zafer sarhoşluğu yaşayan Demokrat 
Partililerin, kendi evinin ve diğer partililerin evleri önünde nispet olarak 
çaldırdıkları davul zurnaya çok kırılmış, Bodrum’dan ayrılmayı belki de o 
günlerde aklına koymuştu. 

Çocukları Ural, Yonca ve Mine mahalle arkadaşlarımızdı. Çok iyi 
yetiştirilmiş evlatlardı. Anneleri Perihan hanım hakikaten çok asil ve 

Doktor Mümtaz Ataman'ın Oğlu Ural 
ve Söförü Koyun Mehmet Belediye 

Önünde
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hanımefendi bir kişiliğe sahipti. 
Doktor beyin rahmetli olmuş ilk 
eşinden doğan kızı Şadan, bizlerden 
büyük çok iyi bir ablamızdı. Doktor 
beyin bir de çok aydın ve çalışkan, 
çocuklarına adeta mürebbiyelik 
yapan ve gözlerini üzerlerinden 
hiç ayırmayan yarı siyahi Hatice 
isimli bir yardımcısı vardı. Evin 
bütün işlerini o evirip çevirirdi. Çok 
hareketli, bitmek tükenmek bilmeyen 
bir enerjiye sahipti. O yılllar doktor 
beyin arabasının baraka garajı, arka 
sokakta Nebil Kaptan’ın evinin 
bitişiğindeydi. Arabasının şoförü 
ise çok munis ve efendi bir kişiliğe 
sahip olan Koyun Mehmet Efendiydi. 
Çok kibar, efendi, herkes tarafından 
sevilen ve sayılan bir kişiydi.

Ural, bizlerden üç veya dört yaş kadar büyüktü. Bizler sekiz, dokuz 
yaşlarında çocuklarken, babasının kariyeri ve makamı dolayısıyla bize karşı 
zaman zaman haşinleşir, doktor beyin aile bireyleri için deniz kıyısında 
ahşaptan kurulmuş ve etrafı mahremiyet dolayısıyla hasırlarla çevrili olan 
iskelelerinin üzerinde yüzdüğümüzü görünce gelir, benim ve arkadaşlarım 
Erol ve Ömer Ağan’ın elbiselerimizi denize atardı. Kulakları çınlasın. 
Herhalde hatırlamıştır. Doktor beyin kızı, Yonca benim aynı zamanda 
ortaokul arkadaşımdı. Bodrum’a her gelişinde vefalı bir dost olarak 
çocukluk arkadaşlarını daima arar ve eski günleri yadeder. Doktor Bey 
Bodrum’dan ayrılırken, o güzel evini satılığa çıkarmış, hatta baba dostu 
olarak ağabeyim müteahhit İbrahim Şakar’a teklif etmiş, fakat sonunda 
evi Hürriyet Gazetesi sahibi Erol Simavi satın almıştı. Yıllar sonra oğlu 
Ural hayatını kazanıp iyi bir mevkiye gelince, baba evinde yaşadığı o eski 
güzel günleri unutamamış, Erol Simavi’ye yaptığı geri çeviremeyeceği 
bir teklifle baba evine tekrar sahip olmuştur. Ne mutlu ona ki, Allah ona 
o imkânı bahşetmiş ve eski hatıralarına kavuşmuştur. Evin tekrar esas 
sahibine geri dönmesi, başta biz dostları olmak üzere tüm Bodrum severleri 
tarafından sevinçle karşılanmıştır. Allah, yaşadığı boyunca kendisine baba 
evinde sağlık, huzur ve mutlulukla yaşamasını nasip etsin. 

Zamanın Belediye Başkanına Kafa 
Tutan Halam Umriye Hanım
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1940’lı ve 1950’li yıllarda elektrik işleri ve arızalarına belediye bakardı. 
Arızalara bakan, Elektrikçi Hamit isimli bir belediye görevlisi vardı. 
Kabarık, kıvırcık bakımsız saçları, kafasını sepet gibi gösterirdi. Neyzen 
Tevfik’in resimlerindeki saçlarına benzerdi. Bu kişinin görevi bütün gün 
omuzunda üç dört metrelik bir merdivenle sokakları dolaşıp, ağaç elektrik 
direklerini kontrol etmek, kablolarda veya porselen aksamlarda bir arıza 
varsa onları tamir etmekti. Elektrikçi Hamit efendi emekli olduktan sonra, 
1950’li yıllarda faaliyete geçen Trafo’dan elektrik üretimi başlayınca 
teknik ve uzman eleman olarak belediye Ahmet efendiyi görevlendirmiştir. 
Efendi ve ciddi kişiliğiyle herkesçe sevilen ve sayılan bir kişiydi. Eski 
elektrik fabrikası zamanında ağaçtan imal yuvarlak direklere, elde taşınan 
3-4 metrelik bir ahşap merdivenle çıkılır ve arıza giderilirdi. Bodrum 
kalabalıklaşıp eski fabrika kifayet etmemeye başlayınca, yeni inşa edilen 
kalenin eteklerindeki Trafo binasına güçlü jenaratörler getirilmiş, ilçe 
ihtiyacı karşılanmaya çalışılmıştır. Yeni jenaratörlerin ürettiği akım çok 
güçlüydü. O sebeple elektrik direkleri de modernleştirilmiş direkler ya 
yuvarlak betondan veya basamaklı şekilde demirden üretilip dikilmeye 
başlanmıştı. Gelen akımın artık güçlü olması dolayısıyla arızaların uzman 
bir eleman tarafından giderilmesi gerekiyordu. Bu vasıflara elektrikçi 
Ahmet abi haizdi. 1950’li yıllardan emekli olacağı 1974 yılına kadar elektrik 
arızalarıyla ilgili tüm sorunları halletmiş ve emekli olmuştur. Emeklilik 
yıllarını yaşamaktayken 1980’li yıllarda hakkın rahmetine kavuşmuştur. 
Uzun yıllar babam Derviş ustayla belediyede mesai arkadaşlığı etmiş olan 
Ahmet ağabeyi rahmetle yadederim. (Ahmet efendi, Turgut Reis İlkokulu 
emekli müdürlerinden Zeki Çandar beyin kayınpederiydi.)

BODRUM’UN ÇÖP MESELESİ

Çocukluğumuzdan beri Bodrumda 
sokak temizliğine çok önem verilir-
di. O zamanki insanlar sanıyorum, 
bu mevzuya çok dikkat ediyorlar-
dı. Sokaklarımız toprak yol ve bazı 
yerler arnavut kaldırımı olmasına 
rağmen Çöpçü İbram dayı ve Çöpçü 
Hasan dayı hergün üzerlerinde ah-
şap çöp kasaları bulunan katırlarla, 
akşama kadar sokakları çalı süpür-Çöpçü İbram Dayı 

Katır İle Çöp Toplarken
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geleriyle süpürür temiz 
tutmaya çalışırlardı. So-
kaklarımız dar ve inişli 
yokuşlu olması dolayı-
sıyla katırlar kullanılırdı. 

Çöpçüler temizledikleri 
sokakta bulunan evlerin 
önüne geldikleri zaman 
kapıyı çalıp evde bulu-
nan çöpleri de alırlardı. 
O kasalar günde bir kaç 

defa dolar, boşaltılıp tekrar temizliğe devam edilirdi. Katırlarla çöp temiz-
liği 1980’li, 1990’lı yıllara kadar devam etti. Hatta bugün, yaşı kırk, elli 
olan Bodrumlu hemşehrilerim bunu hatırlar, Çöpçü İbram dayı ve Hasan 
dayıyı tanırlar. Bunun yanında Çöpçü İbramın hanımı Makbule hanım baş-
ta benim pansiyonum olmak üzere birçok pansiyonun çarşaflarını elde yı-
kar evinin bütçesine katkıda bulunurdu.  

AYA NİKOLA KİLİSESİ

Çocukluğumuzun o 
yıl-larında bazı dış sı-
vaları yer yer dökülmüş 
olsa da kilise, kubbesi-
nin bordo ve duvarlarının 
soluk turuncu rengiyle, 
o yıllar yüz seneye yak-
laşan tarihine rağmen 
halen dimdik ayakta du-
ran, Bodrum’un silüetine 
muhteşem bir görüntü 
kazandıran tarihi bir de-

ğerdi. Mübadele öncesi Bodrum’da yaşamakta olan Rum asıllı halkın, za-
manın padişahından aldıkları izinle kendi imkan ve hibeleriyle yaptıkları o 
kilise, mübadelede Rumların Bodrum’u terk etmelerinden sonra kapılarına 
kilit vurulmuş,  Bodrum’u hemen terk etmeyen 1940’lı yılların ortalarına 
kadar yaşamlarına Bodrum’da devam eden bir kaç Rum aile olmasına rağ-

Eskiden Çöpler Katırlarla Toplanırdı.

Aya Nikola Kilisesi
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men ibadete açılmamış-
tır. Ki, o ailelerden biri 
yazımın başlarında an-
lattığım, evimizin hemen 
arkasında oturan ve açık 
pencerelerinden duvarda 
asılı duran haç karşısında 
tapındıklarını gördüğüm 
aile, diğeri de Kumbahçe 
Mahallesinde Cumhuri-
yet Caddesi, Azmakbaşı 
Köprüsü yanlarında otur-
makta olan ve göçlerinde 
evlerini halam Umriye 

hanım ve kocası Gangavacı Kaptan Ömer Yurt’a satan aile idi.

Bodrumlu Rumlar Girit’e göç ederlerken, kilise duvarlarında bulunan bir 
Aya Nikola kabartmasını ve kilisenin büyük çanını hatıra olmak üzere 
yanlarında götürdüklerini duymuştuk. Kandiya’da (İraklion) kendilerine 
tahsis edilen mahalde inşa ettikleri ve Bodrum’da bırakıp geldikleri 
ibadethanelerine benzetmek istedikleri kiliselerine monte ettiklerini 
duymuştuk. 

2009 Eylülünde, Kültür Bakanlığı’nın isteği doğrultusunda bir Giritliler 
belgeseli çekimi için ben ve rahmetli büyük kayık ustası Ali Kemal 
Denizaslanı, Girit’e götürüldüğümüzde kilise içerisinde yapılan çekimler 
esnasında kabartmayı görmüş ve kilisenin papazından bu hususta izahat 
almıştık. Her ne kadar Bodrum’daki kiliseye benzetmeye uğraşmışlarsa 
da, umumi görünüş olarak pek benzememektedir. Ancak o yılların Girit 
yönetimi gelen Anadolu göçmenlerini küçümseyerek lütfen verdikleri 
şehir dışındaki o bölgeyi, kendi gayret ve imkânlarıyla ihya etmişler ve 
bugün Halikarnassos Mahallesi olarak anılan o semt, Kandiya’nın en 
güzel mahallelerinden biri olup pazarıyla, adetleriyle adeta Bodrum’un bir 
nostaljisidir. 

Aya Nikola Kilisesi, ayrı ayrı zamanlarda değişik gayelerle kullanılmıştır. 
Mesela benim çocukluk yıllarım olan, 1940’lı yıllarda bir ara gazhane 
olarak kullanıldığını işitmiştim.  Daha sonra makinstliğini Nusret Yeprem 
Ustanın  yaptığı  sinema salonu olarak kullanıldı ve ben ömrümde ilk 
defa orada sessiz film izlemiştim. Hayatımda ilk defa sinemayla tanışmış, 

Halk Eğitim Merkezinde (Bugün Fora Bar) 
Aya Nikola Kilisesinin Yıkım Kararının 

İlk Ortaya Atıldığı Toplantı
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başlarında teksas şapkaları bellerinde çifte tabanca taşıyan, yumruklaşan 
ve çok güzel at süren kovboy denilen sığır çobanlarının maceralarını 
orada zevkle seyretmiştim. Ayrıca kafasında daracık fötr şapkası, ayağında 
çocuk mezarı gibi koca koca ayakkabıları, badem bıyığı ve paytak paytak 
yürümesiyle yaptığı türlü çeşit şaklabanlıklarla insanları gülmekten 
kırıp geçiren, Şarlo denen komedyeni o zaman tanımıştım. Bir de, erken 
ölümüyle genç bayanları ağlatan yakışıklı bir adamı, Rudolpf Valentino 
isimli bir yakışıklıyı ve Greta Garbo isimli şahane bir güzeli hatırlıyorum. 

Filmler sessizdi ama oyuncuların yaptığı ustaca mimiklerle ve hareketlerle 
mevzuyu  anlayabiliyordunuz. Zira sessiz sinema oyuncularının en büyük 
meziyetleri herhalde mimikleriydi. 

Hangi yıl olduğunu hatırlayamıyorum ama bir ara ismini zikretmek 
istemediğim bir usta, yetkililerden aldığı izinle içerisinde bir tekne inşa 
etmişti. Yetkililere yapacağı teknenin ölçülerinin dışarı çıkarılırken kilise 
kapısındaki mermer sütunlara zarar vermeden çıkarılabilecek ölçülerde 
olacağını vaad ettiği halde, ufak bir hesap hatasıyla tekne o kapıdan 
çıkarılamamıştı. Tekne çıkarılamayınca yine yetkililerden alınan izinle, 
maalesef sütunlardan biri kırılıp tekne dışarı çıkarılabilmişti. Sonradan o 
sütun beton takviyesiyle yerine konmuş, ama görüntü çok bozulmuş, tarihi 
dokusuna zarar verilmişti. 

NUSRET USTA

Makinist Nusret Usta esasen, Bodrum Belediyesi’nin ilk elektrik fabrika-
sının makinistiydi. Bugün, Kilise Meydanı’nda fora bar restorant olarak 
faaliyet gösteren bina, 
o yıllar Bodrum’a gün 
batımından, gece saat 
on ikiye kadar elektrik 
sağlayan elektrik fabri-
kasıydı. Yani kocaman 
bir jeneratördü. Bodrum-
lularca fabrika denmesi-
nin sebebi de bildiğimiz 
hacim ve şekilde bir je-
neratör olmayıp iki met-
re yarıçapında kocaman 

Makinist Nusret Usta, Solunda Kızı Perihan, 
Sağında Eşi; Ömrünün Sonlarına Doğru...
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bir volandı ve kayışları 
olan, binanın büyük bir 
kısmını kaplayan koca-
man bir makine olma-
sındandı. Çalışırken o 
volantın ve eksozun pof 
pof diye çıkardığı ses, 
daha evvel belirttiğim 
gibi Bodrum’un o sessiz 
yıllarında her taraftan du-
yulurdu. 

Nusret Usta uzun boylu, 
yakışıklı, hafif öne eğik 
olarak yürüyen çok 
aydın bilgili mahir bir 

kişiydi. Çok efendi, sakin sakin konuşan büyük küçük herkese karşı çok 
nazikti. Bugünün deyimiyle entelektüel bir kişiliğe sahipti. Zaten o kişiliği 
sebebiyle Cevat Şakir’in samimi arkadaşıydı. Makinist olmasına rağmen, 
kilisede oynatılan sinemanın projeksiyon makinesini büyük bir ustalıkla 
çalıştırıyor, radyosu bozulan kimselerin radyolarını tamir edebiliyordu. 
Nitekim, ilerde büyük oğlu Burhan Yeprem, babasının mesleğini eline alıp 
bozulan radyoları elektronik aletleri ve makineleri tamir eden Bodrum’un 
Radyocu Burhan Ustası olacaktı. 

GÜMRÜK MUHAFAZA TABURU

Nusret amca ve ailesi modern bir cumhuriyet ailesiydiler. Nusret amcanın, 
Orhan isimli bir oğlu daha ve Perihan isimli çok güzel olgun, alımlı bir 
de kızı vardı. Uzun saçlarını omuzlarına salar çok güzel giyinirdi. Oğlu 
Orhan, güzel akordion çalardı. O yıllar memur ve subay aileleri, Bodrum 
halkına kıyasla daha modern bir hayat yaşarlardı. Harp yıllarında, kilise 
karşısında bulunan mübadele öncesi Rumların okul binası olan ancak 
bugün Gümrük ve Maliye Bakanlığı’nın bir ofisi olan bina, askeriyenin 
Gümrük Muhafaza Taburuydu. 

Tabur komutanı Cahit Kırbaç isimli, çakı gibi Çerkes bir binbaşıydı. Oğlu 
Doğan Kırbaç, benim hem okul, hem çok samimi mahalle arkadaşımdı. 
Cahit Binbaşının Dok isimli iri bir kurt köpeği vardı. Öyle bir terbiye 

Makinist Nusret Yeprem Ustanın Radyocu 
Oğlu Burhan Yeprem
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edilmişti ki, hanımı istediği şeyleri 
bir kağıda yazar, boynunda küçük 
bir sepetle köpeği kocasına gönderir 
alınan ufak tefek emtiaları doğruca 
eve hanımına getirirdi. Bugün, 
Orman Bölge Müdürlüğü binasının 
lojman bölümünün olduğu kısımda 
eski bir taş ev vardı. O bina gümrük 
askerlerinin yatakhanesiydi. Askerler 
orada ranzalarda yatarlardı. Aynı 
zamanda bina gümrük taburunun 
santral binasıydı. 

Tabur binasıyla, asker yatakhane 
binası arasında bugün orman 
şefliğinin pansiyon olan bölümünde, 
caddeden denize doğru uzanan 
kocaman ve üstü açık sadece dört 
duvar bir bina vardı. Bina o yıllarda, 
Giritli zengin Mustafa Ağa (Dinçberk’e) aitti. Çok ilerki yıllarda Orman 
Bölge Şefliği Binası yapılacağı zaman, binayı Orman Bölge Müdürlüğüne 

bağışlamıştı. Orada, Orman Bölge 
Müdürlüğüne ait olan devasa ağaç 
kütükleri depolanırdı.

On yedi yaşlarımda saza merak 
sardığım zaman, ilk bağlama 
enstrümanımı santral ve yatakhane 
binasında görevli olan Sivaslı bir 
askerden satın almıştım. Arada bir 
gider bir şeyler öğretmesini isterdim. 
Binanın konumunu o bakımdan çok 
iyi tanıyorum.

Arkadaşım Doğan, ilerki yıllarda 
İstanbul’da sporla uğraşmış bir 
ara boks sporu yapmış ve daha 
sonra 1980’li yıllarda Uludağ’da 
sosyetenin tanıdığı meşhur bir kayak 
hocası olmuştu. Kızı Fidan Kırbaç 

Çocukluk Arkadaşım Doğan Kırbaç 
(Binbaşı Cahit Kırbaç´ın Oğlu)

Karşıda Beyaz Bina 1940-50´lerde 
Gümrük Muhafaza Taburu, Sağında 
Orman Bölge Şefliğinin Eski Hali
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da Türkiye slalom kayak dalında 
Türkiye Şampiyonu ve daha sonra da 
kayak antrönörü olmuştu. Son yıllarda 
Erzurum kayak pistinde vuku bulan 
ölümlü bir kazada antrenör olarak 
mahkemelik olmuş ismi gazetelerde 
anılmıştı.

Cahit binbaşı modern bir subaydı. 
Zaman zaman millî bayramlarda ve 
yılbaşı gecelerinde balolu eğlenceler 
tertip ederdi. O yıllar balo dans 
gibi eğlenceler, biz Bodrum halkı 
için biraz uzak kavramlardı. O 
balolara çağrılan modern ailelerin 
başında, Nusret Ustanın ailesi 
gelirdi. Balolarda Nusret Ustanın 
ikinci oğlu Orhan, akordionuyla 
çaldığı dans müzikleri ve tangolarla 

baloyu ihya eder, subaylar ve diğer aileler eşleriyle dans ederlerdi. 
Eğlenceler ekseriyetle gümrük taburunun lebi derya arka bahçesinde 
olurdu. O mahrumiyet yıllarında eğlenceye susamış Bodrum halkı da 
çoluğu çocuğuyla doluştuğu sandallarla gelir, erişilmez gibi gördükleri o 
eğlenceleri sandallardan büyük bir hayranlık ve buruklukla seyrederlerdi. 

Bodrum’da, Doktor Mümtaz Bey’in ailesi için yaptırdığı mahrem yüzme 
iskelesinden başka ikinci bir iskele de, gümrük taburunun bahçesi önünde 
bulunurdu. Etrafı hasırlarla örtülü olan o iskelede, subay eşleri denize 
girerlerdi.

Şehir Kulübü avlusunda çektirmiş olduğum bir resimde, (1952) arka uzak 
planda o iskele görülmektedir.

Böyle lüks eğlence nişan ve evlilik gibi merasimlerin yapıldığı ve yine 
halkın sandallarla gelip seyrettikleri bir başka mekan da o yıllar; Karpuzaki 
Hüseyin’nin işlettiği ve Şehir Kulübü olarak faaliyet gösteren, Cumhuriyet 
Caddesi’ndeki bugünkü kortan restorant ve barın bulunduğu lebi derya 
binaydı. 

1950’li yılların sonlarında Nusret Usta büyük oğlu Burhan’ı 
Bodrum’da  memurluk yapan bir ailenin kızıyla nişanlamıştı. Nişan, 

Gümrük Muhafaza Tabur Komutanı 
Binbaşı Cahit Kırbaç (1950´ler)
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Şehir Kulübü bahçesinde olacaktı. O gecenin şerefine bahçe rengarenk 
ampullerle aydınlatılmıştı. Nişan merasimi yine oğlu Orhan’ın çaldığı 
akordeon ve gramfonla  çalınan taş plaklar eşliğinde devam ederken, biz 
mahalleliler yine sandallarla gelmiş, denize akseden o rengarenk ışıltılar 
içerisinde o unutulmaz geceyi yaşamıştık. Ne yazık ki o güzel nişan, ilerde 
ayrılıkla son bulmuştu.

MAHFEL

İkinci Dünya Savaşı 
devam ederken bugün 
de mahfel olarak faaliyet 
gösteren mekan, askeri 
mahfeldi. İçeriye, sadece 
asker aileleri ve o yıllar 
Bodrum’a gelen misafir 
askeri zevat veya yabancı 
ülke subayları alınırlardı. 
Bir de protokol kişiler. 

Mahfelin o yıllardaki 
görüntüsü çok başkaydı. 
Mahfel kendi alanı içe-
risinde serpiştirilmiş, be-
ton bloklar üzerinde uzanan demir direklerin ucunda asılı olan ampullerle 
aydınlatılırdı. Tüm alana serpiştirilmiş masalar ve hasır iskemleler geceleri 
dolardı. Mahfelin en önemli köşesi ise, Alanın güney doğu yönüne bakan 
köşesindeki bir metre kadar yükseklikte ve yarım daire biçiminde beton-
dan yapılmış Amerikan Bardı. Önünde yüksek tabureler sıralanırdı. Barın 
en göze batan yeri de rahmetli Cevat Şakir’in, barın beton yüzeyindeki 
mavi fon üzerine yağlı boyayla çizdiği denizkızı, ahtapot ve deniz yara-
tıkları motifleriydi. Ben o çocukluk yıllarımda orada hiç bir eğlence faa-
liyetini duymamış ve görmemiştim. Sadece bazen subayların, toplantılar 
yaptıklarını ve Amerikan Barda içki içtiklerini görüyorduk. Tabi Bodrum 
halkı o yıllar bar, snack bar vs. gibi şeyleri pek bilmezdi. Yalnız, millî 
bayramlarda bazı askeri ve okul merasim faaliyetlerinin yapıldığını hatır-
lıyorum. Harp sona erip asker Bodrum’dan çekildikten sonra mahfel, uzun 
bir zaman Bodrum Gençlik Spor Kulübüne ev sahipliği yapmış, orada bazı 

1940´lı Yıllarda Askeri Mahfel´den 
Bir Kale Manzarası
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sportif faaliyet-ler ger-
çekleştirilmişti. Kulübün 
ilk yıllarında futbolun 
yanı sıra güreş ve boks 
sporlarının da yapıldığını, 
gençlik yıllarından itiba-
ren kulübün başarılı ve iyi 
oyuncularından olan terzi 
kalfam Rumba Hüseyin 
Biner’den öğrenmiştim. 
Hatta ben kulüp binasına 
gittiğim bazı günler, du-
varda asılı duran eskiler-
den kalma boks eldiven-
lerini görürdüm. 

Arşivimde bulunan bir resimde de mahfel bahçesinde, resmi bir okul 
seremonisi ve bir bando ekibinin varlığı görülüyor. Resimdeki bando 
ekibi içerisinde yeğenim Mustafa Pulat’ın babası eniştem Hüseyin Pulatta 
bulunuyor.

Bugün, mahfelin camlı müştemilat bölümünün olduğu yerde orta 
büyüklükte, tek salon biçiminde taş bir bina vardı. O bina Bodrum Gençlik 
Spor Kulübü olarak faaliyet gösteriyordu. Bir zaman sonra kulüp, kendi 
binasına taşınınca mahfel uzun bir zaman kendi kaderiyle baş başa kalmıştı. 
O yıllarda, büyük lodos fırtınaları esiyor ve büyük dalgalar mahfelin 
deniz tarafındaki koruma duvarına durmadan vuruyordu. Bir kaç yıl sonra 
arayan soran olmayınca o isnat duvarları yıkıldı ve dalgalarla parça bloklar 
halinde denize çekildi. O blok taş duvar enkazları, senelerce sahilde kaldı 
ve dalgaların gelgitlerinde taşıdığı kum ve çakıllarla, yarı yarıya kuma 
gömüldü. Senelercede öyle kaldı. Arşivimde o görüntüyle ilgili bir resim 
vardır. 

Hatta o yarı gömülü enkaz duvarlar, zamanla yüzenler için tehlike arz 
ediyordu. Birgün gençler hep beraber oralarda yüzüyorduk. Aramızda 
Topçunun Cumhur da vardı. Bir ara güneşlenmekte olan Cumhur, kalkıp 
koşarak denize balıklama atladı. O blokları unutmuş olacaktı ki, kafası 
o bloklardan birine çarptı. Can havliyle denizden çıkan Cumhur’un 
kafasından kanlar fışkırıyor, bedenini al kana boyuyordu. Hepimiz başına 
üşüştük. Çok korkmuştuk. Allahtan o kadar şiddetli çarpmaya rağmen, 

Mahfel´in Duvarları Yıkıldıktan Sonra 
Denizde Biriken Molozlar Üzerinde 

Yeğenim Melek Özbaylav
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kendisine bir şey olmamıştı. Bu bizlere ikaz oldu oralarda yüzerken daha 
dikkatli hareket ediyorduk. 

Bu olay da, orada bulunan arkadaşlara bir hatıra olarak kaldı. O enkazlar 
uzun bir zaman aynen yerinde kalmıştı. Ta ki mahfel Bodrum’un ilk açık 
hava sineması olana kadar. 

1949: 
BODRUM ORTAOKULU’NUN AÇILIŞI VE 

ANILARIM 

Sene 1949. Bodrum’a or-
taokul açıldı. İlk talabe-
lerinden biri de bendim. 
Okul açıldı ama okul 
binası yoktu. İlk açılışın-
da gösterilen yer, bugün 
kortan restoran-bar olan 
o günün Şehir Kulübüy-
dü. Gündüzleri bize okul, 
akşamlarıda halkın Şehir 
Kulübüydü. Gündüz ko-
caman salonuna çalıştı-
rıcısı rahmetli Karpuzaki 
Hüseyin tarafından san-
dalyeler sıralanıyor, (tabi sıra veya masalar yok) akşamları da müşteriye 
hazırlık yapılıyordu. Okula ilk tayin edilen hocamız Allah rahmet eylesin 
Tokatlı Lütfi Beydi. Kıvırcık saçlı, orta boylu yüzü ve yanakları her zaman 
kırmızı renkte yakışıklı, ama çok ciddi ve terbiyeli bir kişiydi. Adam bize 
ders verir, sorular sorar, ama halimize gülerdi. Bu hâl birkaç hafta devam 
etti, o arada okulumuzun ikinci hocası Abidin Sölpiker Efendi tayin edilin-
ce, kaymakamlığın ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün direktifleriyle geçici 
olarak iki sınıfa ayrılarak; biri mahfeldeki boş duran eski Bodrum Gençlik 
Spor Kulüp binasına, diğeri de Bodrum Halk Kütüphanesine nakledildik. 
Ayrılan sınıflardan, A-sınıfı Abidin Beyin hocalığında Halk Kütüphanesi-
ne, diğer B-sınıfı da Lütfi Beyin hocalığında kulüp bina-sına yerleştirildik. 
Okulumuzun bu ilk yılının tamamını bu mekanlarda tamamladık. Mah-
fel o yıl bizim okul bahçemizdi. Deniz tarafındaki duvar dalgalardan yer 

23 Nisan 1951
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yer yıkıktı. Mahfelin faal 
zamanında yapılmış olan 
Amerikan Bar yıkılmış, 
beton enkaz halindeydi. 
Burada bir hatıramı an-
latmak istiyorum. Okulu-
muzun yabancı dil dersi 
Fransızcaydı. Asli hoca-
mız olmaması dolayısıy-
la, derse okul idaresinin 
ricası üzerine Adliye So-
kakta ikamet etmekte 
olan emekli bir paşa, gö-
nüllü olarak geliyordu. 

Çok yaşlıydı ve şık giyinirdi. Derse gelirken, her zaman üzerinde kuyruklu 
siyah, uzun frak, başında da parlak siyah atlastan imal edilmiş uzun fötr 
bir şapka giyerdi. Elinde değerli ve siyah renkte bir baston tutardı. Sanki 
asil görünmek ister gibiydi. Adabı muaşerete uygun kibar hareketleri ve 
konuşmaları bize biraz tuhaf gelirdi. O yüzden kendisini biraz tiye alır, 
pek kale almazdık. Dersinde de arkadaşlar kendi kafalarına göre hareket 
ederlerdi. Derste yapılan bir yaramazlığın cezasını sınıftan dışarıya atarak 
verirdi. Bunu bildiğimiz için, birgün derste canım sıkılınca farkında değil-
mişim gibi yapıp dudaklarımı kopya kalemiyle mos mor boyadım. Paşa 
beni görünce; “Şakar bu ne hal?” deyip, “Ne olmuş hocam” deyince bana 
kapıyı gösterdi. Benim canıma minnet hemen dışarı çıktım. Çok geçme-
mişti ki bir de baktım arkadan gülerek (Kasap) Aral Turan geliyor. Ne ol-
duğunu sorduğumda o da aynı şeyi yaptığını söyleyince bastık kahkahayı. 

İlk Ortaokul´un Eski Tören Alanındaki 19 Mayıs Gösterisi

23 Nisan 1951
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Cezalı olduğumuz o dakikaları 
birlikte; bahçenin bir köşesinde 
halen durmakta olan, Eski Mahfelin 
Amerikan Bar enkazının üzerinde 
geçirdik. Enkazın bazı parçaları 
üzerinde halen Cevat Şakir ‘in çizmiş 
olduğu resimlerin, solmuş renkli 
kalıntıları duruyordu. 

Mahfeldeki ve halk kütüphanesindeki 
tedrisat, o öğretim yılının sonunda bitti. 

Mahfel, 1950’li yılların sonlarına 
doğru Turgut Reis Sineması’nın 
yazlık sinema versiyonu olarak 
kiralanıp işletilmeye açılmıştı. 
Uzun yıllar sinema olarak faaliyet 
gösterdikten sonra, ben Almanya’ya 
çalışmaya gittiğim yıllarda sinema 
kapatılmış, yerine Bodrum’un sayılı 
büyük turistik otellerinden olan 
Baraz Oteli inşa edilmişti. Bilahare, 
belediye o tesisi yıkıp o alanı aslına 
uygun olarak, bugünkü durumuna halka açık bir mahfel konumuna 
dönüştürmüştür.

İkinci yıl yani 1950-1951 öğretim yılımız, ortaokula tahsis edilen Tepecik 
Cumhuriyet İlkokulu’nun ikinci katında devam etti. O yıl nihayet ilk 
hocalarımızdan Lütfi Bey ve Abidin Beylerden sonra, asaleten tayin 
edilen müdürümüz Ziya Tarık Işıtman, fizik, kimya ve tabiat hocası 
Osman Zeki bey, spor ve beden eğitimi öğretmeni Nejdet Bey ve eşi 
Fransızca dersi hocamız sanırım adı Nedret hanımdı. (Adını maalesef tam 
hatırlayamıyorum)Nejdet Bey spor okullarından mezun modern jimlastik 
hareketlerini bizlere ilk olarak yaptıran sportif vücuda sahip,zımba gibi bir 
hocamızdı. Öğrencileriyle diyaloğu çok iyiydi. Modern beden hareketleri 
ve piramit hareketlerini, 1951 yılı 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramında  
yegane sahamız olan Cumhuriyet Alanında ilk defa bizlere tatbik ettirip, 
büyük beğeni ve taktir toplayan hocamız Nejdet Bey olmuştur.

Bugün, akbank’ın binası olan ancak o günler Zengin Hüseyin’in demir-

İlk Ortaokul´un Eski Tören Alanındaki 
19 Mayıs Gösterisinde İnsan Kule 

(Piramit)
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ci dükkanı olup, önün-
de çarşı ağzına doğru 
uzayan toprak alan üs-
tüne yapılacak koreog-
rafik spor hareketlerine 
zemin oluşturacak bir 
şekilde çakılan, beyaz 
kireç sürülmüş yuvar-
lak tenekelere dizilen 
öğrenciler çok güzel bir 
görüntü oluşturuyordu. 
Yapılan modern jimlas-
tik hareketleri bittikten 
sonra halkı selamlamak 
gayesiyle üst üste çıkı-
lıp, oluşturulan insandan 

piramit kulede en üstteki arkadaşımızın göğsünden çıkarıp dalgalandırdı-
ğı bayrağımız halkın coşmasına yetip artmıştı bile. O yıllara kadar böyle 
hareketler görülmemişti. Bodrumlular böyle modern hareketlerle ilk defa 
tanışıyordu.

Ayrıca bir ilk olmak üzere, aynı sahada oluşturulan çift kale hentbol maçı 
seyircilere seyrettirilmiş ve çok 
beğenilmişti. Kalelerden birinde ben 
kaleciydim. Oyunun heyecanıyla 
gelen  sert bir şutu karşılarken top 
dikey olarak sağ serçe parmağıma 
hızla vurmuş, parmağım şişmişti. 
O günlerde şişen ve eğrilen parmak 
kemiğim halen eğri durmaktadır. O 
da bana o yıllarımın hatırası olarak 
kaldı.  O taassup yıllarında kız 
öğrencilere ilk defa beyaz gömlek ve 
dizaltına uzanan etek şort  giydiren 
Nejdet hocamızdır. Başımızda siperli, 
kafa üstü çapraz bantlı beyaz şapkalar 
ve beyaz Amerikan bezinden dikili 
patikler ilk defa o yıl giyilmişti.       O 
dizilişi ve kıyafetleri betimleyen 

Nalbantaki Ali Nalbantoğlu´nun Evinin 
(Halikarnas) Giriş Kapısı Yanında Soldan, Ali 
Çırakoğlu, Ben, Birakilerin İbrahim Subaşı ve 

Mahmut Başar

Ortaokul Arkadaşım Sakıp İle.
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çok değerli bir resim arşivimde 
durmaktadır. 

O yıllar okul güzergahımız 
olan Neyzen Tevfik Caddesi, 
henüz  doldurulmamış sadece 
genişletilmiş yol olarak  Palmiyeli 
Kahve’den itibaren deniz boyunca 
Tepecik Camisine kadar kordon haline 
getirilmişti. Gerence Köprüsü’nden 
itibaren, Tepecik Camisi’ne kadar 
olan kıyı şeridi iki metre kadar 
genişliğinde kumsaldı. Bazı yerlerde 
sandal bağlama iskeleleri vardı. 
Kumsalın bittiği yerden itibaren 
ön tarafına beton dökülerek, cami 
denize karşı korumaya alınmış, 
aynı zamanda oralara sandalların 
bağlanması sağlanmıştı. Cami’den 
itibaren Tepecik istikametinde, 
tersane surlarının başlangıcına kadar deniz kıyısı kumsaldı. O kumsal, 
liman içerisinde sirkülasyon olmadığı için denizden kopup gelen 

eriştelerle hep kirli görünür yosun 
kokardı.  Tepecikte saray olarak 
adlandırılan bina yirmi, otuz yıl 
evvel  rahmetli Ahmet Ertegün 
Bey tarafından restore edilip, 
güzel bir görüntüye kavuşana 
kadar terk edilmiş harap bir bina 
görünümündeydi O yıllar Tulumba 
Sokak, Saray Sokak şiddetli yağan 
yağmurlardan sonra, Göktepe’den 
inen sel sularının akarak denize 
ulaştığı dere yataklarıydı.

Cumhuriyet İlkokulunun  önü kaba 
deniz kumuydu. Okulumuzun  ön 
bahçesinde beden eğitimi öğretme-
nimiz tarafından açtırılmış,  uzun 
atlama çukuru vardı. Birgün, hatır-Ortaokul Kıyafetimle 15 Yaşımdayım

Ortaokul Arkadaşım Yüksel Kartal
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layamadığım bir kabaha-
timden dolayı müdürü-
müz Ziya Tarık Işıtman 
beni o çukuru kumla 
doldurma cezasına çarp-
tırmıştı. O gün elime 
tutuşturulan bir el ara-
basıyla, akşama kadar 
deniz kıyısından çukura 
kum taşıyıp çukuru dol-
durmuştum. 

Ayrıca okulumuzun ön 
bahçesinde  kenarda, iki 

yüz metrekare  genişlikte kaba toprakla örtülü olan bir kısım vardı. Orası 
meyan kökü denilen yararlı bir bitki örtüsüyle kaplıydı. Meyan kökünün 
kıymetini bilen öğrenci arkadaşlarımız arada bir giderek bitkiyi kökler 
kabuğunu sıyırıp özünü emerdik. 

Zaman zaman tabiat, anatomi derslerimizde bayıltılarak canlı canlı 
ameliyat edilen tavuk, kurbağa ve balık gibi deneklerin ölülerini ders 
sonunda o arsaya gömerdik. 

Aklımda kalan komik bir olayı da anmadan bahsi kapatmak istemiyorum. 
Ortaokul ve mahalle arkadaşım, Aslan  Nazife’nin oğlu, Hüseyin 
(Meyinaçi), mugallit (taklitçi) ve çok komik bir arkadaşımızdı. Yine bir 
gün tabiat öğretmenimiz Zeki Beyin bayılttığı bir tavuğu, ameliyat edip 
bizlere ders verdikten sonra, sıra ölen tavuğu gömmeye gelmişti. Meyinaçi 
hemen el genişliğinde bulduğu bir tahta üzerine şöyle bir şey yazıp, 
tavuğun gömüldüğü yerin üzerine çakmıştı. 

Burada yatan,
Şehidi vatan,
Askeri tavuk, 
Yüce kahraman. 

Fatiha
Aradan geçen bunca yıldır, arkadaşımızın bu esprisini hâlâ unutamadım. 

 

Ortaokul Müdürümüz Ziya Tarık Işıtman



127

BODRUM TERSANESİ VE TEKNE YAPIM USTALARI

Bugün resmi marina 
sahası içerisinde kalan, 
eski tersane surlarının 
ardındaki saha bizim 
çocukluk yıllarımızdan 
itibaren Kızılhisarlı 
Mustafa Paşa ve 
oğlu Cafer Paşaların 
türbelerinin bulunduğu 
mezarlığın kuzeyinde 
kalan bir alandı. Bildik 
bileli o boş arazide, tekne 
imal edilirdi.

Çocukluk yıllarımızdan itibaren duayen bir tekne ustası olan Ziya 
Güvendiren, meslek arkadaşı Molla Tosunların Mustafa Tünay, Etemin 
Mehmet, Marangoz Mustafa gibi ustalarla başlattığı tekne yapım işi birgün 
geldi ki, ünü sınırlarımızı aşıp dış ülkelere ulaştı. 

Mütevazi, aynı zamanda iptidai olanak ve aletlerle başlayan o meslek 
zamanla yeni yetişen ustalarla 
birlikte Bodrum’da büyük bir sektöre 
dönüştü. 

Yanında çırak olarak çalıştırdığı 
çocukluk arkadaşlarımızdan, Erol 
Ağan, Engin ve Ali Kemal Denizaslanı 
kardeşler, Mercan Mehmet, Etemin 
Erol, Küçük Ziya, Dede Hüseyin 
gibi arkadaşlarımız büyük birer 
usta oldular ve hepsi ayrı ayrı kendi 
tersanelerini kurup mesleklerinde 
büyük kariyer sahibi oldular. 

Bu ustalar arasında adı geçen rahmet-
li arkadaşımız Ali Kemal Denizasla-
nı, bu hatıralarımı yazmakta oldu-
ğum şu yıllarda çoktan emekli olmuş 
hayatına devam etmekteyken, hobi 

Bodrum´lu Torna Ustası Tuğrul Acar´ın Marinize 
Ettiği Bir Kamyon Motoru

İlk Tekne İmalatı Ustalarımızdan 
Mustafa Tünay
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olarak Bodrum’un eski 
teknelerinin maketlerini, 
mikyaslama metoduyla 
minimize ederek, bire-
bir yapmaya başlamış 
ve Bodrum’da bir Deniz 
Müzesi’nin açılması fik-
rini ortaya atıp çok güzel 
bir olaya imza atmıştır. 
Yaptığı maketler o kadar 
güzel ve değerliydi ki, 
Bodrum Ticaret Odası 
ve Bodrum Belediyesi-
nin de desteklerini alarak 
Bodrum’a yakışır bir De-

niz Müzesi’nin açılmasını sağlamış, aynı zamanda kendi adını da Bod-
rum’un unutulmazları listesine yazdırmıştır.  

Bu çalışmalarında gerek fikren gerekse fiili yardımlarıyla, kendisinin en 
büyük yardımcısı ve destekçisi eşi Zehra Levent Denizaslanı olmuştur. 

Ne yazık ki bunca ürettiği  güzel ve değerli eserlerine devam ederken me-
şum bir hastalığa yakalanmış, faali-
yetlerine son vermek mecburiyetinde 
kalmıştır.

En büyük tesellimiz ise onun eseri 
sayılan Bodrum Deniz Müzesi’nin 
açılışında, herkesin alkışlayıp takdir 
ettiği şeref konuğu oluşuydu. Hiç 
değilse eserinin açılışını görmüştü.  
Kendisini burada takdirle anar, 
Allahtan ruhuna rahmetler dilerim. 

1950 yıllarında yapımına karar veri-
len, ancak 1970’li yılların ortalarında 
inşaasına başlanan yat marina inşaa-
tını, mevcut liman içinde kurmak isti-
yen başta o mahalleden DP.li Mehmet 
Çoban Yıldızı ile devrin partili il-ilçe 

Büyük Tekne Ustalarımızdan ve Deniz Müzesi 
Kurucusu aynı zamanda Maket Tekne Ustası Ali 

Kemal Denizaslanı ve Eşi Zehra Levent Denizslanı

İlk Türbe Tersanesinde Shangrila İsimli 
Trandıl Denize İndirilirken 1960´lar.
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ve belediye üyelerine, 
belediye kalfası babam 
Derviş Usta, bu projenin 
mevcut liman içerisine 
yapılması halinde ileride 
yaşanabilecek zorluk-
ları hatırlatıp projenin 
aynı zamanda Bodrum’a 
ikinci bir liman ve gemi 
yanaşma iskelesi kazan-
dırma amacıyla Paşa 
Tarlası koyunda uygu-
lanmasının çok isabetli 
olacağını, dolayısıyla 
oralarında yerleşim alan-
larına dönüşüp hareketle-
neceğini söylemesine rağmen, tek başına kalması dolayısıyla ve üyelerin 
çoğunluğuyla alınan karar icabı marina, mevcut liman içerisine inşa edil-
miş, ancak zamanla turizmle birlikte artan yat turizmi nedeniyle yapılan 
ek ilavelerle liman kuşa dönmüş, içerisinde neredeyse hareket edilecek yer 
kalmamıştır. Bugün ise işte limanın, pürmelali meydandadır. Tabi karar 

o yönde alınınca, marina sahası içe-
risinde kalan tersane arazisi zamanla 
boşaltılmış  ustalar Bodrum içerisin-
de ayrı ayrı yerlerde geçici tersaneler 
kurmuşlardı. Ziya Usta bugün trafo-
nun alt bölümünde kalan düz arazide, 
Erol Ağan ve diğer bazı ustalar Paşa 
Tarlasında, bazısı Akçebük Burnun-
da geçici olarak tersaneler kurmuşlar 
ve birçok tekne imal etmişlerdi. 

Bir zaman sonra da, durumları iyi 
olan ustalar satın aldıkları arazide 
(İçmelerde, vs.) kendi tersanelerini 
kurmuşlar, halen de kendi yerlerinde 
icrai sanat eylemekteler. Birgün geldi 
ki, bu ustaların ürettiği model model 
estetik ve sağlam tekneler artık 

Üç Büyük Tekne Ustası Soldan Engin Denizaslanı, 
Ali Kemal Denizaslanı ve Marangoz Mustafa 

Denizaslanı ve Teknede Kunduracı Pilaçi İsmail 
Özkaplan

Duayen Tornacı Rahmi̇ Usta ve 
Patpatların Rüştü Özgün
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yurt dışından da talep 
edilmeye başlandı. Bu 
Bodrum için öğünülecek, 
iftihar edilecek bir 
durumdu. Tabi bu sektör, 
kendiyle birlikte bu 
teknelerin motorlarını 
yerleştirecek elektrik 
donanımlarını yapacak, 
makine ve torna tesviye 
ustalarını da beraberinde 
doğurmuş oldu.

O yılların usta torna 
tesviye ve motor usta-
ları olan Tüfekçilerin 
Mahmut ve Ali Kardeşler, 

Tornacı Hilmi’nin Ali Acar Usta, Tornacı Rahmi ustanın yetiştirdiği 
ustalar, 1970’li yıllarda bu ihtiyaca fazlasıyla cevap verebiliyorlardı. 
Bunların başında Tornacı Niyazi Usta, Tornacı Tuğrul Acar, Tüfekçilerin 
Erol, Tornacı Ahmet ve daha birçok değerli ustayı sayabilirim. Hatta o 
kadar ki, kamyon motorlarını marinize edebiliyor, soğutucu su ve yağ 
kondeselerini  ve daha birçok motor aksamını kendileri üretebiliyorlardı. 
Niyazi Usta ayrıca pervane dökebiliyor ve pik ayarlarını yapabiliyordu. 
Yani bu işler için dışarıdan usta getirmeye hiç gerek kalmamıştı. Her şey 
kendi içimizde hallediliyordu.

GERENCE KÖPRÜSÜ VE HÜKÜMET KONAĞI

Neyzen Tevfik Caddesi’nin başlangıcında yer alan Gerence Köprüsü, adını 
sel sularının akarak denize ulaştığı Gerence Sokaktan alıyordu. Köprü o 
yıllar, kavisli köprü konumunda olup coşarak akıp gelen sel sularının, 
altından aktığı bir köprüydü. Kışın ve yazın her zaman altında su birikintisi 
olurdu. O birikinti suda yılan balıkları yaşardı. 

Hemen yanında, önü yüksek bakımsız duvarlarla çevrili, Neyzen Tevfik’in 
doğduğu ev yer alırdı. Bugün ev, tescilli olması dolayısıyla kendi eski ori-
jinal halini korumakla beraber ön yüksek duvarları yıkılarak, alçaltılmış 
ve ranta kurban edilmiş bulunmaktadır. Büyük şair ve ney üstadının  adı-

Duayen Tekne Ustaları Bir Arada. Sağdan Ayakta 
Ziya Güvendiren Usta, Mustafa Tünay, Marangoz 
Mustafa Denizaslanı, Erol Ağan, Bringali Mehmet, 
Oturan Sağdan Engin Denizaslanı, İbrahim Ağan
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na bir müze yapılacağına, 
evin ranta kurban edilmesi 
bence tam bir kıymet bil-
mezliktir. 

Köprünün yirmi metre ka-
dar doğusunda da, o yılla-
rın eski Hükümet Konağı 
yer almaktaydı. Bugün, 
eskisi yıkılarak modern ve 
büyük bir Hükümet Binası 
yapılmış olan arsanın üze-
rinde  o yıllar, batıdan do-
ğuya doğru uzanan bir ko-
numda içinde birçok  oda 
bulunan sarı badanalı, üstü 
kiremitli  iki katlı koca-
man bir Hükümet Konağı 
bulunuyordu. Bina içe-
risinde, adliye hariç tüm 
resmi devlet daireleri yer 
alırdı. Ben yedi, sekiz yaş-
larımdayken, binada meydana gelen bazı çatlaklar ve yıpranma sebebiyle 
bina tamirat geçirmişti. Tamirat ve tadilatı, belediye kalfası olan babam 
Derviş Usta yapmıştı. 

Çok ileriki yıllar-
da bina, artık iyice 
eskiyip tehlikeli bir 
duruma gelince, bina 
boşaltılmış ve dev-
let  daireleri ayrı ayrı 
semtlerdeki kiralık 
binalara dağıtılmıştı. 
Çok uzun yıllar o da-
ireler, oralarda görev 
yapmışlardır.  

       
Hükümet Konağının 1950'lerdeki Görünüşü

Gerence Köprüsünde Zerrin Hanım
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OKUL TATİLLERİNDEKİ
ÇIRAKLIK DÖNEMLERİMİZ

1945’li yıllarda yani 
on yaşlarına geldiğimiz 
zaman ailelerimiz, 
biz çocukları bütün 
gün güneş altında 
sokaklarda aylak aylak 
dolaşmamamız için, 
okulların tatil olduğu 
yaz aylarında geçici 
olarak, çarşı esnafından 
tanıdık olan bir ustanın 
yanına yaz çırağı olarak 
verirlerdi. Onlar da bize 
adeta koruyucu baba 
olurlardı. 

İlk yanına çırak verildiğim terzi ustam, Giritli Dikern Ali lakaplı Ali 
Cankurtaran’dı. Gençliğinde, Bodrum Gençlik Spor takımının en iyi 
oynayan futbolcularından biriymiş ve Dikern lakabını oradan alıyordu. 
O yıllar Bodrum’da herkes herkese lakap takardı. Ali usta kısa boylu, 
vücuduna  kıyasla başı biraz 
büyüktü. Çok akıllı ve efendi bir 
kişiliği vardı. Konuşurken insanın 
hiç yüzüne bakmaz, utanıyormuş 
gibi hep yere doğru bakardı. 
Birlikte çalıştıkları ortanca kardeşi 
Mustafa, konuşamayacak kadar 
pepeydi. Bir kelimeyi söyleyinceye 
kadar, canı çıkardı. Cümlesini zar 
zor bitirdikten sonra her zaman 
anladın mı? diyecek olurdu; 
“Anan, anan, anan nnnnadın mı?” 
der cümlesini bitirirdi.  

En küçük kardeşi Necati ise 
çok kibar, yakışıklı ve uslu bir 
delikanlıydı. Giritli Veli Kaptanlar 

Yaz Tatilinde Terzi Çırağı Ustam Terzi Ali 
Cankurtaran ve Eşi Şadan Cankurtaran

Yunusların torunu otelci Yunus Gözen
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sülalesindendi. Dükkan bugün Baç 
Otel girişinin bulunduğu yerdi. 
Mülkün sahipleri de sanırım, Giritli 
Yunus Efendilerdi. Terzi dükkanı o 
yıllar Bodrum’un en büyük ve içinde 
yok yok olan Yunus Efendilerin 
bakkal dükkanın tam karşısındaydı. 

Hemen yanından, bugün Baç 
Otel’in kapısının bulunduğu yerden, 
arkadaki çakıllı taşlı küçük bir sahile 
çıkılıyordu.  Usta, bizim sağ el orta 
parmağına geçirilen terzi yüzüğüyle 
birlikte parmağımızı usulen sıyrıntı 
bir bezle bağlar, bir bez parçasını 
da elimize tutuşturur dikiş iğnesiyle 
ha bire dikiyormuş gibi elimizi 
alıştırmaya uğraşırdı. Elimiz biraz 
işe yatkınlaşınca da, kalfalara 
angarya gelen bazı ufak tefek işleri bize yaptırırdı. İlk çıraklık yılımda 
yine Ali ustaya çırak olarak verilen, Cavur Ali’nin oğlu Yalçın Karayel ile 
beraberdik. O yaz tatilini birlikte aynı dükkanda geçirmiştik. 

Ali usta, koyu Fenerbahçeliydi. Dükkanın duvarları Fenerbahçe takımının 
ve oyuncularının gazetelerden kesilmiş resimleri ve küpürleriyle kaplıydı. 
Kaleci Cihat uçarken, plonjon yaparken, Lefter, Halit, Müjdat, Arap 
Saim ve o yılların en popüler oyuncularının pozisyon resimleri duvarı 
süslüyordu. 

Yunuslar Bakkaliyesi, iki kardeşe Yunus Gözen ve kardeşi Yusuf Gözene 
aitti. Dükkanın hemen sağ bitişiğinde Yunuslar Fırını vardı. O fırının ve 
etrafındaki binaların mülkiyeti de Gözenler’e aitti. Yunus Efendi büyük, 
Yusuf Bey küçük kardeşti. Dükkanı, daha genç ve hareketli olması 
dolayısıyla Yusuf bey çeviriyordu. Dükkanda söz sahibi olan bir kişi de 
kız kardeşleri İkbal hanımla evli olan enişteleri Arnavut Fethi Baç’tı. 
(Yunus Gözen ve Sedat Baç’ın babaları) Fethi ağabey uzun boylu, hafif 
öne eğik, uzun ve kemikli bir yüze sahip müthiş asabi bir insandı. Esas 
mesleği marangozluktu. Fırsat buldukça kendilerine ait olan marangozluk 
işlerini kendi görürdü. O sebeple ara sıra kulağının arkasına sıkıştırılmış 
bir kalemle dolaşırdı. Bazen kendilerinden birine veya dışarıdan birine 

Bodrum'un İlk Büyük Bakkaliye 
Sahibi Yunus Gözen
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kızdığı zaman öfkeli sesi ayyuka çıkardı. Sakin zamanlarında da bana 
dokunmayan yılan bin yaşasın der gibi munis ve sevecendi. Haksızlığa 
tahammülü olmazdı. Çok doğru bir kişiliğe sahipti. 

Dükkanda yardımcı olarak çalışan, Umurça Mahallesi’nin o yıllar sevilen 
dürüst gençlerinden biri olan Ömer Koca ve benim komşu arkadaşım 
akranım Cevri Hasan Kaptan’ın ikinci oğlu Bekir (Erganaçi) çalışırdı. 
Bekir küçük olduğu için küçük bir hata yapsa sinirli olan dayısı Yusuf 
beyin hışmına uğrar, dayak yer ağlardı. Bekir’in ağladığını gören Fethi 
ağabey, çocuğa acır ve kayın biraderi olan Yusuf beye çıkışırdı.

Yunus Efendiler sevilen insanlardı. Yusuf bey biraz sinirli olmakla birlikte 
muzip, Giritçe çok beyit bilen, herkesle şakalaşan bir mizaca sahipti. 
Kendine çok yakışan kalın çerçeveli gözlükleri ve temiz giyimiyle saygı 
uyandırıyordu. O yıllar, yeni kurulmuş olan Demokrat Partiliydi. Parti 
meselelerine fazla olan alaka ve ilgisinden ve duruşundan dolayı Bodrumlular 
kendisine başbakan lakabını takmışlar, kendisi de bu çağrılışından çok 
memnundu. Uzun yıllar partinin türlü görevlerinde ve belediyede encümen 
azalığı yapmıştı. 1946 yılında yapılan ilk seçimi kaybetmelerine ve o 
yıllar tek parti CHP. hükümetinin baskılarına rağmen yılmamışlar, 1950 
yılında yapılan seçimde Demokrat Partiyi iktidara taşımışlardı. Ben de o 
yıl ortaokul talebesiydim.Çok partili döneme geçildiği o yıllarda, Kurtuluş 
Savaşımızın ve Atatürk’ün yakın silah arkadaşı olan emekli Mareşal 
Fevzi Çakmak’ta Köylü Millet Partisini kurmuş, iktidardaki partinin 
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün öfkesine maruz kalmıştı. Bizim ortaokulun 

Soldan, Yusuf Gözen, Yunus Gözen, Dede Yunus Gözen, Bekir Özdoğan, 
Fethi Baç ve Müstahdemleri Ömer Koca, O Yıllar Bodrum'un En Büyük 

Yunuslar Bakkaliyesinde
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1949-1950 öğretim yılında yani 
okulumuzun açılışının ilköğretim yılı 
içerisinde, 1950 seçimlerine az bir 
zaman kala, Mareşal Fevzi Çakmak 
hakkın rahmetine kavuşmuştu.  Hiç 
unutmuyorum o millî kahraman için 
radyolarda, hiç bir matem programı 
uygulanmamıştı. Yayınlarına normal 
olarak devam etmişlerdi. Çok 
geçmeden yapılan 1950 seçimlerini 
CHP. büyük bir farkla kaybetmiş ve 
Demokrat Parti iktidarı ele geçirmişti. 
Mareşal Fevzi Çakmak’ın ölümünde 
CHP. iktidarının göstermiş olduğu 
vefasızlık sanırım bu mağlubiyette 
belki de en büyük faktör olmuştu. 

O yıllar Yunuslar Fırını’nda ve 
diğer fırınlarda ihtiyaç kadar ekmek 
üretildiği için hakkı verilerek üretilen francala ekmeklerin tadına, kokusuna 
doyulmazdı. Ekmek fırından çıkınca, kokusu etrafa mis gibi dağılırdı. 
Çıkarılan ekmeklerin gramajı, bir kiloydu. O yüzden ekmekler kocaman 

olur, alıcılar icabederse ekmeği ikiye 
veya dörde böldürüp alabilirdi. O 
yıllar her şeyin beti bereketi olduğu 
gibi, ekmekte bereketliydi. Fakir 
fukara doyardı. Hatırlıyabildiğim 
kadar fırının ekmek ustalarından 
biri, Giritli Halazar Mehmet Usta 
ve İbrahim Giz Ustaydı. Türkçeleri 
tamamen Giritli lehçesiydi. Yusuf 
Bey de Türkçeyi kendine has Giritli 
lehçeyle konuşurdu. Kendisine şaka 
yapan herkese, Giritçe kinayeli bir 
beyitle cevap verirdi. 

Kendisine yeri ve zamanı olmayan, 
münasebetsiz bir şey söylendiği 
zaman hemen;

Bodrum'un İlk Büyük Bakkaliye 
Sahibi Yusuf Gözen

Yunuslar Fırını Ustalarından 
Fırıncı İbrahim Ezgi
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Okozmos limeni to sizmo; çe kuzulos yineka. 

(Herkes deprem beklerken; deli karı bekler …..) diye cevabını verirdi. 

Veya; hali vakti yerinde olupta sızlanan biri olunca; 

Opşos eşi takaladu; çe pşa kala yirevyi 

Othyağolos stu koludu; kuça tumayerevyi 

(Kim ki, hali yerinde olupta, daha fazlasını ararsa; Şeytan onun kıçında 
bakla pişirir.) anlamında çok manidar bir beyit söylerdi. 

Beyitlerin son derece güzel olan anlamını Türkçe’ye aynı manayla 
çevirmeye çalıştım.

Yunuslar fırının tam karşısında, o yılların usta ayakkabıcısı Karakaş Ahmet 
Usta’nın dükkanı bulunurdu. Hakikaten çok iyi bir ayakkabı ustasıydı. 
Çok ciddi ve edepli bir insandı. Ancak, ara sıra içki içer içtiği zamanda 
karakter değiştirip, huysuz biri olurdu. Tipi soyadına tıpa tıp benzerdi. 
Kaşları kalın ve kömür karası rengindeydi. İçkili olmadığı zaman, çok 
sakin ve efendi biriydi. Dükkanının hemen yanı eviydi. (Bugün gratis 
kozmetik) Evin cadde duvarları o yıllar yüksek olup cümle kapısı fırının 
tam karşısına gelirdi. Evin beton tabanlı arka bahçesi, denize lebi derya 
pozisyonundaydı. Kışın Bodrum’un en sert esen fırtınalarından lodos 
estiği zaman şahlanan dalgalar, bahçeye atlayıp eve çarpar evi sarsardı. 
O sebeple evin banileri Rumlar evin altına bir metre kadar yükseklikte su 
basman yani bodrum katı yapmışlar, evi onun üzerine inşaa ettikleri için ev 
fırtınalarda zarar görmezdi. Evin tabanı yüksekte kaldığı içinde, eve dört 
veya beş basamaklı taş bir merdivenle giriliyordu. Ahmet Usta’nın rahmetli 
ilk eşi Ayşe hanımdan ve ikinci eşi Emine hanımdan olma altı kızı vardı. 
Ortanca kızları Aysel benim okul arkadaşımdı. Ailecek görüştüğümüz 
için evi çok iyi tanıyordum. Mimari olarak diğer sahil evlerinden değişik 
tarzdaydı. 

Hemen onun bitişiğinde mülkiyeti önce babama ait olup, sonra en 
büyük ablamız Fatma hanıma verdiği ve eşi eniştemiz Kahveci Mustafa 
Özbaylav’ın işlettiği Balıkçı Kahvesi vardı. O yıllar hemen hemen bütün 
Giritli balıkçılar o kahveye gelir ve piyadelerini kahvenin arkasında 
bulunan yüksekçe bahçesinin dubalarına bağlarlardı. Balıkçıların bazısı 
Sar Ali, Fandaros Ali, Seydi Hüseyin, Recep Kaptan, Beti Mustafa Kaptan, 
Arfanosların Ali Kaptan gibi balıkçılardı. Bu balıkçılar balığa buradan 
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çıkarlar, akşamüzeri gittikleri Tavşan 
Burnu, Gavo, Geren Kuyu ve Papuç 
Burnu gibi av yerlerinde ağlarını 
akşamdan denize atar, paragadilerini 
dibe döşerlerdi. Sabah çok erken 
vakitte, ağları ve paragadilerini 
kaldırıp yola çıkarlar, eğer rüzgar 
esiyorsa latin yelkenlerini fora 
ederler büyük bir hızla kahveye gelip 
çıma bağlarlardı. Yok eğer rüzgar 
yoksa, piyadenin çifte küreklerini 
takıp forsalar gibi ala kürek o kadar 
yolu kürekle gelirlerdi. 

O yıllar balığın bereketli yıllarıydı. 
Deniz balık kaynıyordu. Zira henüz 
misina denen ve balığın göremediği 
ağ emtiası yoktu. Trata, tırol, ırıp gibi 
teknik balıkçılığın henüz olmadığı 
yıllardı. O sebeple balıklar, üreme mevsimlerinde ürerde ürerdi. Fakat 
onun karşılığında da onca zahmetle yakalanan balık para etmezdi. O yıllar 
fakirlik yıllarıydı. En değerli balıklar bile sudan ucuzdu. Geceden binbir 
zahmetle avladığı ve palmiye yaprağına dizdiği balığı satmak için balıkçı, 
sokak sokak gezdirir binbir pazarlık ve nazla satabildiği balığı icabında 
alanın evine bile götürürlerdi. O yıllar bugün denizin en değerlisi olan orfoz, 
lahoz ve barbun balığı bile sudan ucuzdu. Hele bugünün değerli diğer bir 
balığı olan dilbalıkları ağdan çıktığı zaman, kıymeti bilinmediği için ağa 
takılmasına kızılıp denize atılırdı. Skorpit (sokan) balığı ise kıymetini ve 
pişirmesini bilenlerin haricinde değersiz bir balıktı. Satılmayan balıklarını 
balıkçılar evine götürüp kendileri yerler veya yakın komşularınada hediye 
ederlerdi. Zira o günler balığı muhafaza edecek bir teknoloji henüz 
gelişmemişti. İptidai bir şekilde üretilen, fakat fazla dayanmayan gevşek 
buzlarla balığı birkaç gün muhafaza etmek çok zordu. O yüzden garibim 
balıkçım sattığını ne tutturabilirse satar, gerisini kendi ve yakınlarıyla 
tüketirdi.  Çocukluk yıllarımda, Kilise Meydanının karşı köşesinde bulunan 
büyük bir depoda, (bugün grin bar) o zamanın teknolojisiyle donatılmış 
makinelerle buz ve sade gazoz üretimi yapılırdı. Üretimi yapan dev yapılı 
Umurçalı Hocaoğlu Ahmet Dayıydı.  (Eski Belediye Başkanı Tuğrul 
Acar’ın Dayısı) Üretilen buzlar çok gevşek olur, uzun zaman dayanmazdı. 

Yunuslar Fırınının Ekmek Ustası 
Halazar Mehmet Erdoğan
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Gazozlar ise kahvelerde ve bazı 
dükkanlarda satılırdı. Biz çocuklar 
babalarımıza, o gazozları aldırır 
içerdik. Çok güzel bir tadı ve içimi 
olurdu. Başka içecekler olmadığı için 
bizlere çok cazip gelirdi. 

Bir de o yıllar ahşap kova içine oturtulan 
etrafı buz ve tuzla sıkıştırılmış krom 
dondurma güğümlerinde elle çevrile 
çevrile üretilen dondurmalar, tekerlekli 
arabalarla çarşı ve mahalle aralarında 
gezdirilerek satılırdı. Dondurma 
yapan bir kaç kişi vardı. Yaptıkları 
dondurmalar sütlü, ekseriyetle limonlu 
veya kavunlu olurdu. O cehennemi 
yaz sıcaklarında babalarımızın verdiği 
harçlıklarla aldığımız o küllahtaki 

dondurmaları, büyük bir hazla yerdik. Hatırımda kalan gezici dondurmacılardan 
biri, Allah rahmet eylesin Çilli Yusuf Cansevdi amcaydı. Çilli Yusuf Amca 
aynı zamanda ramazanlarda sahur vakti davul çalar, oruç tutanları uyandırırdı. 

Yukarıda balıkçıların çektiği eziyete karşılık zahmetlerinin karşılığını 
alamadıklarını yazmıştım. Birgün geldi ki bu durumu gören ve balığı 
değerlendirmek bakımından ilk teşebbüsünü başlatanlar, Cavur Ali’nin 
Yalçın ve Ali Barutların Kayserili Mustafa Şenol olmuşlar ve çocuklarıyla 
birlikte balıkçılığın bir sektöre dönüşmesine ön ayak olmuşlardır. Artık 
gariban balıkçı, bin bir zahmetle yakaladığı balığı sokak sokak gezip 
satmıyor, götürüp toptan olarak Kayaf Kayserili Mustafa’ya veya Cavur 
Ali’nin Yalçına veriyordu. Böylece balığı da değerlenmiş oluyordu. 

Bu arada o yıllar yaşlı gözleri iyi görmeyen ve fakir olan Giritli Recep 
Kaptan, haftada iki defa bellediği yerlere kürek çekerek sandalıyla 
gidip, yakaladığı altı, yedi kilo ağırlığındaki fangrileri rahmetli Barka 
Mustafa’ya verir, o da çekiliş yapıp hem balığı değerlendirir, hem de şanslı 
kişi koca balığı bir iki liraya almış olurdu. Bunlar o günün Bodrumluları 
için unutulmaz güzel anılardır. 

Balık ticaretini ilk başlatanlar. Solda 
balıkçı Cavur Alinin Yalçın Karayel 

ve Kayserili Mustafa Şenol. 
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DAMA  USTALARI

Eniştemin kahvehane-
si aynı zamanda Bod-
rum’un en usta da-
macılarının buluşup, 
iddialı dama oynadıkları 
bir mekandı. Dama, he-
nüz Bodrum’da bilinme-
yen satranç oyununun bir 
versiyonuydu. Ustalar 
çok iddialı oyunlar oynar, 
birbirlerini kızdırırlardı. 
Onları oturup seyretmek, 
meraklıları için büyük bir 
zevkti. Ben okula gider-
ken adet edinmiştim. Her 
sabah kahveye gelir, Yu-
nusların Fırınından mis 
gibi kokan taptaze fran-
cala ekmeğinden ve dükkanlarından da tenekesi açıldığı zaman etrafı mis 
gibi kokutan Edirne Peynirinden alır, eniştemin yaptığı çayla kahvaltımı 
yapar, öyle okula giderdim. Gerek bu arada, gerekse zaman zaman gel-
diğim kahvede, ustaların dama oynamalarına şahit olur, onları çekildiğim 
köşemden seyrederdim. 

En iddialı dama ustaları hatırımda kalanlar, mahallemizden her sabah 
bahçesine taze süt almaya gittiğimiz Mehmet Halil Ağa amcaydı. (Tornacı 
Niyazi Demiröz’ün dedesi) Giritli Mahallesinden zaman zaman kahvecilik 
yapan zaman zaman kolunda sepetle fıstık satan Giritli Pistol Mehmet. 
Bunların yanı sıra eniştem Mustafa da çok güzel dama oynardı. Arada 
diğer mahallelerden gelen tanımadığım kişiler de olurdu. Ama oyunda 
kazanan ekseriyetle Mehmet Halil Ağa olurdu. Çok kurnazca oynadığını 
söylerlerdi. Bazen beş altı taşını birden rakibine verir, açtığı gedikten 
dama yapar, damayla rakibinin taşlarını avucunda birbirine vurup, ses 
çıkarta çıkarta tek tek toplar oyunu kazanırdı. Mehmet Halil ağa, zayıf, 
kikirik uzun boylu, ince uzun yüzlü, sarkık beyazlaşmış bıyıkları, başında 
köşeli kasketi, potur pantolonuyla giymeyip hep omuzuna attığı ceketiyle, 
elinden hiç düşürmediği kocaman tespihiyle; ta.. eskilerden çıkıp gelmiş, 
kocamış bir çınar gibiydi. Onu seyrederken oyun esnasında durmadan 

Azmakbaşı Kahvesinde Sol Üstte Foto Mehmet 
Barut, Pilaçi Mehmet Özkaplan, Kunduracı Hüseyin 
Sarı, Dama Ustası Kahveci Pistol Mehmet, Oturan 
Soldan Umurçalı Sert Hasan Demiröz, Müteahit 

İbrahim Şakar, Terzi İbrahim Özkeskin, Rasatçı Ünal 
Turan, Fırıncı Emin Sır, Necati Turan
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gırtlağından çıkardığı gıcık sesinin, sonradan onda istem dışı bir tik 
olduğunu anlamıştım. Bu tik onun en belirgin özelliğiydi. Pistol Mehmet’te 
çok ustaydı. O çok sakin ve hiç konuşmadan oyun oynar, rakibinin bir 
açığını kollar. O fırsatı yakaladığı ve taşları toplamaya başladığı an yüzü 
aydınlanır, gülücükler atarak rakibini sinir ederdi. Tabi oynanan dama 
sadece kahvesine veya çayına, eğlenmek vakit geçirmek için oynanır,  asla 
para konarak oynanmazdı. 

Dama ustası Mehmet Halil Ağa, o zaman bakımsız bir park olan şimdi 
ise üzerinde Merkez Atatatürk İlkokulunun bulunduğu yerin arkasındaki 
dar sokakta bahçeli bir evde oturur, kuzu ve inek besler, sütünü ve yaptığı 
çökelek peynirleri yumurta gibi besinleri mahalleli komşularına satardı. 
Aynı sokakta, Bahçıvan Halit Kocair’in arkası tarla olan evi vardı. 
Küçük oğlu Yıldırım benim okul ve mahalle arkadaşımdı. Halit amca, 
hanımı Ayşe yengeyle, (Halitlerin Ayşesi) tarlalarına sırf lahana ekerler, 
onu satarlardı. Lahanalar satıldıktan sonra toprakta kalan sap kısmını biz 
mahalle çocukları gider, izin alıp kökler soyup yerdik. Ayşe yenge iri yarı, 
erkek gibi dobra bir kadındı. Başındaki turuncu ince futayı başının etrafına 
sarar, arka kısmını arkaya sarkıtırdı. Kendisine çok yakışırdı. Çocukları 
çok sever, töleranslı davranırdı. 

1947-1948’lerde ağabeyim İbrahim Şakar, ciğerlerinden rahatsızlanıp 
İstanbul Heybeli Adadaki senatoryumda üç ay kadar tedavi görüp geldikten 
sonra, bir müddet çalışmayıp istirahat ederken devamlı eniştemizin 
kahvesine gider Giritli balıkçılarla sohbet eder, geceleri de kahveye 
devamlı gelmelerini sağlamak için onlara o yıllar çok okunan Çakırcalı 
Mehmet Efenin, Yörük Ali Efenin hikaye kitaplarını, Barbaros Hayrettin 
ve Turgut Reis’in deniz savaşlarını okur onların bugün televizyonlarda 
dizi seyreder gibi, her akşam kahveye gelmelerini sağlarmış. Balıkçıların 
çoğu okuma bilmedikleri için, bu programın onlara terapi gibi geldiğini 
söylerdi. Zira ağabeyim İbrahim, her akşam kitaptan on beş yirmi sayfa 
okur en heyecanlı yerde keser, onları merakta bırakırmış. 

Ağabeyim İbrahim Şakar aileden gelen bir kabiliyetle güzel karakalem 
resim çizerdi. (Ben ve çocuklarım da güzel resim çizeriz) Hatırlıyorum, o 
anlattığım yıllarda kahvenin bir duvarına o yıllar, İstanköy Adasına sefer 
yapan yegane tekne olan, Giritli Mustakaçi Mustafa Cengiz Kaptanın 
Çiğdem isimli teknesinin yağlı boya bir resmini yapmıştı. Kahveye güzel 
bir hava vermişti. O yıllarda bazı kişilerin kötü zaafları vardı. Yasak 
olmasına rağmen, barbut denilen bir kemikle para bastırarak gizlice kumar 
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oynanırdı. O yıllar hakikaten işlerin çok olmadığı insanların iş bulamadığı, 
fakirlik yıllarıydı. Bodrum’un iş kapasitesi belli ölçülerdeydi. Sanatkarlar 
dışında devamlı işi olanlar pek azdı. Birçok kişi hayatını, hamallıkla idame 
ettiriyordu. İnşaat işleri şimdiki gibi gani değildi. Bir inşaatta amelelik 
yapmak bile şans sayılırdı. Bu sebeple hayat sıkıntısı çeken birçok kişi, 
şansını kumarda arardı. Bu illet o yıllar birçok kahvede oynatılırdı. Gizli 
oynandığı içinde önlenemezdi. Maalesef eniştemin kahvesinde de kumar 
oynanırdı. O illet kahvenin arkasındaki küçük bahçede sotede gizlice 
oynanırdı. O günlerin kumarcıları olan İf. İs., Misina H., Hamal Sa., İf. 
Me., Bahçıvan Me. gibi kumarcılar oranın müdavimiydi. Fırsat buldukça 
gelir, kumar oynarlardı. Bazen balık avlamak için bilmeyerek arka 
tarafa geçtiğimiz zaman eniştem Kahveci Mustafa bizi usulüyle oradan 
uzaklaştırırdı. Çok kötü bir şeydi. Ama insanların en büyük zaaflarından 
biri olsa gerekti. 

Eniştem Kahveci Mustafa Giritli olup, Ayeraç (hızlı esen yel) lakaplı bir 
ailenin iki oğlundan biriydi. Diğer kardeşi, askerliğini yaparken Yatağan 
ile Çine arasındaki kayalık, sarp Gökbel dağlarında eşkiyalarla girişilen bir 
çatışmada maalesef şehit düşmüş, şehit düşen diğer iki arkadaşıyla birlikte 
hemen oracığa gömülmüşlerdi. Mezarları, o yıllar otobüsle Gökçebel 
virajlarından geçerken eski stabilize İzmir yolundan yüz metre kadar 
içerde sahipsiz bir merada görülebiliyordu. Oradan her geçişlerimizde 
o şehitlere rahmet edip, bir fatiha okurduk. İlerki yıllarda modern yolun 
güzergahı değişince mezarlar gerilerde kaldı ve artık göremiyoruz. Eniştem 
Mustafa hakikaten herkesle barışık çok iyi ve yumuşak huylu bir kişiydi. 
Tanıdığımdan beri kırgın olduğu veya husumet duyduğu bir kimse yoktu. 
Herkese güler yüzle konuşur, bilmediği mevzularda iddialaşmazdı. 

Sigara gibi, içki gibi alışkanlıkları yoktu. Çok munisti. Eşi ablam Fatma’yı 
çok sever, ölüm onları ayırana kadar belki de dünyada en değer verdiği varlık 
eşiydi. Zaten sevmiş ve kaçırarak evlenmişlerdi. Allah onlara ilk olarak bir 
oğul vermiş, fakat maalesef daha küçük bir bebekken geri almıştı. Ölüsü, 
bugün itfaiye kavşağını oluşturan, o yıllar ortasında ulu bir melengeç ağacı 
bulunan, çok eski bir mezar olan Arap Mezarlığına gömülmüş. (o mezarlık, 
yeni yol güzergahları yapılana kadar, orada mevcuttu. Elli yaşlarında olanlar 
hatırlarlar.) Arkasından Allah kendilerine, Nurten, Aysel, Ülkü ve Melek 
isimli dört güzel kız evladı vermişti. En büyük kızları Nurten maalesef 
1990 yılında aramızdan ayrılmıştı. Diğer üç kızları, Allah uzun ömürler 
versin halen hayattalar. Ömürleri boyunca, birbirlerini hiç kırmamışlardı. 
Bunda eniştemin yumuşak ve munis karekterinin rolü büyüktü. Kahvecilik 



142

yıllarında dört kız 
evlatlarıyla epeyce maddi 
sıkıntıları olmuştur. 
Ta ki.. turizm denen 
mucizenin Bodrum’a 
gelmesine kadar. 

O yıllara kadar eniştem 
biraz daha refah bir 
hayat sürebilmeleri için 
kahveciliğin yanında 
öğrendiği bir yöntemle 
birçok kimyasal ilaçların 
bileşimiyle, süngerleri 
beyazlaştırıp değişik 

deniz kabuklarına veya deniz taşlarına yapıştırıp, üzerlerini yine kurutulmuş 
deniz canlılarıyla süsleyip, jelatinleyip süs eşyası olarak satışlar yapmış ve 
maddi açıdan bütçesine epeyce bir katkı sağlamıştı. O işlemi, o yıllar boş 
olan ve bugün benim mülkümün üzerinde kurulu olduğu arsadaki babamın 
alet ve edavatlarının içinde muhafaza edildiği yedi sekiz metrekarelik 
ahşap bir baraka içerisinde gerçekleştiriyordu. 

UGANDA ÖĞRENCİ GEMİSİ

Bu durum, 1960’lı yılların başlarında yerli iç turizmin Bodrum’da 
başlamasına kadar devam etmişti. İlerki yıllarda turizm faktörü canlanmaya 
başlayınca, yerli turizmin yanı sıra Avrupalı seyahat acenteleri de ayda 
bir organize ettikleri gemi turlarıyla, her defa binin üzerinde genç İngiliz 
talebelerini, Uganda isimli gemiyle günü birlik Bodrum’a getirmeye 
başladılar. 

Bunun yanı sıra kendi deniz seyahat acentelerimizin de on beş günde 
bir düzenledikleri, İstanbul-İskenderun  arasındaki turistik seyahatlerde; 
Samsun, Akdeniz, Karadeniz isimli beyaz renkli lüks gemilerimizin 
getirdiği yerli turistlerle de Bodrum’da hayat birden renklenmiş ve halk 
yeni bir kazanç kapısına kavuşmuştu. O gemilerin geldiği tarihler artık 
Bodrumlular için ayrı bir kazanç ve adeta festival günleri oluyordu. 

Turistik süs eşyaları veya deniz kabuklularıyla üretilen envai çeşit el işleri, 

Liman Meydanında Cevatşakir Kabaağaçlı 
ve Cavır Ali Karayel
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şile bezinden üretilen şık 
plaj kıyafetleri, köylerde 
dokunan halı, kilim, çini 
ve bakır işçiliğinin hari-
kaları artık liman mey-
danında sergiler halinde 
teşhir edilmeye ve satıl-
mıya başlanmış, esnaf ve 
halk büyük bir gelir elde 
etmeye başlamıştı. Eniş-
tem Kahveci Mustafa bu 
sergileri ilk gerçekleşti-
renlerin başında geliyor-
du. Sergi günleri kendi 
çektiğim bazı renkli resimler, arşivimde saklıdır. 

O tarihlerde Bodrum renkleniyor, liman meydanı yanında yollar, caddeler 
yabancı ve modern giyinişli genç ve birbirinden güzel turistlerle kaynıyordu. 
Adeta bir bayram havası esiyordu.  O tarihlerde, henüz ülkemizde hayal 
bile edilemeyecek açık saçık modern kıyafetlerle gezen aldıkları kıyafetleri 

hiç çekinmeden  üstlerini çıkarıp, 
orta yerde prova eden turistleri gören 
gençler yutkunuyor, kadınlarımız 
ise istihzai gizli bakışlarla turistleri 
süzüyor, başımıza taş yağacak der 
gibi başlarını hafif hafif sağa sola 
sallıyor ve insiyaki olarak siyah 
beyaz çizgili futalarını, istem dışı 
bir biçimde daha da sıkıp stres 
atıyorlardı. Gençler açısından tam 
bir kaçamak furyasıydı. Alışılmadık 
bir biçimde, serbest hareketleriyle 
gençlerle tanışan ve kısa da olsa, Türk 
gençlerini tanımak ve tatmak isteyen 
birbirinden güzel gencecik kızlarla, 
köşe bucaklarda yaptıkları  tatlı 
kaçamaklar hayatları boyunca 
unutamayacakları bir anıydı. Herkes 
turizmin bir tarafından yakala-

Turizmin Başladığı İlk Yıllarda Yabancı Öğrencileri 
Getiren SS Uganda Öğrenci Gemisi

Kahveciliği Bırakıp Turistik 
Hediyelik Eşya satışına Başlayan 

Eniştem Mustafa Özbaylav
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yıp kazanç sağlamaya 
çalışıyordu. 

İşte o tarihten sonra 
herkes gibi, eniştem ve 
ablam Fatma’nın hayat 
standartları daha iyi ol-
maya ve dünya görüşleri 
değişmeye başlamıştı. 
Artık kahvecilik sona er-
miş, alınan birkaç dikiş 
makinasıyla, Bodrum’da 
ilk olarak turistlere ye-
meni ve şile beziyle 
anında tiril tiril plaj kı-
yafetleri dikmeye  ve iyi 

bir gelir elde etmeye başlamışlardı. Sezon boyunca kızları da, anne ve ba-
balarına yardım edip siparişleri yetiştirmeye çalışırlardı. Bu arada liman 
meydanındaki sergileri de devam ediyordu. 

Bu sergilerde envai çeşit 
hediyelik eşya yanında 
yabancıların çok ilgi gös-
terdiği sandık içlerinden 
gün yüzüne çıkarılan elle 
işlenmiş, çeyiz eşyala-
rı ve simlerle işlenmiş 
bir çok antika eşyaları 
ilk sergileyen de ablam 
Fatma hanım ve eniştem 
Mustafa olmuştur. Bu 
gelirleri sayesinde ileri-
ki yıllarda kahvehaneyi 
yıkıp yerine altı dükkan, 
üstü ev olmak üzere yeni 
bir bina inşa etmeye ve 
dükkanla yeni bir gelir 
kaynağı yaratmaya mu-
vaffak olmuşlardı. İleri-
ki yazılarımda turizmin 

Turizmin Başladığı İlk Yıllarda Yabancı Öğrencileri 
Getiren SS Uganda Öğrenci Gemisi

Kahveciliği Bırakıp Turistik Hediyelik Eşya Satışına 
Başlayan Eniştem Mustafa Özbaylav'ın eşi Ablam 

Fatma Özbaylav
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ilk yıllarını ve turizmin yükselişine 
katkıda bulunan ilk esnaf arkadaş-
larımızı ve ilk önderlerini isim isim 
tanıtacağım. 

Son olarak eniştemle ilgili 
bahsimde, onunla aramızda geçen 
küçük bir hatıramı da yazmadan 
geçemeyeceğim. Evin en küçüğü 
olmam dolayısıyla eniştem Mustafa 
da diğer aile fertleri gibi beni çok 
severdi. Birgün  yani babamın ilk 
dalgakıran inşaatını gerçekleştirdiği 
tarihlerde babamın ihtiyaç duyulan 
bazı emtiaların acilen inşaata 
taşınması gayesiyle satın aldığı Lale 
isimli sandalla, babama malzeme 
ulaştırmaya uğraşan eniştem 
Mustafa, tekne çok yüklü olması ve 
tehlikeli olabileceği sebebiyle beni çok istememe rağmen o gün inşaata 
götürmek istememişti. Israrıma rağmen beni sandala almayınca çocukça 
bir laf edip; “Seni babama söyleyeceğim” diye tehdit ettim. Bu lafım 
eniştemin çok ağırına gitmiş olacaktı ki, sandaldan aşağıya inip yanıma 
geldi. Bana; “Baban bana ne yapacak hergele” deyip öyle bir solak tokadı 
attı ki adeta feleğimi şaşırdım. (kendisi solaktı) Eniştemden böyle bir 
şey hiç beklemiyordum. İşte hayatım boyunca eniştemden gördüğüm, 
göreceğim kötü muamele bu hadise olmuştu. O olay da ilerde gençlik 
yıllarımda hatırladıkça eniştemle gülüşmelerimize sebep olan bir anı 
olarak hafızalarımızda kalmıştı. 

Eniştem Kahveci Mustafa’yı, turizmin gelişmesinde diğer önderler gibi el 
emeği ve sergileriyle göstermiş olduğu çabalardan dolayı yâd ediyor ve 
rahmetle anıyorum. Ablam Fatma’yı 1981 yılında 68 yaşlarında; eniştem 
Mustafayı da 2008’de 103 yaşında kaybettik. Allah her ikisine de rahmet 
eylesin. 

Hayattaki üç kızları ve torunlarıyla, hep birlikte hatıralarını yaşatmaya 
devam ediyoruz. 

Turizmin Başladığı İlk Yıllarda 
İskele Meydanından Bir Kare
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TÜCCAR MUHARREM BAYRAM

Kahveci Mustafa’nın tam karşısındaki 
binadaki esnaf komşusu ise, babam 
Derviş Usta’nın binanın ilk sahibi 
Necip Ataman’a inşa etmiş olduğu 
ve kariyerinin ilk binasında oturan 
ve  o yıllar evlenecek kimselere çeyiz 
eşyaları ve manifatura emtiaları satan 
mağazanın sahibi tüccar Muharrem 
Bayram’dı.  Kendisi orta yaşlarda, 
hafif göbekli, sağlam bünyeli kumral 
ve çakır gözlüydü. Çok çalışkan ve 
zeki bir kişiydi. Gözlerinden zeka 
fışkırırdı. Mağazasına gelen küçük 
olsun büyük olsun herkesi buyrun 
beyim diyerek iltifatla karşılardı. 

İşine çok düşkündü. Ne zaman baksanız dükkanında bulunurdu. Kendisi, 
Bodrum Demokrat Partisi kurucularından olup bilahare uzun yıllar ilçe 
encümen azalığı yapmıştır. 

O yıllarda küçük bir çocuk olan oğlu Hasan Bayram, arkadaşlarımızdan 
olup uzun yıllar Yokuşbaşı Muhtarlığı yapmış, sevilen sayılan bir kişidir. 

 

TURİZM VE İLK ÖNDERLERİ

Turizm olgusu kasabamız Bodrum’un kaderini değiştirecek bir mucizeydi. 
Bodrum’un o yıllardaki kısıtlı sosyo-ekonomik sıkıntıları içerisinde, o 
mucizeyi henüz kavrayabilen, idrak edebilen kişilerin sayısı el parmaklarını 
geçmeyecek kadar azdı. Aydın ve ileri görüşlü bazı genç ağabeylerimiz, 
dış basının turizmin nimet ve olanaklarını anlatan neşriyatlarından bir 
şeyler öğreniyor, komşumuz İstanköy Adasına yaptıkları seyahatlerde 
gördükleri  turizm hareketinin nimetlerinden ilhamlar çıkararak, bunları 
halkımıza anlatmaya çalışıyorlardı.  Ben de, 1954 yılında on sekiz yaşıma 
erince pasaport çıkartmış, hayatımın ilk dış seyahatini İstanköy  Adasına 
yapmıştım. Turizm denen o hareketi orada görmüş hayran kalmıştım. 

Tüccar Muharrem Bayram
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EV PANSİYONCULUĞU

Turizm denen bu yeni akım, yıllar yılı ekonomik sıkıntılarla boğuşagelmiş 
olan ilçe halkına, yepyeni ufuklar çağrıştırmaya başlamıştı. 

İlk gelen yerli tatilciler memur sınıfı, bankacılar, üniversite öğretim üyeleri 
ve halk tipi orta tabakadan mütevazı kişilerdi. Hali vakti iyi olanlar, o 
yıllar Bodrum’un sahip olduğu iki otelden Ege Oteli veya Gurup Otel’de 
kalıyor, diğer tatilciler ise evini pansiyon olarak turizme açan ailelerle iç 
içe samimi dostluklar kurarak evlerde kalıyorlardı. Bu da Bodrum halkına 
pansiyonculuk fikrini aşılamıştı. 

Bodrum halkı o kadar samimiydi ki, misafirlerine her hususta hiçbir 
menfaat veya art düşünceye sahip olmadan her arzularına her müşküllerine 
yardımcı olabilmek için gönüllü koşarlardı. Bu güzel hasletleri çoktan 
yitirmiş olan büyük şehirlerden gelen tatilciler, bu yakın ilgi ve samimiyete 
inanamıyorlardı. Turizmin hemen kök salmasına ve kısa bir zamanda 
inkişaf etmesine, belki de Bodrumluların bu güzel hasletleri sebep olmuştur. 

İlçemize gelenlere Bodrumlu, medeni davranışları yanında, modern giyim 
kuşamları ve töleranslı hayat tarzlarıyla da kucak açınca, Ege’nin incisi 
böyle güzel bir kasabada turizmin kök salmaması olağan dışı olurdu. 

Daha ilk yıllarından itibaren; yazarlar, entelektüeller, sanatçılar ve 
aydınların Bodrum’a gelip yerleşmeleri de bunun bir kanıtıydı. 

Bunlardan hatırlayabildiğim bazılarını sayabilirim. Yazar Cevdet Kudret, 
şair İlhan Berk, tiyatrocu Engin Cezzar, Gülriz Sururi, gazeteci Erol 
Simavi, Nükhet Duru gibi kişiler ilk yerleşenlerdir. 

Ev pansiyonculuğunun ilk müteşebbisleri ise Girit kökenli aileler olmuştur. 
Ta oralardan Giritten, Minos Medeniyeti’nin esintileriyle bu güzel beldeye 
mübadil olarak gelip yerleşmiş, o zamanlar yerli halka nazaran daha 
modern bir yaşayışa sahip olan bu insanlar, gelenlere evlerini pansiyon 
olarak açan ve onları ilk kucaklayan kişiler olmuşlardır.    

Evvela bunu teslim etmemiz gerekir. 
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SALMAKİS PANSİYON

Kahveci Mustafa’nın bi-
tişiğinde 1940’lı yılların 
başlarında Kukaçiler’e 
ait olan dükkanda (sonra-
ları Salmakis Pansiyon) 
çok kibar konuşan, ton-
ton yüzlü fıçı gibi şişman 
bir vücuda sahip olan Gi-
ritli berber Paşa lakaplı 
Ali Efendi kirayla otu-
rurdu. Dükkanının bütün 
duvarları insan boyunda-
ki Atatürk, İnönü ve Ma-
reşal Fevzi Çakmak’ın 

tablolarıyla kaplıydı. Tıraş olmaya oturduğumuz zamanlar gözlerimizi bu 
tablolardan alamazdık. Bilahare berber Ali Usta o dükkandan çıkmış, çok 
yıllar sonra rahmetli  sandaletçi Ali Güven’in çalıştıracağı ilk dükkana geç-
miş, 1950 yıllarına doğru da tüm ailesiyle birlikte İzmir’e göçmüşlerdi. 
Kendisini bir daha hiç görmedim. 

Berber Paşa Ali Ustanın akabinde, dükkanın esas sahibi olan yaşlı 
kunduracı, Kukaçi İbrahim Usta, orada mesleğini icra etmeye başlamıştı. 
(Oğlu Mustafa Nalbantoğlu ilkokul ve mahalle arkadaşımdı) İlerki yıllarda 
o da dükkanı kendi yakın akrabalarına satıp, sanırım oğlunun tahsili için, 
İzmir’e veya İstanbul’a göçmüştü. 

Dükkan, 1967’de turizmin başlangıç yıllarında Salmakis Pansiyon olarak 
yeniden inşaa edileceği tarihe kadar, yine kundura ustası olan rahmetli 
Mustafa Aker (elektrikçi İsmail Aker’in babası) tarafından kunduracı 
dükkanı olarak kullanılmıştı.

Kunduracı Mustafa Aker çok hoş sohbet ve çok iyi niyetli bir kimseydi. 
Kapkara, gür kaşlarıyla ve beyaz teniyle yakışıklı bir ağabeyimizdi. Küçükle 
küçük büyükle büyük olurdu. Hoş sohbetti. Şakacıydı. O yıllar yanında 
çırak olarak, ilkokul sınıf arkadaşım, Kemal Çotura çalışırdı. Bodrum’da 
turizm yeşermeye başlayınca, dükkanın sahibi Kukaçi İbrahim Usta, 
binayı Pansiyon olarak inşa edeceğini söyleyerek, kiracısını çıkardıktan 
sonra Bodrum’un ilk pansiyonlarından olan Salmakis Pansiyonu inşaa 

Karşıda Bizim Barbaros Pansiyon 
ve Sağında Salmakis Pansiyon



149

edip, turizme hizmet vermeye başlamıştır. 
Binanın denize nazır oluşu ve henüz resmi 
pansiyonculuğun çoğalmamış olması 
dolayısıyla, Salmakis Pansiyon tercih 
edilen bir konaklama tesisiydi. Müşterileri 
kaliteli müşteriler olup tercih edenler 
arasında o yılların jönlerinden Fikret 
Hakan, senarist Vedat Türkali ve daha 
bir çok entelektüel kimseler pansiyonun 
müşterilerindendi. 

Kunduracı Mustafa Aker dükkanı 
kapattıktan sonra arkadaşım Kemal Çotura 
da, Çarşı Kale Caddesi’nde Uslu Han’ın 
karşısındaki kendine ait olan dükkanında, 
turistik bir dükkan açmış hediyelik eşya 
ve yiyecekler satıp ticaretle uğraşmaya 
başlamıştı. 

Ne yazık ki erken ölümü biz Bodrumluları çok üzmüştü. 

 

ARTEMİS  PANSİYON

Bugün Bodrum’un saygın ve en eski işletmelerinden olan Artemis’in 
sahibesi Giritli rahmetli Müveddet Oral hanım, (Ali Cengiz’in kızı) 
aydın ve ileri görüşlülüğü, içtenliği ve samimiyetiyle tanınan bir kişiydi. 
Turizm hareketinin başlamasıyla, en büyük ihtiyacın yatma sorunu 
olacağını kavramış ve Kumbahçe Mahallesi’ndeki sahile nazır güzel evini 
pansiyon olarak açmayı tasarlamış, yaptığı ufak tefek tadilatlardan sonra 
Bodrum’un ilk ev pansiyonu olarak işletmeye açmıştır. Yani kendisi, ev 
pansiyonculuğunun ilk önderi olma şerefine sahip olmuştur. Sağlığında 
bütün benliğiyle müşterilerine samimiyetle hizmet vermiş, örnek 
çabalarıyla binlerce Bodrum sevdalısının oluşmasına sebep olmuştur. 

Müveddet hanım, Mustafa Oral beyle evliydi. Bu mutlu evliliklerinden 
Ülfet ve Aloş isimli iki değerli evlatları olmuştu. Şu satırları yazdığım bu 
yıllarda, Müveddet Hanım, eşi Mustafa Oral bey ve sevgili kızları Ülfet 
maalesef artık hayatta değiller. 

Müveddet Hanımın başlattığı o mütevazı hamleden doğan ve bugün turizm 

İlk Kunduracılardan 
Mustafa Aker
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sektöründe çok saygın bir konuma sahip olan Artemis Otel’i, şimdilerde 
oğlu Aloş ve değerli eşi Emel hanım aynı samimiyet ve tevazularından 
ödün vermeden işletmeye devam etmektedirler. 

Banilerini rahmetle anarken, oğulları Aloş ve eşi Emel hanıma sağlık, 
başarı ve esenlikler dilerim. 

HALİKARNAS PANSİYON

Kumbahçe Mahallemizin en doğu 
ucunda, tepe bir konumda etrafı 
yüksek duvarlarla çevrili, kocaman 
bahçesinde palmiye, okaliptus ve 
çam ağaçları bulunan, kocaman 
cüssesi ve kiremitli damıyla eski 
bir şato görünümünde olan Giritli 
Nalbantaki Ali Efendi’nin evi, 
Bodrum’un en görkemli evlerinden 
biriydi. Kendisi vefat ettikten sonra 
ev, oğlu Turgut Nalbantoğlu’na 
ve kızı Halime hanıma kalmıştı. 
Turgut Bey yüksek tahsil görmüş, 
fakat Bodrum’da serbest ticaretle 
iştigal ediyordu. Anneleri Gülizar 
hanım, annemin yakın akrabasıydı. 
O sebeple çocukluğum çok zaman o 
evde geçmişti. 

Gülizar hanım, zamanının okullarında 
tahsil görmüş, aydın ileri görüşlü bir 
hanımdı. Giyim kuşamıyla saraylıları 

andırıyordu. O yaşta bile sokağa çıkacağı zaman yaptığı mütevazı makyajı, 
başındaki modern şapkasından çenesine kadar inen siyah tülü kürk 
mantosu, deri eldivenleri ve kolundaki son derece şık çantasıyla asil bir 
görünüme sahipti. Mahallemizde herkesten saygı görürdü. Çok disiplinli 
tertipli biraz da aksi, sinirli biriydi. Annemle evlerine gittiğimizde şımarık 
yetiştirilmiş bir çocuk olarak bazen yaptığım yaramazlığa hiç tahammül 
edemezdi. Beni azarlar, devamlı surette şımartılmışlığımı anneme şikayet 
ederdi. Ömrü ahirini o evde geçirmiş ve orada vefat etmişti. 

Mustafa Kıncı Arşivinden, Turgut 
Nalbantoğlu Eşi ile Dans ederken
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Kızı Halime hanım, gençliğinde İs-
tanbul’da bir paşayla evlenmiş, o 
evliliklerinden Tülin ve Dicle isimli 
iki kızları olmuştu. Fakat sonra ne 
olduysa eşinden ayrılmış ve Bod-
rum’da evlerinde yaşamaya başla-
mıştı. Sosyal konumu dolayısıyla o 
da annesi Gülizar hanım gibi modern 
bir bayandı. O zamanlar bayanların 
sigara içmesi veya içki almaları ya-
dırganırdı. Halime hanımın evlendi-
ği beyin görev ve yaşam tarzında bu 
gibi şeyler doğaldı. Yadırgayan sade-
ce biz Bodrumlulardık. Nitekim son-
raları bu durumlar, herkesçe normal 
hale gelmişti. 

Ev gün batımına karşı çok güzel bir 
konumdaydı. Kocaman bir evdi ve 
bir sürü odaları vardı. Halime hanım, 
Müveddet hanımla çok samimiydiler. 
Müveddet hanım evini pansiyona çevirdikten sonra, Halime hanıma bu 
konuyu açmış, o yıllarda biraz da maddi durumları bozuk olan Halime 
hanımı evini pansiyon yapması hususunda ikna etmişti. Bu arada turizmle 
ilgilenen arkadaşlarının da teşvikiyle, Bodrum’un saygın ikinci ev 
pansiyonu Halikarnas Pansiyon olarak hayata geçmiş oluyordu. Böylece 
Halime hanım da ev pansiyonculuğunun ilk önderlerinden oluyordu. 

Bundan sonra Bodrum halkı ev pansiyonculuğunu benimsemiş, konuklarına 
Bodrumluya has samimiyetiyle hizmet vermeye başlamış ve turizmin 
memlekimizde kökleşmesine en büyük katkıyı yapmışlardır. 

KOCAOĞLAN PANSİYON

Pansiyonculuğun ilk önderlerinden biri olan Süleyman Kocaoğlan aslen 
İstanköy kökenli olup, mahiyetini bilmediğim bir sebepten dolayı adadan 
sınır dışı edilmiş ve Bodrum’a gelip yerleşmiştir. Çok sempatik, sevecen 
ve sakin tabiatlı bir yaratılışa sahip olan Süleyman Kocaoğlan ilk yıllar 
dükkan açıp ticaretle uğraşmış, Bodrum halkına uyum sağladıktan sonra 

Ortada Halime Nalbantoğlu, 
(Halikarnas Pansiyon'un ilk sahibi)
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halkın sevgi ve teveccühüyle Çarşı Mahallesi muhtarı seçilmiş ve uzun 
yıllar bu görevi sürdürmüştür. Pansiyon turizminin ilk önderlerinden olan 
Süleyman Kocaoğlanın mütevazi bahçeli pansiyonu Eski Hükümet sokakta 
idi. Özel ve sosyal birçok faaliyette bulunduktan sonra kendini emekliye 
çıkarmış, ömrünün son yıllarını ailesi ve torunlarıyla birlikte geçirmiştir. 
Kendisini buradan rahmetle anmak isterim.

HEREDOT PANSİYON

Heredot Pansiyon o yıllar 
ev pansiyonculuğundan 
ilham alınarak yapılmış 
ilk resmi ve modern pan-
siyondu. Her odasında 
banyo, tuvalet, sıcak so-
ğuk su bulunan bu ilk 
modern tesisin sahibi 
rahmetli Ali Acar Beye-
fendiydi. (Eski Belediye 
Başkanlarından Tuğrul 
Acar’ın babası.) Tesis, 
Eskiçeşme Mahallesi’n-
de o yıllar henüz kordon-

laşmamış bir sahile nazır olarak inşa edilmiş, güzel bir tesisti. Tamamen 
limana ve kalenin görüntüsüne hakim bir konumdaydı. Modern bir tesiste 
kalmak isteyen o yılların konukları, Heredot Pansiyonu tercih ediyorlardı. 
Sahibi son derece efendi kibar, görmüş geçirmiş bir beyefendiydi. Yapmış 
olduğu bu tesisle, o da resmi pansiyonculuğun ilk önderi olmuştur. İlerki 
yıllarda bizler de turistik tesisimizi inşa ederken, Heredot Pansiyondan il-
ham almış, ben de Barbaros Pansiyon isimli mütevazı tesisimin her odası-
nı, banyolu, tuvaletli ve devamlı sıcak soğuk su bulunan bir tesis yapmış-
tım. 

İlk Pansiyonlarımızdan Heredot Pansiyon
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KALYON OTEL

Başta saydığım Bodrum’un ilk 
resmi, gayri resmi tesislerinden 
sonra Bodrum’un artan ihtiyacını 
gören birçok Bodrum’lu arkadaşımız 
kolları sıvamış ve adeta yarışırcasına 
memlekete tesisler kazandırmaya 
başlamışlardır. Mahallemizde ilk 
yapılan büyük ve modern otellerden 
biri Halikarnas Pansiyon’un 
karşısında bulunan Kalyon 
Otel’dir. Yapıldığı yıllarda ben yurt 
dışındaydım. Sahibi benim mahalle 
ve sınıf arkadaşım olan Giritli Paluko 
Mazlum Esim’dir. Tesisin her odası, 
banyolu ve tuvaletli olup, mahalle 
sahilimizin tüm görüntüsüne kaleye 
ve gün batımı manzarasına tamamen 
hâkim bir konumdadır. Bugün, halen 
Bodrum’un tercih edilen tesislerinden 
olup işletmesini Mazlum’un oğlu 
Mustafa Esim yapmaktadır. 

KARYA OTEL

O yıllarda yapılmış olan 
modern tesislerden olup, 
sahibi Mustafa Oral 
Bey’di. Yine Kumbahçe 
Mahallemizde olup 
denize nazır bir konumda 
ve ufki bir deniz 
manzarasına sahiptir. 
Yüksek bir bina olup, 
yuvarlak pencereleriyle 
değişik bir görüntüsü 
vardı. Her odası banyolu, Karya Otel

İlk Büyük Otelimiz Kalyon Otel
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tuvaletli olup modern bir tesistir. Mustafa Oral Bey’in ölümünden sonra 
tesis kızı Ülfet hanım ve eşi Gültekin beye geçmiştir. Oteli sağlığında 
eşiyle birlikte çalıştıran Ülfet hanım vefat ettikten sonra tesisi halen beyi 
Gültekin Bey çalıştırmaktadır.  

DİNÇ OTEL

1960’lı yıllarda yapılmış 
bir otel olup, sahibi 
Giritli İspita Demir 
Dinçti. Mahallemizin 
güzel ve tercih edilen 
modern otellerinden olup 
o da Karya Otel gibi 
açık deniz manzaralı bir 
tesistir. Elan faaliyette 
olup turizme çok hizmet 
vermiş ilk tesislerdendir. 
Sahibi Demir Dinç 
arkadaşımızı, maalesef 
çok erken kaybetmenin 
hüznündeyiz. Rahmetle anarım. 

NEŞE PANSİYON

Mahallemiz Azmakbaşı mevkinde mülkiyeti Bahçıvan Halit Kocair’e ait 
olan, Bodrum’un en büyük kahvehanesi yıkılarak damadı Mehmet bey 
tarafından inşa edilen Neşe Pansiyon, hemen denize bitişik konumuyla 
tercih edilen bir pansiyondu. Havadar bir mevkide olması ve önünde yaygı 
gibi serili deniz manzarasıyla, güzel ve iyi işleyen bir pansiyondu. Halen 
de iyi çalışan bir tesis. O da turizmin ilk yıllarında, çok hizmet vermiş 
tesislerimizdendir. 

1976 Dinç Pansiyon
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BALIKÇI’NIN PANSİYONU

Uzun yıllar Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir’in eviydi. Çocuklarının 
tahsili için Bodrum’dan ayrılırken, binayı komşusu Hüseyin Karabağlı’ya 
satmıştı. Büyük oğlu Zeki Karabağlı evlenince o evde yaşamaya başlamıştı. 
Turizm başlayınca onlar da o akıma katılıp maalesef o antika niteliğindeki 
evi yıkıp, bugünkü hale getirmişler ve Balıkçı’nın Pansiyonu adı altında 
işletmeye açmışlardı. Evin değişik mimari yapısı, tamamen rahmetli Cevat 
Bey’in tasarımıydı. Komşu evlerinden çok değişik tarzda bir binaydı. 
Arkada kocaman çimento tabanlı avlusunun yüksek koruma duvarı sahile 
bitişikti. Cevat Şakir, Yatağan isimli teknesini bu duvara taktırdığı kalın 
demir halkaya bağlardı. Doğuya bakan yüksek duvarın orta kısmında 
kesme taşlardan yapılmış kocaman saksıda büyük bir kaktüs semaya doğru 
uzanıyordu. Evin tabanı cadde seviyesinden yüksekte  olup, evin altı su 
sarnıcı olarak tasarlanmış, kışın yağmur suları bu sarnıçta birikir, bir dahaki 
yağmur mevsimine kadar evin bütün su ihtiyacını karşılardı. Çünkü o yıllar 
her evde çeşme olmazdı. O yıllar henüz doğa radyasyonlarla kirlenmemiş 
olduğu için, hepimiz testilerimizi küplerimizi yağmur sularıyla doldurur 
içerdik. Evin yan avlusunda bulunan giriş kapısına altı yedi basamaklı 
kesme taşlardan yapılmış bir merdivenle çıkılırdı. Evin caddeye bakan 
penceresi boydan boya tek bir pencereydi ve caddeden en az üç  metre 
yüksekteydi. Yani çok değişik bir binaydı. Çocukluğum yıllarında o eve 
çok girip çıktığım için teferruatını çok iyi hatırlıyorum. Pansiyon, banisine 
ve adına duyulan saygıdan dolayı aynı zamanda deniz kenarında olması 
ve müşterilerin kumsalda  güneşlenmelerine olanak sağlaması bakımından 
tutulan bir pansiyondu. Manzarası muhteşemdi. Her odasında duş tuvalet 
bulunmamasına rağmen, odalarının büyüklüğü ve ferah oluşu müşterilerini 
memnun eden bir faktördü. Uzun yıllar turizme hizmet veren bu tesis 
de, yıldızlı otellerin çoğalmasından sonra faaliyetini azaltmış, bilahare 
Karabağlı Hüseyin Efendi’nin ikinci oğlu Hasan Karabağlı’nın oğulları, 
Güneş ve Güney tarafından yapılan tadilatlarla, Bodrum’a güzel bir disko 
bar kazandırılmıştır. Halen, temple bar adı altında faaliyetini sürdürmekte 
olup, salonun bir bölümü de giyim eşyası satan bir mağaza konumundadır.
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MERCAN  PANSİYON

Denize nazır, sahil 
kenarında bulunan güzel 
evini pansiyon olarak 
turizme açma fikrini ilk 
taşıyanlardan biri olan 
Giritli Deli İbram Kaptan 
(İbrahim Nalbantoğlu) 
Bodrumlunun çok 
sevdiği, dobracı ve 
sempatik kişilerindendi. 
Sözünü hiç sakınmayan, 
sinirli konuşması ve 
şakalarıyla tanınan, aynı 
zamanda Cevat Şakir’in 

kapı komşusu ve  çok sevdiği arkadaşı olan İbram Kaptan aydın, ileri görüşlü 
ve müteşşebbis bir ruha sahipti. Kafasına koyduğunu yapan bir kişiydi. 
Ev pansiyonculuğunu ilk başlatanlardandı. Benim çocukluk yıllarımda 
evin geniş bahçesinde, Hidayet isimli bir akrabasının çalıştırdığı ekmek 
fırını vardı. Bahçede aynı zamanda teknesinden çıkan eski birçok dalgıç 
malzemeleri ve tekne levazımatı vs. 
atılı dururdu. Akrabası fırını kapatıp 
gittikten sonra, turizm başlayınca 
o arsaya birçok ilaveler yapmak 
suretiyle evini bugünkü durumuna 
getirip, Mercan Pansiyon adıyla ev 
pansiyonculuğuna başlamıştır. 

Sempatik halleri ve yüksek sesle 
anlattığı denizcilik maceralarıyla 
dinleyenleri kahkahaya boğan, 
şamatacı tavırlarıyla ve dobracılığıyla 
kendini pansiyon müşterilerine ve 
Bodrumlulara sevdiren İbram Kaptan 
çok iyi bir işletmeciydi. Eşi Kemale 
hanım, kızları Yurdanur ve Yurdagülle 
çok mutlu bir aile hayatı vardı. 
Yaşadığı müddetçe pansiyonculuk 
hayatına severek devam etmiş, 

Mercan Pansiyon, 1968 Yılı

Mercan Pansiyon Sahibi
İbrahim Nalbantoğlu
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vefatından sonra ise işi küçük kızı Yurdagül hanım devam ettirmiştir. Ta ki 
turizm iyice büyüyüp Bodrum’un mütevazı hayatı beş yıldızlı lüks oteller 
ve lüks hayatı seven varlıklı turistlerin Bodrum’u istila etmelerine kadar. 

Bugün maalesef o akımın büyümesine en büyük katkıyı yapan, o mütevazı 
tesisler artık birer kiralık dükkan olarak hayatlarına devam etmekteler. 

NEREYT PANSİYON

Ev, Bodrum’da sevilen ve 
tanınan bir kişi olan Gara 
Ahmet’in eviydi. (Ahmet 
Nalbantoğlu) Serbest ti-
caretle uğraşan Ahmet 
Nalbantoğlu, eşi Makbule 
hanım, oğulları Aydın ve 
Gündüz Nalbantoğlu ile 
hayatlarını bu evde ida-
me ettirirlerken, turizm 
hareketinin başladığı yıl-
larda, en büyük ihtiyaç 
olan pansiyon işletmecili-
ği sektörüne gönül vermiş 
ve Kumbahçe sahilinde bulunan evini pansiyona çevirmiştir. 1970’li yıllar-
dan beri faaliyet gösteren Nereyt Pansiyon tutulan tertemiz ev pansiyonlar-
dan biriydi. Saygın müşterileri olan bir işletmeydi.  O da, turizmin beynelmi-
nel (uluslararası) bir konuma dönüşmesinden sonra faaliyetini bitirmiş olup, 
şimdilerde binanın alt salonu, gelini ve torunu tarafından kiraya verilerek bir 
giyim mağazası olarak faaliyetini sürdürmektedir. 

Bir anektnot olarak o evin ailemizle ilgili bir hatırasını anlatmak isterim; 

1923 yılında mübadeleyle Bodrum’a gelen babama, ilk olarak bu ev 
iskân edilmiştir. Ağabeyim İbrahim Şakar o yıl henüz bir yaşında kundak 
bebeğiymiş. Birgün evin büyük kızları, ablalarımın evde olmadığı bir 
saatte annem yapmış olduğu yaprak sarma dolmasını komşusu olan halam 
Umriye hanıma götürmek ister. O sırada ağabeyim İbrahim salıncakta 
uyumaktadır ve evde o saatler sadece üç dört yaşlarındaki en küçük kızları 
Devlet vardır. 

Nereid Pansiyon Sahili
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Eski evler kalın taş duvarlı ve geren damlı oldukları için doğal 
izalasyonlu olup bir tek mangalla ısıtılırdı. Yerde mangal yanmaktadır. 
Annem mutfaktan dolmayı alır ve kızı Devlet’e sıkı sıkı sakın yerinden 
kalkmamasını tenbih edip, yirmi beş metre ilerideki halam Umriye’nin 
evine koşar. Çocuk bu ya, annem evden çıkar çıkmaz kalkar ve salıncağı 
sallamaya başlar. Bir ara salıncağın kendisine vurmasıyla arkasında 
yanmakta olan mangalın üzerine oturur. Hemen kalkmak istese de ayakları 
kısa kaldığı için kalkamaz. Attığı çığlıkları gelirken yolda duyan annem 
koşar çocuğu mangalın üzerinden alır, ama çocuğun poposu ta kemiklerine 
kadar yanmıştır. O yıllar Bodrum’da böyle büyük yanıklara müdahale 
edecek doktor ve tıbbi malzemeler olmaması dolayısıyla, o yıllar İstanköy 
Adasında tanınan sanırım Petro isimli doktora götürülmesi tavsiye edilir 
ve derhal çocuk İstanköy’e götürülür. Ama ne yazıktır ki yapılan bütün 
müdahalelere rağmen Devlet kardeşim kurtarılamaz.  Çok müteessir olan 
babam mübadeleyi kendince uğursuz sayar ve birkaç yıl Türkiye’ye gelmek 
istemez. Bir kaç yıl sonra acısı hafifleyince, etrafı tarafından ikna edilir ve 
Bodrum’a döner. Ancak o evden soğumuştur ve o evin iskânını istemez. 
Vakayı bilen yetkililer buna anlayış gösterirler ve ikinci kez olarak babamı 
Kumbahçe Mahallesinde bulunan ve  bizlerin de içinde doğduğumuz 135 
numaralı evi kendisine iskan ederler. O evde 1926’da ablam Belkıs, on 
yıl sonra da 1936’da ben dünyaya geliriz. 1977’de ağabeyim tarafından 
satılan ev bugün, ilk olarak Milasa Otel sonra da şimdi elan Akkan Otel adı 
altında faaliyet göstermektedir. 

USLU PANSİYON

Cumhuriyet Caddesi’n-
de bulunan, mülkiye-
ti rahmetli öğretmen 
Mehmet Uslu ve eşi Gi-
ritli Pervolo Ayten ha-
nım’a ait olan mütevazi 
ev de Bodrum’un ilk 
pansiyonlarından olup 
maliklerinin aydın ki-
şiler oluşu müsafirper-
verlikleri ve içtenlikleri 
dolayısıyla çok tutulan Mehmet Uslu, Ayten Uslu



159

ilk pansiyonlardandı. 

Öğretmen Mehmet Uslu, Bodrum’da başta eşim Zehra olmak üzere çok 
öğrencinin hocası olması dolayısıyla ve çok sosyal kişiliğiyle sevilen 
sayılan bir hemşehrimizdi. Eşi Ayten hanımın titizliği ve tatlı dili 
sayesinde, konukları daima pansiyonunu tercih ederlerdi. Çok değişik bir 
mimarisi olan ev turistlere cazip gelirdi. Yıllar yılı turizmin Bodrum’da 
kök salmasına emek vermiş olan bu tesis de diğer pansiyonlar gibi lüks 
ve beş yıldızlı otellerin inşa edilmesiyle birlikte yavaş yavaş cazibesini 
kaybetmiş ve faaliyetine son vermiştir.

Bugün hayatta olmayan maliklerinden öğretmen Mehmet Uslu, çaldığı 
mandolin ve cümbüş gibi enstrümanlarla öğrencilerine müzik dersleri 
vermiş, köy köy dolaşıp Bodrum’un folklörü ve türkülerin kahramanlarıyla 
ilgili hikâyelerin kökenlerini araştırmak suretiyle, Bodrum Türküleri, 
Öyküleri ve Musikişinasları adıyla bir kitap neşretmiştir. Kendisini 
rahmetle yadederim. Eşi Ayten hanım ise hayat dolu görmüş geçirmiş, 
hoşgörülü, edep, adap bilen kişiliğiyle hepimizin saygı ve sevgisini 
kazanmış bir ablamızdı. Aynı yıllarda yaptığımız pansiyonculuk 
faaliyetimiz esnasında müşterilerimizi kaybetmemek adına, zaman zaman 
dolu olduğumuz günlerde karşılıklı koordineli çalışarak, müşteri kaybını 
önlemişizdir. Ayten Hanımın  turizme hizmetleri, asla unutulamaz. 
Konuklarının adeta anneleri veya ablaları gibiydi. Çok sevilirdi. Kapısının 
önünde, sandalyesinde oturup her tanıdığıyla selamlaşır sohbet ederdi. 
Maalesef onu da 2015 yılında kaybettik. Kendisini rahmetle anarken 
oğulları Ender ve İbrahim Uslu’ya ve kız kardeşlerine sağlıklı huzurlu 
uzun ömürler dilerim. 

BARBAROS PANSİYON

Yukarıda adını saydığım turizmin en ihtiyacı olduğu yıllarda, münevverce 
ve bütün içtenlikleriyle turizme hizmet vermiş olan bu değerli pansiyonların 
çoğu, ben Almanya’da olduğum 1966-1973 yılları arasında tesis edilmiş ve 
hizmet vermişlerdir. Ben de bir ideal uğruna gittiğim yurt dışından dönüşte 
turizm sektörüne girip o dalda hayatımı idame ettirmeye karar vermiştim. 
O sebeple de, Cumhuriyet Caddesi üzerinde ve lebi derya konumundaki 
arsama bir pansiyon inşa etmeye karar vermiş ve müteahhit olan ağabeyim 
İbrahim Şakar’la anlaşıp bugünkü binamı inşa ettirmiştim.
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Her odasında duş tuvalet 
bulunan mütevazı 
tesisimi, Almanya’dan 
döndüğüm 1973 yılında 
açmış ve faaliyete 
başlamıştım. O yıllar iç 
turizmin tavan yaptığı 
altın yıllardı. Gelen 
müşteriler çok kaliteli 
ve efendi kimselerdi. O 
yıllar gelen konukların 
çoğunluğu mütevazı 
gelirli aileler, daha 
ziyade memur ve amir 

durumundaki kişilerdi. Çok seçiciydiler. Aileleriyle birlikte geldikleri için, 
rahat edebilecekleri pansiyonları tercih ederlerdi. Pansiyonumu açtığım 
daha ilk günden itibaren seçici davranmayı, daha ziyade pansiyonumu 
ailelere tahsis edip büyük bir aile topluluğu havasını yaratmayı hedefledim. 
O sebeple de, müşterilerimi ailelerden oluşturdum. Mümkün mertebe 
bekarları almamayı tercih edip, aileleri kendi evlerindeymiş gibi rahat 
hareket etmelerini sağladım. Gelen 
konuklara ailece gösterdiğimiz 
ilgi ve alaka dolayısıyla da gelen 
konuklar kendilerini evlerindeymiş 
gibi hissedip rahat hareket ediyor 
ve aileler arasında diyaloglar 
ve arkadaşlıklar oluşuyordu. 
Pansiyonumda hakikaten büyük bir 
aile havası esiyordu. 

Buna biraz da, pansiyonumun denize 
nazır büyük balkonunda, bizzat 
kendi elimle hazırlayıp verdiğim 
kahvaltıda, yarattığım samimi ilgi ve 
sohbet havası ailelerin biribirleriyle 
daha da samimi ilişkiler kurmalarına 
vesile oluyordu.

Pansiyonumun direkt denizle iç içe 
olması ve önümüzde kumsal olma-

Barbaros Pansiyon Önünde

Atilla Atasoy, Barbaros Pansiyon 
Önünde
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ması dolayısıyla, her yıl 
kurduğumuz geniş ahşap 
iskelede, müşterilerimizin 
güneş banyosu yapıp yüz-
me sonrası direkt odala-
rına çıkıp duşlarını alma-
ları, konuklarımıza çok 
cazip geliyordu. Birçok 
konuklarımızla ailecek 
güzel dostluklar kurduk, 
halen de o dostluklarımız 
devam etmektedir. O se-
beple konuklarımız daha 
tatili bitmeden gelecek yıl 
için rezervasyonlarını  yaptırıp öyle ayrılıyorlardı. 

Ayrıca 1978 yılında pansiyonumun müşterilerini daha da memnun edecek 
bir tasarıyı hayata geçirip, büyük tekne ustası can dostum Erol Ağan’a 
11 metre boyunda, bot tipi güzel bir gezi teknesi yaptırıp, müşterilerimi 
gezdirmeye başlamış onların daha da memnun kalmalarını sağlamıştım.

O yıllar henüz doğal konumunu 
kaybetmemiş, bakir yerlerden olan 
ve yeni yeni keşfedilmeye başlayan 
plaj sahillerimizden Karaincir 
ve Bağla Koyları müşterilerce 
çok beğenilen ve gidilen yerlerdi. 
Henüz yeni yeni açılmış mütevazı 
salaş restorantlar, müşterileri çok 
güzel karşılıyor ve uygun fiyatlarla 
müşterileri cezbediyorlardı. Tekneler 
artık hergün müşterileri bu doğal 
ve tertemiz kumsallara taşıyor ve 
memnun etmeye çalışıyorlardı. Ben 
de teknemle hergün müşterilerimi 
bu koylara taşıyor, ayrıca dolunayda 
müşterilere mehtap turları düzenleyip 
onları memnun ediyordum. Bağla 
Koyu o yıllar çok bakir ve doğal bir 
yerdi. Tertemiz kumsal ve denizinden 

Müteahhid İbrahim Şakar ve eşi Türkan Hanım.

Barbaros Pansiyon Salonu 
Eşim Zehra
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başka içerlerde bir 
yerde bulunan bahçenin 
yüzyıllardan beri akan 
bir yeraltı suyuyla 
doldurulan havuzu 
vardı. O köyün, 
henüz bozulmamış bir 
delikanlısı olan Hasan, 
havuzun yanına defne 
dallarıyla kurduğu 
çardakta, gelen turistlere 
mütevazı köy yemekleri 
olan yumurta omleti, 
çoban salatası, patates 

kızartması, karışık sebze kızartması gibi yiyeceklerle gelenleri gönüllemeye 
uğraşırdı. O kadar samimi, o kadar içtendi ki onun bu yakınlığına gelenler 
kayıtsız kalamaz, yemeklerini yer ve ona para kazandırmaya çalışırlardı. 
Havuzun içi rengarenk balıklarla doluydu. Akan su ise, buz gibi soğuk ve 
tatlı bir suydu. Yemek yerken o akarsuyun sesini dinlemek bile bambaşka 
bir keyifti. 

Maalesef rant turizmi denilen 
tsunami, birgün geldi o güzelliği de 
içine alıp yuttu. Bugün, o güzelliğin 
yerinde artık, maalesef koca bir 
otel olan ve denize mantar döşeyip, 
halkın sahilde yüzmesini engelliyen 
magic life isimli bir tesis var. Yani 
müşterilerimin memnuniyeti öyle 
sıradan kazanılmamıştı. Burada, buna 
vesile olan şeyleri anlatmak isterim. 

En büyük etken temizlikte çok titiz 
davranmam ve temizlenmiş odaları 
bizzat tek tek dolaşıp teftiş ettikten 
sonra, beğenmediğim temizliği tekrar 
yaptırmamdı. 

O yıllar Bodrum’un en büyük soru-
nu su sorunuydu. En fazla üzerinde 

Barbaros Pansiyon Terasında

Ağebeyim Müteahhit İbrahim Şakar, 
yeğenlerimiz Mustafa ve Leyla 

Pulat’la.  
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durduğum konu buydu. 
Evvela o sorunu çözmek 
için hiç bir fedakârlık-
tan çekinmedim. Susuz 
hayatın olamayacağı bi-
linciyle, ne gerekiyorsa 
yaptım ve müşterilerim-
den bu hususta hiç bir 
şikâyet almadım. Müşte-
riler arasında samimiyet 
kadar, itimadın da öne-
mini biliyordum. 

Pansiyonumu açarken, 
elimdeki imkanlar dâhilinde, en önemli ihtiyaçları bulundurmaya uğraştım. 
Bunların başında, aşağı koridorda bulundurduğum buzdolabı geliyordu. 
İçinde mümkün mertebe o günün içecek ihtiyaçlarını bulunduruyordum. 
Tabi, müşteri gece yarısı ihtiyacı olacak içeceği almak için personelden 
birine yazdırma ihtiyacı oluyordu. Pansiyonum mütevazı bir tesis olması 
dolayısıyla fazla personelimiz yoktu. Ancak sağ kolum konumunda ve 
evladımız gibi sevdiğimiz Bodrumlu Hebiblerin Şükrü Kun isimli genç bir 
resepsiyoner  yardımcım vardı. Gece bir saatten sonra o da yatıyordu. Zira 
prensiplerimden birisi de müşterilerin gece en geç saat 01.00’de pansiyonda 
olma mecburiyetiydi. Bugün bakıldığında bu kural saçma birşey gibi 
görünüyor değil mi?  

Elbette müşteri istediği vakit geri döner. Ama o günlerde her pansiyonun, 
buna benzer prensipleri 
oluyordu. Zira tesis, 
otel değil pansiyondu. 
Bir saatten sonra tüm 
müşterilerin istirahata 
çekilmiş olmaları 
konuklarında hoşuna 
gidiyordu. Daha bir 
huzur duyuyorlardı. Ha.. 
Balkonda oturup mehtabı 
veya isterse sabaha kadar 
denizin yakamozlarını 
seyredebilirdi. 

Barbaros Pansiyon'da Kahvaltı Saati

Müteahit İbrahim Şakar 
Barbaros Pansiyonu İnşa Ederken
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Bu sebeple ihtiyacını gece yarısı alacak olan konuklarıma şöyle bir kolaylık 
sağladım.     Buzdolabının kapı kulpuna, bir not defteriyle bir kalem astım. 
İhtiyacını alan konuğumun, aldığını not defterine oda numarasıyla birlikte 
yazmasını rica ettim. Bu adeta, bir olay oldu ve müşterilerimle aramdaki 
dostluk daha da pekişti. Hayatlarında henüz böyle bir şey görmediklerini 
ve jestimin methini anlata anlata bitiremediler. Hatta bir gün bir konuğum 
bana; “Hüseyin Bey içeceğini alan herkesin aldığını yazdığından nasıl 
emin olabilirsin?” dedi. Cevabım onu daha da şaşırtmıştı. “Bu itimadıma 
karşı müşterim aldığını yazmayacaksa, önemli değil. Benden yana ona 
helal ve hediye olsun.”

İşte bu ve buna benzer hareketler, Bodrumlunun samimiyetini ve içtenliğini 
göstermesi açısından çok çok önemliydi. Bu samimi ve art düşünce 
taşımayan hareketler dolayısıyladır ki Bodrum, turistlerin ilk tercih ettikleri 
ve bağlandıkları bir turistik belde olma niteliğini kazanmıştır. Günümüzde 
yaz tatili denilince akla ilk gelen yer olmasının temellerini bu anlayışta 
aramak gerekir. 

RESEPSİYONERİM ŞÜKRÜ KUN

Tesiste en önemli olan 
faktörlerden biri de re-
sepsiyonerin karekteri, 
müşteriye olan yakınlığı 
ve gösterdiği samimiyet-
ti. 

Şükrü öğretmen okulun-
da okurken, o yıllar okul-
larda yaratılan ideolojik 
huzursuzluklar dolayı-
sıyla okulunu terk etmek 
mecburiyetinde kalmış, 

on yedi, on sekiz yaşlarında Bodrumlu bir delikanlıydı. 

Umurça Mahallesinden Hebibler sülalesinden terbiyeli, efendi, bir 
delikanlıydı. Ailecek bir evladımız gibi gördüğümüz o mahçup delikanlı, 
birgün geldi ki pansiyonu mükemmel bir şekilde çevirmeye başlamış, 
itimat ve sevgilerini kazandığı müşterilerimizin de gözdesi olmuştu. 

Resepsiyonerim Şükrü Kun
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Sadakatta, edepte, çalışkanlık ve mesuliyette az bulunan bir örnekti. 
Kendisi pansiyonumun  faaliyete geçtiği ilk andan (1973) itibaren, benim 
pansiyonculuğu bırakacağım tarihe kadar yanımda çalışmış, bilahare 
eczacılık sektörüne geçip hayatına devam etmiştir. Bugün aile reisi bir 
baba olup, okumakta olan kendi gibi terbiyeli, saygın bir kız evladı ve eşi 
Raziye hanımla Umurça Mahallesindeki mütevazi ve bahçesi çiçeklerle 
dopdolu olan kendi evlerinde yaşamlarını sürdürmektedirler. Kendilerine 
yaşamları boyunca sağlık, huzur ve mutluluklar dilerim. 

İSMAİL USLU

O yıllar ufukta belirmeye başlayan 
o turizm ışığını, ilk fark edenler de 
yok değildi. Bunlardan biri sempatik 
kişiliği, girişimci ruhu ve pratik 
zekâsıyla herkesle diyaloğu olan 
İsmail Uslu arkadaşımızdı. 

İsmail Uslu kendi kendini yetiştirmiş 
adap, erkan ve konuşmasını bilen bir 
kişiydi. İç turizmin başladığı yıllarda 
pratik zekasını kullanmış, gelenlerin 
yatma sorunundan sonra en temel 
ihtiyaçları olan yiyecek meselesine 
odaklanmış, klasik lokanta yemekleri 
dışında, gelenlere Bodrum’a has 
sayılabilecek değişik, cazip ve keseye 
uygun bir şeyler yapmayı düşünmüş, 
denizlerimize has olan izmarit 
balığıyla papalina tava, bazen de tekir 
barbunuyla tava yapıp gelenlere ekmek arası veya isteyenlere masaya servis 
olmak üzere uygun bir fiyatla ilgi uyandırmayı başarmıştır. Bu sebeple, 
limandaki Eski Cami karşısında bulunan Deli Ahmet’e (Nalbantoğlu) ait 
olan kocaman evin alt katını kiralamış, bugün bir butik kompleksi  olan 
kocaman salonun bir köşesine, portatif tüplü bir  milangaz ocağı, birkaç 
salaş masa yerleştirmiş bizzat kendisi başına geçip hizmet vermeye 
başlamış, sempatik tavırları ve sözleriyle müşterilerini çoğaltmıştı. Lezzeti 
ve uygun fiyatından dolayı gün gelir, millet ocağın başında kuyruğa girip 

Müteşebbis İsmail Uslu
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sıra beklerdi. Bu işinden 
çok memnundu ve çokta 
güzel kazanıyordu. 

Fakat her işte olduğu 
gibi, bu işin para 
getireceğini daha evvel 
aklından geçirmeyen 
birçok kişiler, kolları 
sıvayıp mucidine rakip 
oluyorlardı. İsmail’i 
takiben bu işi ilk 
yapan yerlerden biri 

de otuz metre kadar ilerisinde yer alan, amcam Fahri Şakar Kaptan’ın 
Yalı Kahvesiydi. (Raşit’in Yeri) Onlar da aynı pratik yöntemle iyi para 
kazanıyorlardı. 

İsmail Uslu’nun yiyecek sektöründe ilk attığı adım buydu. Turizm geliştikçe 
ilerde Neyzen Tevfik Caddesi’nde bulunan, mülkiyeti kendilerine ait olan 
bahçenin cadde köşesine inşa ettiği modern restorant uzun yıllar orfoz 
restorant adıyla turizme çok kaliteli hizmet vermiş sektördeki yerini almış 
ve bu alanda ilk örnek olmuştur. Ayrıca buna bağlı olarak kiraladığı büyük 
bir tekneyi, Bodrum’da bir ilk olarak donatıp yüzer disko haline getirmiş 
ve uzun yıllar geceleri turistlere deniz üstünde egzotik geceler yaşatmış 
olan yine bu müteşebbis arkadaşımızdı. 

Ayrıca her türlü sosyal etkinliklerde, her zaman bir ilk olurdu. Bodrum 
yöresel folklör faaliyetlerinde yer almış, İstanbul’a götürdüğü folklör 
ekibiyle, Bodrum yöresel türkü ve oyunlarının tanıtımında etkili olmuştur. 
1950’li yılların sonlarında, Bodrum Kalesinde çekilen tarihi bir film için, 
Altın Hırsı filmi, rejisör kendisinden figüranlar bulmasını rica etmiş, 
derhal aralarında benim de bulunduğum bir gençler gurubunu oluşturup 
filme katkıda bulunmuştur. 

Bodrum’un örf ve adetlerini, kendine has mutfağını, o günlerde henüz 
yaşayan ve yaşamış olan eşrafının ustalarının, tasvirlerini çok güzel 
konuştuğu öz Bodrumlu aksanıyla yazıya döküp 1999 yılında “Nereden 
Nereye-Bodrum, Örf ve Adetlerimiz” adıyla yayınladığı biyografik 
kitabıyla yeni nesle ışık tutmak istemiştir. Ayrıca, ilerki yıllarında, “1935-
2005  3 Nesil Bodrum” adıyla ikinci tanıtıcı bir kitap daha yazmış, yine 

Sol Başta Altın Hırsı Filminde İsmail Uslu
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Bodrum’un eski hatıralarını yeni nesle tanıtmak istemiştir. 

Özel ve turizm hayatında gösterdiği bu çabalarını, biz aynı jenerasyonun 
insanları ve arkadaşları olarak asla unutmayacağız. Kendisini burada 
rahmetle anıyorum. 

 

RAŞİT’İN  KAHVESİ

1960’lı yılların sonundan itibaren, 
2000’li yılların başlarına kadar bu 
isimle anılan kahve, asıl eskiden 
beri bilinen ismiyle Yalı Kahvesiydi. 
Liman meydanının doğuya bakan 
kısmında bulunan kahve, eskiden beri 
limanda denizcilerin doldurduğu bir 
kahveydi. Bilahare binayı, Rahmetli 
amcam Fahri Kaptan (Şakar) 
kiralamış, uzun yıllar aynı şekilde 
denizcilere hizmet vermekteydi. 
Bodrum’da turizm başlayınca 
amcam kahvenin yanında bulunan ve 
bir zamanlar liman acenteliği binası 
olarak kullanılan iki katlı binayı da 
kiralamış üst katta rahmetli oğlu 
İbrahim Faysal Şakar, ilk olarak 
kurduğu feribot işletmelerini oradan 
yönetirken, alttaki dükkanda da amcam Fahri Kaptan, ilk turistik hediyelik 
eşya ve ayrıca Bodrum köylerinde üretilen halı ve kilim satış dükkanını 
açmıştı.

Gemilerin geldiği günler diğer sergi açan esnafla birlikte dükkânının 
önünde sergi de açardı.

Yine sergilerin açılmaya başladığı o yıllarda, Deveci Kayalılar’ın çocukları 
ilk olarak liman meydanına  süsledikleri develerini getirip, yabancı 
turistlerin ilgisini çekmeyi başarmış, develere bindirip tur attırdıkları 
turistlerden para kazanmaya başlamışlardı. Bu da Bodrum halkının pratik 
zekasıyla turizme kattığı bir güzellikti.

 

Kahveci Raşit Öziçer
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İşte o yıllarda kahvehaneyi çalıştıran amcam 
Fahri Kaptanın elemanı, Raşit isimli sevimli bir 
Bodrumlu gençti. Kahveye doluşan turistlere 
servis yaparken, yaptığı cazip esprileri ve 
hareketleriyle gelenleri kendine bağlamayı 
başarmış, o sebeple kahve de onun adıyla 
ünlenmişti.  Servis yaparken bakıyordunuz 
birden elindeki tepsiyi masanın üstüne bırakır 
başlardı Bodrum havalarını söyleyip, oynamaya. 
Ayakları çıplak, pantolonunun paçaları yarıya 
kadar sıvalı bu gencin yaptığı her hareket olay 
olurdu. O yüzden turistler, o kahveye gitmeye 
can atıyorlardı. 

Böylece de ondan sonra o kahvenin adı 
Bodrumlulara, Raşit’in Kahvesi adıyla hatıra 
olarak kaldı. Kendisi maalesef 2000’li yılların 
başlarında, henüz erken bir yaşta aramızdan 
ayrıldı. Kendisini burada rahmetle anıyorum. 

TERZİ SELÇUK

Aslen terzi olan Selçuk yanılmıyorsam 1960’lı yılların başlarında Bod-
rum’a gelmişti. Geldiği yıllar ben, terzi İbrahim Özkeskin’nin yanında 
kalfa olarak çalışmaktaydım. Kendisi, işleri yoğun olan ustalara parça başı 
pantolon diker, geçimini sağlardı. Çok girişken konuşkan ve sevimli bir 
kişiydi. Kısa zamanda kendini herkese sevdirmiş ve adeta bir Bodrumlu 
olmuştu. Çok dost ve ar-
kadaş edinmiş, işlerini de 
çoğaltmıştı. İlk arkadaş-
larından biri de bendim.     
Çok şakacı arkadaş can-
lısı bir kişiydi. 

Bodrum’da turizm başla-
yınca, liman meydanına 
ilk sergi açan esnaf ar-
kadaşlarımızdan biriydi. 
Deniz kabuklu-larından 

Kahveci Raşit Öziçer'den 
Bahseden Gazete Küpürü

Terzi Selçuk Kıvılcım ve Ben
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üretilmiş hediyelik eşya ve incik boncuk 
gibi şeyleri satanların ilklerindendi. Ken-
disi ilerki yıllarda, koç lakaplı ailenin kı-
zıyla evlenip mutlu bir yuva kurmuştu. 
Çoluk çocuğa karışıp, işlerini de iyice iler-
letip hayatına devam ederken, maalesef 
çok erken ve verimli bir çağında kendisini 
kaybetmiştik. Limandaki hediyelik eşya 
dükkanı halen yerinde olup dükkanı aile 
bireyleri çalıştırmaya devam etmektedir-
ler. 

Kendisini burada rahmetle anıyorum.  

TERZİ TEVFİK USLU

Turizmin ilk yıllarında, başta terzi 
Tevfik Uslu olmak üzere, bir çok terzi 
arkadaşımız da dükkanlarında turistlere 
şile bezinden ürettikleri, envay çeşit 
model plaj kıyafetlerini yetiştirmek için 
olağanüstü çalışmalarıyle o sektördeki 
kabiliyetlerini göstermişler ve iyi bir gelir 
elde ederlerken, modellerinin turistler 
vasıtasıyle Türkiye çapında tanıtılmasına 
da katkıda bulunmuşlardı. Artık her 
gelen turist bu kıyafetlere rağbet ediyor, 
rahatlığı dolayısıyla o  kıyafetleri tercih 
ediyorlardı. Böylece bu arkadaşlarımız da 
turizmin gelişmesinde önder oluyorlardı. 

İLK TEKNE TURİZMİ

1960’lı yıllarda gelen turistler, Bodrum çevresindeki cennet koyları 
görebilmek için henüz gelişmemiş olan turistik teknelerin olmaması 
sebebiyle, oralara kiraladıkları sandal vasfındaki motorlu teknelerle 
giderlerdi. Teknelerde kamara, davlumbaz gibi vasıfların olmamasına 
aldırmaz oturulan,  güneşten koruyan tenteyle kifayet eder, neşe içerisinde 

Terzi Selçuk Kıvılcım

Tevfik Uslu, Süleyman Başaran
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Kaptan Firişka Mehmet

Kaptan İsmail Kasa

Kaptan Barka Mustafa

Kaptan Günay Şençiçek

Kaptan Mehmet Bilgin ve 
Kızı Gül

Yaralıceylan Teknesinin 
Sahibi ve Kaptanı 
Bahattin Taşdibi

Kaptan Ünal ve Günay 
Şençiçek Kardeşler

Kaptan Şerif Öncü
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o cennet koylara gider, neşe içerisinde geri dönerlerdi. Onların asıl önem 
verdikleri Bodrumlu kaptanların ve götürüldükleri koylardaki salaş, 
mütevazi restoran sahiplerinin, kendilerine gösterdikleri misafirperverlik 
ve samimiyetleriydi. O güne kadar, belki de hiç bir yerde kendilerine 
bu kadar sıcak ve candan davranan insanlar görmemişlerdi. Turizmin 
Bodrum’da bu kadar çabuk filizlenmesi ve benimsenmesi işte o yılların 
Bodrumlusunun bu özel karekteriydi. 

Tekne turizminde ilkler olarak şu arkadaşları yâd etmek isterim: Ünal 
Şençiçek, Baki, Mehmet Bilgin, Barka Mustafa, Mustafa Cengiz, Kamil 
Bar, Tarkan, Günay Şençiçek, Bahattin ve Ünal Kardeşler, Firişka Mehmet, 
Şerif Öncü, Kara Mehmet ve daha aklıma gelmeyen birçok arkadaşlarımız. 
O sektörün önderleriydiler. 

Bodrum turizmi işte böyle küçük küçük adımlarla ismini duyurmaya 
başlamış ve ilerde çok tanınan ve rağbet edilen bir turizm beldesi olmaya 
başlamıştı. 

SANDALET MUCİZESİ

Turizm hareketinin başlamasıyla 
birlikte başta duayen büyük usta Ali 
Güven, Çarık İbo, Halazar Hasanaçi, 
Seyfi Dikan, Hilmi Güney vs. gibi 
daha bir çok ayakkabı ustasının, 
sandalet üretimine yönelmesiyle 
bu sektör öyle bir seviyeye ulaştı ki 
ünü yurdumuz sınırlarını aşıp, tüm 
dünyaya yayıldı. Üretilen akıl almaz 
çeşitlilikteki model model sandaletler 
adeta yurdumuzda ve yurt dışında 
bir akım haline geldi. Bu akım, hem 
Bodrumumuzun tanınmasına hem 
de ilgi odağı haline gelmesine neden 
olmuştur. Ustalarına çok kazandıran 
bir sektör olması yanında, dünyanın 
çeşitli yerlerinden gelen turistlerin 
ayaklarındaki sandaletler, zerafetiyle 

Bodrum’un adeta sembolü olmuştur. Halen devam eden sandalet ustalığı, 

Duayen Sandalet Ustası Ali Güven
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gelecek kuşaklara bir miras olarak kalmıştır. 

Bu sektörde önder olan arkadaşlarımızın hayatta olmayanlarını rahmetle 
anar, sağ olanlarınada sağlık,  huzur ve mutluluklar dilerim. 

 

KİLİSE MEYDANI

1940’lı yıllarda kilise meydanı etrafında; gümrük taburu yatakhanesinden 
sonra boş olan bir bina, onun bitişiğinde elektrik fabrikası (bugün fora bar-
restorant), yanında Foto Vehbi’nin küçücük fotoğrafçı dükkanı, (bugün 
lokmacı ana) hemen onun yanında da o yıllar Hacı Molla Salih Uslu 
Efendinin kocaman deposu vardı. O depo da fakir emekçiler tarafından 
torbalara incir bastırılır, tütün dizilir, mandalinler kasalanır, badem vesair 
işlenirdi. Bu işleri o yıllar kadın emekçiler yapardı. (o depo,1950’lili yıllarda 
Bodrum’un ilk kapalı Turgut Reis sineması olacaktı)  Aradaki sokaktan 
sonra, yine içinde iptidai makinelerle buz ve gazoz üretilen kocaman 
bir bina vardı. (bugün grin bar) gazoz ve buz üretimini saçları usturayla 
traşlanmış dev gibi cüsseli Hoca oğlu Ahmet Amca gerçekleştirirdi. 
(kendisi daha önce belirttiğim gibi eski belediye başkanlarından Tuğrul 
Acar’ın dayısıydı) 

Meydanın limana giden yolunun sol köşesinde marangoz Hasan Hüseyin 
Ustanın dükkanı, onun tam karşısındada Giritli Furnarilerin Yörük Ali’nin 
(Coşkun) ekmek fırını vardı. O yol, o yıllar Kasaphane Sokak olarak ad-

Sandalet Ustası 
Çarık İbo

Sandalet Ustası
Hilmi Güney

Sandalet Ustası Halazar 
Hasan Erdoğan
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landırılırdı. (bugün Dr. 
Alim Ekinci sokak)  So-
kak, kilise meydanından 
başlar, liman meyda-
nında son bulurdu. Ma-
rangoz Hasan Hüseyin 
ustanın dükkanından iti-
baren, limana doğru sol 
tarafta Kasap Mehmet 
Çavuş’un (Kasap Münir 
ve Aral Turan’ın babala-
rı) Kasap Tevfik’in, Ka-
sap Koçlar’ın dükkanları 
sıralanırdı. O dükkanları;  İncir depme, tütün dizme, mandalina kasalama, 
sünger kırpma, badem işleme gibi faaliyetlerde çalıştırılan bayan işçile-
rin içinde çalıştığı kocaman bir kaç depo takip ederdi. Hemen akabinde 
rahmetli Demirci Hüseyin Ustanın (Demirci Basri ustanın babası) körüklü 
ocağında her türlü ziraat kesici aletleri ve her türlü ihtiyaç demir aksam-
ları  imal edilen dükkanı vardı. Ondan sonra yukarıdaki yazılarımda bah-
si geçen, Foto Kandiya fotoğraf atölyesi, takiben Demirci Galip Ustanın 
dükkanı, sonra meşhur Tüfekçilerin Mustafa amca ve oğulları Ali ve Mah-
mut ustaların tornacı dükkanı ve en sonda da, Gara Ahmet Nalbantoğlu’na 
ait bir dükkan bulunurdu.  Aradaki kalenin sırtlarına ve (trafoya) gidilen 
genişçe bir ara yoldan sonra tarihi Eski Cami (Kızılhisarlı Mustafa Paşa 
Camisi) ile liman meydanına ulaşılırdı. 

Liman tarafından kilise meydanına doğru gelirken, karşıdan bakıldığı 
zaman kilise muhteşem 
bir görüntü oluştururdu. 
Meydana yaklaşırken, 
sağdan dar bir sokaktan 
deniz kenarına çıkılırdı. 
(mandalina barın olduğu 
sokak) Orada, hemen de-
nize bitişik bir konumda, 
kesimhane olarak kul-
lanılan yirmi, yirmi beş 
metrekarelik küçük bir 
taş binacık vardı. Büyük 

Aya Nikola Kilisesi

Dr Alim Ekinci Caddesinden Aya Nikola 
Kilisesinin Görünüşü
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ve küçükbaş hayvanlar orada kesi-
lir, kanları denize akardı. Hayvan-
ları ekseriyetle; Kasap Şerafettin, 
Koç Hüseyin Amca, Koçun Osman 
ve Mehmet Kardeşler, Kasap Tevfik, 
Hasanhüseyin Turan, Süleyman Tu-
ran gibi kasap ağabeylerimiz keser-
di. Kesilen hayvanların işe yaramaz 
organları bağırsak, işkembe, ayakları 
vs. temizlenmeden denize atılırdı. O 
yüzden o yöre ve deniz leş gibi ko-
kardı. Her an denizin dibinde veya 
yüzeyinde balıklar tarafından didik-
lenen dolu bağırsak veya işkembe 
atıklarını görebilirdiniz. Ama o yıllar 
bu gibi şeyler gayet doğal karşılanır-
dı. Çünkü Bodrum’da, deniz pislik 
tutmaz felsefesi yaygındı. Üstelik o 
mevki, balık avlayanlar için bir ni-

metti. Deniz, atıklara gelen koca koca levrekler, çupralar, sinaritlerle do-
luydu. Attığınız olta boş çıkmazdı.  Bu durum oradaki alanı rahmetli du-
ayen tekne ustası Ziya Güvendiren, tersane olarak kullanmaya başlayana 
kadar devam etti. O güne kadar orası balık avlayanların cennetiydi. Sonra 
o kesimhane yıkılıp, arsası meydana eklendi. 

Kasaphane Sokağının  sağ başlangıcında ise sünger, tütün ve toptan  ticaret 
yapan Derviş ve Yusuf Görgün kardeşlerin ticarethaneleri vardı.  Onların 
hemen bitişiğinde zemin katta üç dört basamakla inilen küçük bir kahve 
ocağı vardı. Kahve ocağını, Ali Dayı-Tuncer (Mikro Mustafa’nın babası) 
çalıştırırdı. Onu takip eden, yine bir kaç işleme depolarından sonra 
Bilkiçler’e ait yıkıntı boş, büyük bir alan (bugün veli bar, vs) ve o alanın 
limana doğru kısmında bulunan binanın duvarına bitişik olarak, baraka 
gibi küçük bir taş bina bulunurdu. (O baraka binayı dedem Klavura 
İbrahim Reis, mübadil olarak Bodrum’a ilk geldiği yıllarda kahveocağı 
olarak çalıştırmış) Benim yetiştiğim yıllar, harap bir viraneydi.  En son 
büyük bina ise, namı diğer Deli Ahmet Nalbantoğlu’na ait evdi. 

Kilise Meydanı etrafında oturan birkaç aileden biri, Halit’lerin damadı 
Kiremitçi Hüseyin Efendi, rahmetli tekel depo bekçisi Baki Abi (Sigruvi 
Baki-Emine, Naciye ve Beton Şakirin dayıları), Onların bitişiğindeki 

İlk Fırıncılardan Gıdi Mustafa 
Özdalar
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evde, yani Cumhuriyet Meydanına 
çıkan dar sokaktaki evde gözleri 
görmeyen Âmâ Hüseyin ikamet 
ederdi. Kilisenin batı köşesinde, 
Taşlık Sokağa giden yolun 
hemen solunda ise, Gıdi Mustafa 
Özdalar’ın ekmek fırını ve evi 
vardı. 

Dar sokaktan, yani Âmâ 
Hüseyin’nin sokağından geçilerek 
çıkılan meydandan, Çarşı 
hamamının, (Bugünkü, ziraat 
bankası binasının bulunduğu alan) 
önünden geçilerek ulaşılan Çarşı 
Kale Caddesi, Bodrum’un kalbi 
gibiydi. 

O yıllar Sulu Hasan Tepesi’nden aşağılara doğru akıp gelen, Bodrum’u 
dış dünyaya bağlayan toprak şose yol, (Bugün Cevat Şakir Caddesi) 
çarşı ağzında son bulurdu. Son bulduğu noktada, yolun her iki tarafına 
karşılıklı olarak betondan yapılmış üç metre yüksekliğinde, üç metre 
genişliğinde, devasa iki saksı içerisinde yetişmiş ve gelişmiş kocaman iki 
palmiye Bodrum’a her gelene adeta Hoş geldiniz! der gibiydi. Çocukluk 
yıllarımızda, uzun yıllar Millî bayramlarımızda veya Bodrum’a gelen 
önemli büyük zatların ziyaretlerinde, taklar bu saksılar üzerine kurulurdu. 
Gelen zevat bu takların altından geçerek şehre girerdi. Bu dev beton 
saksılar, yıllar yılı Bodrum’un adeta birer simgesi olarak, iki binlerin ilk 
yıllarına kadar ayakta kaldılar. 

SULU HASAN TEPESİ

Bodrum’un simge tepesi. Bodrum’ a geleni ilk karşılayan tepe. Torba ram-
pasını aşıp Yokuşbaşı tepesine ulaşılınca, önünüzde bir kurabiye gibi duran 
tepenin sağından bakıldığı zaman, uzakta denize dil gibi uzanan boz renkli 
yarımadanın üstündeki yel değirmenleri ve sinesinde uyuyan tekneleri ko-
ruyan  liman, sol yönünden bakıldığı zaman ise sahilde masmavi denizle 
kucaklaşmış beyaz badanalı evleriyle Kumbahçe Mahallesi ve mandalina 
ağaçları yeşiline gömülmüş Umurça Mahallesi, gelenleri o an büyülerdi. 

Sünger Kooperatifinde Zehra Özbaylan 
Sünger Kırparken
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Tıpkı, Halikarnas Balık-
çısını büyülediği gibi. 
Sürgün cehennemine 
geldiğini zannederken, 
o tepeden baktığında, bir 
cennete geldiğini fark 
edip ağzından dökülen o 
meşhur dizeleriyle, Bod-
rum’un sihrine kapıldı-
ğını ifade etmişti. 

Yokuşbaşına geldiğinde, Bodrum’u göreceksin, 
Sanmaki sen, geldiğin gibi gideceksin. 
Senden, öncekiler de böyleydiler,
Akıllarını hep, Bodrum’da bırakıp gittiler. 

O yıllar bakir bir doğaya sahip olan tepede, sadece kırmızı renkli granit 
kayalar, zeytin ağaçları ve makiler mevcuttu. Şimdiki gibi etrafını Çin Seddi 
benzeri istinat duvarları çevrelemiyordu. Sağında ve solunda ot gibi biten, 
beton rant yığınları yoktu ve görüşü engellemiyordu. Tepeye varmazdan 
az evvel şosenin sağ tarafında şimdilerde, küçük bir sanayi sitesini andıran 
binaların yerinde küçük 
şirin bir gölcük ve 
baharda etrafa mis gibi 
kokular yayan nergizler, 
dağ elmaları ve laleler 
vardı. Ailelerimiz o 
mevsimlerde oralara 
gidip bugünkü adıyla 
piknik, o günkü adıyla 
Hıdrellez şenlikleri 
yaparlardı. Nergiz, 
papatya ve birçok dağ 
çiçeklerinden başlarına 

1960 Yılı Sulu Hasan Tepesinden Bir Görüntü

Ablalarım ve Arkadaşları Torba Yolu Üzerindeki 
Bir Gölcükte Hıdrelez Eğlencesinde
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taçlar, demetler yapar 
mis gibi dağ havasını 
solurlardı. Ablamların 
bir Hıdrellez günü orada, 
başlarında papatya 
taçlarıyla çekilmiş 
bir resimlerini çok 
değerli bir hatıra olarak 
saklamaktayım. 

Oranın tam karşı yaka-
sında, zümrüt gibi çam 
ormanlarının altında bu-
lunan bir kır kahvesinin yanında, otlayan davarların geceleyecekleri etrafı 
kuru ağaç dallarıyla  çevrilmiş bir tokat ve yanında da yaz kış hayvanlara 
yetecek kadar yağmur suyunu tutan, kırmızı kil toprağa kazılmış küçük 
derin bir göletçik mevcuttu. Sulu Hasan Tepesini dolanıp, güney yönüne 
ulaştığınızda ise ayaklarınızın altından aşağılara doğru akıp giden yeşil bir 
şelaleyi andıran mandalina bahçelerinin, denizle buluşmasına şahit olurdu-
nuz. Hele karşınızda yağız bir delikanlı gibi dimdik ayakta duran Bodrum 
Kalesi, size adeta hoşgeldiniz derdi. 

O yeşil mandalina bahçelerinin tam ortasından, aşağılara doğru sırım gibi 
uzayıp giden toprak yolun sağında ve solunda, o yıllar biz öz Bodrumluların 
baharı müjdeleyen Hıdrellezleri, gölgeleri altında kutladığımız badem, 
incir, zeytin ve dut ağaçlarıyla bezeli tarlalar vardı.

O tepenin, Bodrumlular için ayrıca bir müjde tepesi niteliği vardı. Zira 
o sessizliğin hüküm sürdüğü yıllarda evvela tepenin arkasındayken 
sevdiklerini getiren otobüsün yorgun homurtusunu duydukları, sonrada 
kendisini uzaktan gördükleri tepeydi. Akabinde askerlik şubesi önündeki 
alanda durup park eden otobüslerde, sevinçli karşılanmalar yaşanırdı. 
Ortaokula gittiğim yıllarda ayrıcalığı olan bu tepeyle ilgili içimden gelen 
esinle, bir dize yazmıştım. Halen aklımdadır:

Çıkmalı şu karşıki, Sulu Hasan dağına,
Oralardan bakmalı, küçük şirin Bodrum’a, 
Bütün dertlere şifadır, görülen o kasaba, 
Bazen geçer, görülür; bir yolcu, bir araba. 

Ortada Sulu Hasan Tepesi
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JİP İMPATORLUĞU

1950’li yıllar… Demok-
rat Parti’nin uygulama-
larıyla refah düzeyinin 
artmaya başladığı yıllar-
dı. Ekonomik açıdan ül-
kede, herkesin işleri çok 
iyiydi ve herkesin cebin-
de, parasının olduğu yıl-
lardı. O ortamda, herkes 
bişeyler yapıp kazancını 
arttırmak istiyordu. Dev-
let, gerek Bodrum içine 
gerekse köylere yatı-
rımlar yapıyor, herkes iş 
bulabiliyor ve emellerini 

gerçekleştirmeye çabalıyorlardı. 

O yıllar en büyük sorun ulaşım sorunuydu. İnsanlar bir yerden bir yere, 
büyük şehirlere, köylere veya iş takibine gidebilmek için vasıtaya ihtiyaç 
duyuyordu. Henüz o yıllar, bu ihtiyaca cevap verecek kadar vasıta yoktu. 
Bodrum’da bir kaç taksi bulunmasına rağmen, köylere ulaşan yolların çok 
bozuk ve toprak olması dolayısıyla taksiler o yollara pek gitmek istemez-
lerdi. 

İşte tam bu sırada harp yıllarında kullanılıp her türlü arazi şartlarına 
müsait olduğu bilinen, 
jip furyası başladı. 
Birçok şoför arkadaşlar 
jip alıp, müşterilerini 
her yere ulaştırmıya 
başladı. Aynı zamanda 
yeni bir sektör doğmuş 
ve birçok Bodrumlu 
hemşehrimiz kazanç 
kapısına kavuşmuştu. 
Yüksek şasi ve büyük 
tekerlekleri sayesinde 
o bozuk köy yollarına 

İlk Jip Şoförlerimiz, Sağdan Ekrem Filiz, Mehmet 
Ali Özalın, Ali Yenilmez, Ahmet Özükara, Sol 

Baştaki Ferruh Ağar

Jip İmparatorluğu
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hiç tereddütsüzce müşteri taşıyabiliyor, aynı zamanda herhangi bir 
tıbbi meselede anında müşterilerini büyük şehirlerdeki hastanelere 
ulaştırabiliyorlardı. Bodrum içinde her türlü ulaşım, eşya taşıma, pazar 
günleri alışveriş sepetlerinin evlere ulaştırlaması bile artık jiplerle 
yapılıyordu. 

İLK OTOBÜS SEFERLERİ

Ama Bodrum için en büyük ihtiyaç; İzmir, Muğla veya diğer büyük şehirlere 
ulaşım sorunuydu. İşte 
1953-1954 yıllarında 
bu ihtiyacı ilk fark 
edip, o yılların modeli 
bir otobüs satın alarak 
İzmir’e ilk seferleri 
başlatan Hocaoğlu 
İbram amcamız oldu. 
Rahmetli, Bodrum’un 
büyük bir ihtiyacını 
karşılamıştı. 

Kendisi 60’lı yaşlarında 
olmasına rağmen dinç 
ve kuvvetli bir kişiydi. 
Otobüsün şoförlüğünü 
kendi yapıyordu. Haftada iki defa olmak üzere İzmir’e gidiş-geliş seferler 
düzenliyor, arada kalan günlerde İzmir’e gidecek yolcular toplanınca 
seferlerine devam ediyordu. O yıllar şimdiki gibi gezmek, dolaşmak gibi 
nedenlerle hergün İzmir’e gidip gelebilecek yolcular yoktu. Ancak sağlık 
sorunları, eğitim veya ticari sebeplerle İzmir’e gidilirdi.

Birgün, o antika otobüs önünde tahsil için İzmir’e giden arkadaşlarımı 
uğurlarken çektirmiş olduğum bir resim o günlerin unutulmaz değerli bir 
hatırasıdır. Hocaoğlu İbram amcanın başlattığı bu seferler birgün geldi ki, 
artık Bodrum’un ihtiyacına cevap veremeyecek bir hâl aldı. 

O fırsatı ilk değerlendiren otobüs firması, Milas’ta faaliyet gösteren 
karadeveci oldu. Derhal Bodrum’da bir ofis açıp, muntazam seferlere 
başladı. Şoförü de Bodrum’un sevilen sempatik şoförü Halil Efendiydi. 
Bugünkü otobüs hosteslerinin yaptığı gibi yolculuk anında yüksek sesle 
kibar anonslar yapar, gerekli yerlerde molalar verip çay kahve ikramlarında 

İlk Otobüs Şoförlerimizen Cumhur Topçu
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bulunurdu. Bu da 
Bodrumluların çok 
hoşuna gider, 
sohbetlerde anlatılıp 
gülünürdü. 

İlerki yıllarda ihtiyaç 
daha da artınca bu defada 
karadeveci firmasının 
karşısına; aydın turizm, 
pamukkale firması rakip 
olarak çıktı. Birkaç 
yıl barış içerisinde 
yürüttükleri seferler 
ilerki yıllarda rekabete 

dönüşüp araları açıldı. Bu rekabet öyle bir hale geldi ki, birgün bu uğurda 
cinayet bile işlendi.

Aydın turizm ve pamukkale firmasının daha yeni ve lüks olan otobüslerine 
rağbet artınca, karadeveci firması sahibi o yıllar Milas’ta yaşıyan ve Milas 
esnafını haraca bağlamış olan kabadayı Ahmet ile anlaşmış otobüsün yolunu 
kesip şoförünü tehdit edip Bodrum’daki ofisini kapattırmasını istemişti. O 
yıllar henüz Söke güzergahı olmadığı 
için seferler Aydın, Yatağan, Milas 
üzerinden yapılırdı. Yatağan’dan 
Milas’a gelirken, Milas-Boğa 
Yokuşuna bir-iki kilometre kala 
Beypınarı denen ortasından dere 
akan, havadar çamlık bir mevki 
vardır. Otobüsler orada mola verir, 
isteyen yemek yer isteyen çay kahve 
içer, isteyen buz gibi akan dereye 
ayaklarını sokup yol yorgunluğunu 
gidermeye uğraşırlardı. 

İşte o gün, pamukkale otobüsü gelip 
orada mola verince, tesisteki kahvede 
yolunu bekleyen Ahmet, kalkıp şoföre 
gelip galiz küfürler eder, tabancasının 
kabzasıyla başına vurup kanatır. 

Bodrum'a İlk Gelen Otobüs (Sahibi ve Şoförü 
Hocaoğlu İbram ) Solda Ayakta 3. Ben ve Okul 

Arkadaşlarım.

İlk Kamyonculardan Dalak Mehmet
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Önce hiç tepki vermeyen 
şoför, ani bir hareketle 
torpito gözünde bulunan 
silahını çıkarıp, Ahmet’i 
vurup öldürür. Yol 
kesme ve nefsi müdafa 
olması dolayısıylada 
ceza almaz. İşte Bodrum 
yollarında ilk akıtılan 
rekabet kanı da bu 
olmuştur. 

Bir hatırlatma daha 
yapmak isterim. Etrafı çok güzel ormanlar ve bir sürü keskin virajlarla 
dolu olan o yol güzergâhında bir yol kesme olayı da, 1960 yılların başında 
vuku bulmuştu. Bir gurup maskeli çete en keskin bir virajı her iki yönden 
kesip, viraja bilmeyerek giren her otobüsü durdurmuş, otomatik tüfeklerle 
tehdit edip yolcuların ne kadar paraları, takıları ve değerli eşyaları varsa 
toplamış ve sonra o büyük ormanda izlerini kaybettirmişlerdi. 

Bu olay, Osmanlı yıllarında yapılan eşkiyalık hadiselerinden sonra 
Muğla civarında vuku bulan  ilk  eşkiyalık vakasıydı. Failleri maalesef 

bulunamamıştı. 

O yıllar, Türkiye çapındada yaşanan 
birçok ilkler vardı. 1955’lerde 
İstanbul’da yüzüne kadın çorabı 
geçirip silahla büyük bir banka 
soygununu gerçekleştiren Nejdet 
Elmas isimli tahsilli yakışıklı bir 
gangster  türemiş, soygundan bir 
hafta kadar sonra Beşiktaş Gümüşsu 
yokuşunda soygunda kullandığı lüks 
Chavrole marka arabası içerisinde, 
uyurken yakalanmıştı. O yıllar 
bu soygun ülkemizde büyük ses 
getirmişti. 

Aynı yıllar içerisinde, Sülün Osman 
isimli bir uyanık dolandırıcı türemiş, 

Taksici Zehir Ali, 1986 Yılı

İlk Otobüs Şoförlerinden Halil Efendi
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İstanbul’a hasat 
pamuklarını, mallarını 
satmaya gelen birçok 
saf Anadolu evlatlarına; 
Galata Kulesini, 
Galata Köprüsünü vs. 
satıp adamcağızların 
paralarını dolandırmıştı. 
Bu olaylar o yıllar için 
unutulmaz hadiselerdi. 
Uzun yıllar yazılıp 
çizilmişti. 

İşte bu olayların 
yaşanmakta olduğu yıllar, 1950’li yılların ortalarında Cumhuriyet alanının 
güney tarafı yani hana doğru olan kısmı belediyenin projeleriyle çarşı 
haline getirildikten sonra, alanın kuzey tarafı yani Turgut Reis İlkokulunun 
altında kalan alan meydan olarak kalmış, o tarihlerden itibaren de her türlü 
spor faaliyetleri, cuma pazarı ve daha birçok etkinlikler bu meydanda 
yapılmaya başlanmıştı. (Bugün üzerinde kültür merkezi, deniz müzesi gibi 
tesislerin olduğu alan) Yine o yıllar inşaası yeni biten, yeni askerlik şube 
binasının önü yolcu otobüsleri ve jipler için açık garaj olarak tahsis edilmiş, 
otobüsler oradan yolcu alıp, orada yolcu indirmeye başlamışlardı. Aynı 
zamanda, yola paralel olarak sıralanan onlarca jip orada park ediyorlardı. 
Bir resimde görüldüğü gibi orası adeta bir jip imparatorluğu gibiydi. 

Jip denince elbette ki o jipleri kullanan arkadaşlarımızın adları aklımıza 
gelir.  Jip şoförleri, Bodrumluların sevdiği kişilerdi. Hepsi ayrı ayrı 
kendine münhasır kişilerdi. Onların aklımızda kalan en kıdemlileri; Şoför 
Ekrem Filiz, Şoför Ferruh, Kabaranların Ali, Keme Salih, Yavuz Ali, Apo, 
Sofuoğlu, İğnecilerin Şoför Ahmet ve Çavuş Mehmet gibi arkadaşlarımızdı. 
İsimleri aklıma gelmeyen daha birçok jip şoför arkadaşımızı buradan 
saygıyla yâd ederim. 

Aralarında adını zikrettiğim, aynı zamanda benim ilkokul sınıf arkadaşım 
olan rahmetli Çavuş Mehmet’i, maalesef çok yıllar evvel Karaburgaz 
Mezarlığı Mevkinde bulunan Kanlı Dere yanlarında, geçirdiği bir trafik 
kazasında kaybetmiştik. İğnecilerin Şoför Ahmet’te maalesef bir cinayete 
kurban gitmişti. Kendilerini buradan  rahmetle yadederim.

İlk Otobüs Şoförlerinden Halil Efendi Kamyon 
Kullanırken, Kapıda Duran Mehmet Esentepe
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O yıllarda, Bodrum’da az miktarda bulunan taksi şoförlerinden; Zehir 
Ali’yi, Kubilay Takım ve diğerlerini de anmadan geçmek istemem. 

O yıllar taksiler rahat geliş gidişlerde, hastaları büyük şehirlerdeki 
hastanelere götürmekte, ama ekseriyetle düğünlerde gelin–damadın 
düğün salonlarına geliş gidişlerinde, gelinlerin kuaför salonlarına gidiş 
gelişlerinde kiralanırdı. Bu arada artan inşaat işleri dolayısıyla teknelerle 
taşınan kum ve benzeri inşaat malzemeleri kafi gelmemeye başlamıştı. 
Mutlak kamyonlara da ihtiyaç duyulmaya başlanmıştı. Bodrum’a ilk gelen 
kamyonlardan birinin şoförü, Bodrumluların sevdiği asabi şoförü Dalak 
Memetti. Dalak Memet, aynı zamanda otobüs şoförü Halil Efendi’nin 
kardeşiydi. Her an patlamaya hazır bir bomba gibiydi. Normal konuşmaları 
bile sinirli olurdu. Ama o kadar da naif, kimseyle sorunu olmayan bir 
arkadaşımızdı. Bu anlattıklarım sanki bir masal gibi değil mi..? Ama her 
satırına kadar Bodrum’da yaşanmış; tamamen gerçek kişiler, lakaplar ve 
olaylar.. 

ADLİYE CAMİSİ (YENİ CAMİİ) ve
DAVAZLININ HANI

Çarşı, sağda Adliye Camisi ve solunda o yıllar Kufoz İsmail’in üzeri çinko 
kaplamalı baraka dükkanıyla başlar, limana doğru o yılların esnaflarının 
dükkanlarıyla devam ederdi.

Kufos İsmail’in baraka-sından sonra, rahmetli Galip Evirgen’in dükkanı 
vardı. Tam karşısında, rahmetli Hacı Resullere ait binalar bulunurdu. O 
binaların önündeki meydanda, camiye ait şadırvan halen yerli yerindedir. O 
koca meydanın batısında, 
tarihi Davazlının Hanı, 
tarihin derinliklerinden 
çıkıp gelmiş yorgun 
bir kervansaray gibi 
dimdik ayakta duru-
yordu. Arşivimizdeki 
resimlerde de görüldüğü 
gibi, han devasa bir 
binaydı. Meydana bakan 
yönünde kocaman, 
kemerli bir giriş kapısı Davazlı Han
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ve hemen sol yanında da 
hanın büyük kahvehane 
salonunun üstleri yarım 
daire biçiminde kemerli 
kapıları vardı. Hanın 
önünde ayrıca ululaşmış 
bir okaliptus ağacı 
altını gölgelendirmeye 
devam ederdi. Hanın 
üst katında gelenlerin 
kalacakları bir sürü 
odası, ayrıca hep birlikte 
topluca yatılan kocaman 
odaları bulunurdu. Arka 

tarafında da denizin hemen bitişiğinde bulunan kocaman avlusunda gelen 
müşterilerin hayvanlarının kalacağı açık ve kapalı yerleri vardı. Han, 
perşembe akşamları Bodrum pazarına hayvanlarıyla gelen etraf köylüleriyle 
dolar taşardı. Hanı, Davazlı Mustafa Efendi, oğlu Kahveci Davazlı Mehmet 
ağabeyle birlikte çalıştırıyorlardı. Mustafa amca artık epeyce yaşını almış, 
saçları kırlaşmış sakin bir kişiydi. O yıllar, Bodrum’un çevre köylerinden 
gelen köylülerin yanı sıra dışarıdan gelenlerle han ve kahve çok iyi 
çalışırdı. Han, Bodrum’un tarihi simgelerinden biriydi. Aynı zamanda o 
yıllar yolu Bodrum’a düşen yoksul dervişlerin, fukaraların kahvehanesinde 
tahta sedirler üzerinde bedava yatırıldığı bir mekândı. Ta ki 1960’lı 
yılların sonlarına doğru, yetkililerinin kıyıpta o tarih hazinesini yıkıp yok 
etmelerine kadar.. Ben o yıllar, Alman-ya’da bulunuyordum. Almanya 
dönüşü Bodrum’a gelip, hanın yok edildiğini gördüğüm zaman gözlerime 
inanamamıştım. O yıllar hanın güney yönündeki bitişik iki katlı taş bina, 
tekel binasıydı. O binanın önünden geçilip büyük boş bir alana çıkılırdı. O 
alanın güney ucunda, resmi sahil sıhhıye binası vardı. Önünde bulunan taş 
iskele, limana giriş yapan teknelerin muamelelerini yaptırmak üzere gelen 
sandallarının yanaştığı iskeleydi. Meydanın kuzeyinde ise, tekel binasına 
bitişik olarak belediyenin yaptırmış olduğu açık umumi helâları vardı. Üç, 
beş kabinden oluşan o helaların pisliği, direk denize akar etrafı leş gibi bir 
sidik kokusu kaplardı. Tuvaletlerin pisliğinin aktığı yerde, hanın hemen 
arkasında küçük bir sahil şeridi vardı.  Sahilcik, palmiyeli meydanda 
son bulurdu. Son bulduğu yerde salaş, ahşap bir baraka vardı. Barakayı 
köfte ve sakatat gibi mezeler yapıp, sahil üzerine koyduğu birkaç masa ve 
sandalyede ucuz içki içiren aşçı Kaptan İbrahim Cengiz çalıştırırdı. Yaptığı 

Ben, Celal Konday, Prof. Dr. George Bass 
ve eşi Ann Bass’la.
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köfteler ve sakatat 
çok lezetli olurdu. O 
sebeple damak tadıyla 
ucuz zevk yapmak 
isteyenler, burayı tercih 
ederlerdi. Biz gençler 
de ekseriyetle buraya 
gelirdik.

 O yıllar köy pazarı 
cumhuriyet alanında 
kurulurdu. Pazarcı 
köylülerin yiyecek 
ihtiyaçlarını pazar yerinde mangalda, çok lezzetli köfteler pişiren ve mis 
gibi kokudan duman altı olan, köylülere ekmek arası satan iki kişiden 
biri, Köfte Nazif (Göymen) ve ağabeyi Sucu Osman’dı. (Göymen) Her 
cuma tezgâhlarını, pazarın orta yerine kurar ve nafakalarını kazanırlardı. 
Köylülerden malını erken satan veya biraz kaçamak yapmak isteyenler de 
alana yakın olan ve ucuz olduğunu bildikleri, İbrahim Cengiz’in barakasına 
gidip demlenirlerdi. 

Hanın kuzey batısı doğrultusunda bulunan bir çok dükkan, liman 
istikametinde sıralanırlardı. Orada bir çok kunduracı, terzi ve kereste satan 
dükkanlar sıralanırdı. Kundura ustalarından biri rahmetli Kunduracı İsmet 
Bilgin Ustaydı. Yine kunduracı usta olan Metin Tezcan, babasıyla birlikte 
çalışırlardı. Az ilerde rahmetli Terzi Naci Usta’nın dükkanı, hemen onun 
bitişiğinde Keresteci Ragıp Efendi’nin kereste dükkanı vardı. Dükkanların 
sonuncusu ise, palmiyeli meydanda son bulan çok yıllar sonra Ulviye’nin 
Mehmet’in (Birgin)  kahvehane olarak çalıştıracağı taş bina vardı. 

Yolun karşı yakasında ise, belediye parkına bitişik olan Necmettin’nin 
Fırını (Önder) vardı. Tepecik istikametine doğru onun bitişiğinde İstanköy 
Adasından göç etmiş olan Süleyman Kocaoğlan’ın bakkaliye dükkanı 
bulunuyordu. Bitişiğindeki dükkan ise, 1960 yıllarında kiracısı olan ve 
bir müddet birlikte çalıştığımız Terzi Celal Konday’ın dükkanıydı. Celal 
Konday dükkanını, uzun yıllar Esnaf Kooperatif Başkanı olarak hizmet 
verdikten sonra emekli olan o yıllar tenekecilik yapan, Tenekeci Mustafa 
Danacı ile birlikte ortak kullanıyordu. Onu takip eden dükkan o yıllar Camcı 
Mahmut’un dükkanıydı. Onu takip eden dükkan ise benim ortaokula devam 
ettiğim yıllar kırtasiye, okul gereçleri satan  Kont Kemal isimli (çok güzel 

Celal Konday ve George Bass Ekibiyle 1960'lar
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giyindiği için kendisine 
bu lakap takılmıştı) bir 
ağabeyimizin çalıştırdığı 
dükkandı. Sonra Hacı 
İbram’ın bakkaliye 
dükkanı gelirdi. Oğlu 
Mehmet onun yanında 
yardımcısıydı. Hacı 
İbram’ın dükkanının 
bitişiğinde, o yıllar 
Berber İbrahim Apak 
ustanın berber dükkanı 
vardı. (Nuri-Tarkan ve 
Baykal Apak kardeşlerin 

babaları) Tipik bir amcamızdı. Babamın arkadaşıydı. Beni bazen tıraş 
etmeye götürürdü. Dikkatimi çeken şey elinin birinde bir kaç parmağının 
kesik olmasıydı. Ama çok güzel bağlama çalardı. Oğlu Tarkan Apak 
benim okul arkadaşımdı. O da babasının öğretisiyle saz çalardı. Ne yazık 
ki Tarkan arkadaşımızı da çok erken bir yaşta, Antalya’da bir motosiklet 
kazasında kaybetmiştik. 

Berber İbrahim ustanın bitişiğindeki dükkanda, Fort Kemal lakaplı bir 
ağabeyimiz kardeşi Ali Ay ile birlikte 
oto tamirciliği yapıyorlardı. Fort 
Kemal Bodrumluların çok sevdiği, 
esprileriyle herkesi kahkahaya 
boğan  komik bir kişiydi. Tipi o 
yıllar komik filmleriyle dünyayı 
güldüren lorel-hardi ikilisinin 
şişmanı olan hardiye çok benzerdi. 
Yüzünün şekli badem bıyığıyla tıpkı 
ona benzerdi. Her konuşması insanı 
güldürürdü. Hele kendi gibi espri 
ustası olan tenekeci Mustafa ile bir 
araya geldikleri zaman yaptıkları 
komik konuşmalarıyla, milleti 
çatlatırlardı. Fort Kemal iyi bir oto 
tamircisiydi. Birgün elindeki bir 
araba şasisi üzerine, kontropilaklarla 

Ford Kemal’in kontroplaklarla kendi elleriyle 
yaptığı pikap. 

Ford Kemal
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pikap modeli bir araba inşa etmişti. 
Her şeyi kontropilaklarla olan o 
arabayla gezmeye çıktığı zamanlar 
millet ustalığını metheder ama, 
arabanın modeline çok gülerdi. 
Her söylenen söze vereceği komik 
bir cevabı olurdu. O arabanın bir 
resmini arşivimde saklıyorum. Buna 
karşılık kardeşi Ali Usta ise tam 
tersi ağırbaşlı, fazla konuşmayan 
sakin bir kişiydi. En son dükkan ise 
Şemsettin’in Kemal Ustanın demirci 
dükkanıydı. 

1960 başları. Terzi Celal Konday’ın 
o mevkide bulunan dükkanında 
çalıştığım yıllar, gerek ülkemiz 
açısından gerekse dünya devletleri 
açısından çok karışık geçen yıllardı. 
Ülkemizdeki iktidar-muhalefet çekişmeleri, 27 Mayıs 1960 İhtilâlini 
getirdi. Bir çok milletvekili Yassı Ada’da yargılanıp mahkûm oldu. Bir 
milletvekili (Kemal Zeytinoğlu) intihar etmiş, başta Başbakan Adnan 

Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin 
Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan 
Polatkan idam edilmişlerdi.

Dışta ise Küba Krizi yaşanıyor 
neredeyse Üçüncü Cihan Harbine 
zemin hazırlanıyordu. Amerika’dan 
kopup Varşova paktına kayan Küba, 
Rusya’dan ülkesine savunma füzeleri 
yerleştirilmesini istemiş, Rus Başkanı 
Kruşçev bu isteğe olumlu cevap 
verip füzeleri gemilerle Küba’ya 
gönderince, Amerikan Başkanı John 
F. Kennedy rest çekip gemileri, 
Atlantik Denizi’nin ortasında iken 
durdurmasaydı belki de bir harp 
çıkacaktı.

Ford Kemal'in Kardeşi Ali Ay

Köfteci Nazif Göymen
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Tam böyle büyük dünya 
kaosları yaşanırken, 
1963 yılında bir gezisi 
esnasında Amerikan 
Başkanı Kennedy Dallas 
Eyaletinde suikastla 
öldürülmüştü. Bütün bu 
olaylar 1960’lı yılların 
başlarına damga vurmuş, 
bütün dünyayla birlikte 
ülkemizde de yürekler 
ağza gelmişti. Çok şükür 
ki o büyük krizler ucuz 
atlatılmıştı.

Aynı yıllarda Bodrum’da güzel şeyler de oluyordu. Pensilvanya Üniversi-
tesi profösörü George Bass başkanlığında, deniz dibinden binlerce yıl ev-
vel batmış olan tekne enkazları ve içerisinde bulunan birçok kıymetli tarihi 
anforalar, silah parçaları ve daha o dönemlere ait pek çok değerli antika eş-
yalar su yüzüne çıkarılıyor ve müze haline getirilen kalemizde değerlendi-
riliyordu. Birgün, Celal Konday ve Radyocu Burhan Yepremle, Ulviye’nin 
Memet’in Kahvesi önünde masada sazlı sözlü vakit geçirirken, ekibiyle 
oradan geçmekte olan profösör George Bass ve eşi Ann, çaldığım bağla-
mayı merak edip bizlerle 
oturmuşlar, eğlencemize 
iştirak etmişlerdi. Elle-
rinde, henüz o tarihlerde 
ülkemizde olmayan bir 
çeşit kamerayla resimler 
çekmiş ve anında arka-
sından çıkan resimleri 
bize vermişti. O gün, 
değerli bir profösörle 
bir arada olmamız bizi 
memnun etmişti. O re-
simler, halen arşivimde 
bulunmaktalar.

Solda Davazlı Han, Sağda Sahil Sıhhıye Binası

Soldan Balıkçı Salih, Dikiş Makinasında Terzi 
Celal Konday, Oturan Tenekeci Mustafa Danacı 

ve Ben
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BELEDİYE MEYDANI VE ESKİ RAMAZANLAR

Belediye parkının önün-
de hanla, Yeni Cami 
arasında bulunan ve 
bir köşesinde şadırvan 
olan belediye meydanı, 
1940’lı ve 1950’li yıllar-
da bilhassa perşembe ak-
şamları ve cuma namaz-
larında köylerden gelen 
pazarcı köylülerle birlik-
te cami cemaatla dolar, 
yer bulabilmek zorlaşır-
dı. Cuma namazları ve 
ramazan gecelerinde teravih namazları, hele  bayram namazları muhteşem 
kalabalık olur cemaat alana sığmazdı. 

O yıllar ramazanlar bir başka yaşanırdı. Yerlere serilen kilim ve hasırlar 
üzerinde huşuyla teravih namazını kılan cemaatin, her dört rekat aralarında 
hep birlikte okudukları salavatı şerifle yer gök inler, muhteşem bir tablo 
oluşurdu. 

Ancak o alan benim henüz doğumumdan evvel bu görüntüde değilmiş. 
Elimizdeki bazı resimlerden anlıyoruz ki, o yıllar meydanın kuzey 
tarafında Yeni Cami önünde bazı binalar ve ulu ağaçlar varmış. Hatta o 
binalardan biri o yılların belediye binasıymış. Herhalde o yıllar meydana 
sadece Kale Caddesi tarafından, şadırvanın önünden giriliyormuş. Zira o 
yıllar henüz dizayn edilmemiş olan bugünkü belediye parkının o günler 
mezarlık olması ve o binaların mezarlığın önünde bulunmaları sebebiyle, 
şimdiki geçit yoktu herhalde. Tabi ben meydanın o halini bilmediğim için, 
bu hususta daha fazla yorum yapmak istemiyorum. 

1940’lı yıllarda bazı yaşlı amcalar, gurup olarak ramazanın on 
beşinden  sonra, topluca yakın köylere gidip teravih namazlarını 
müsafireten kılarlar köylü arkadaşlarıyla sohbet eder, ikram edilen taze 
buz gibi ayranları kana kana içer geri dönerlerdi. Bu hal bazı arkadaş 
gurupları tarafından adet haline getirilmişti. 

Mesela, bizim mahallede başta Yunus Efendi kardeşler, babam ve daha bazı 
arkadaşları her ramazan bir kaç köye gitmeyi adet haline getirmişlerdi. 

Belediye Meydanının Eski Hali
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Köylere, o yıllar henüz otobüs olmadığı 
için bazen Karadağlı Mehmet’in çift 
koşumlu at arabasıyla, çok sonraları 
da açık kamyon kasalarında gitmeye 
başlamışlardı. Babam bazen beni 
de, henüz yedi sekiz yaşlarımda 
olmama rağmen, köylerdeki teravih 
namazlarına götürürdü. Bir defasında 
Kızılağaç köyüne götürmüştü. Namaz 
kalabalık bir cemaatla kocaman 
bir tarla içerisinde kılınmıştı. Hiç 
unutmam.. Tam namaz esnasında, 
gözüme kızgınlıktan boğazı 
kıpkırmızı kesilmiş, kocaman bir 
kertenkele namaz kılanlara baka 
baka, yavaş hareketlerle bir ağaca 
tırmanıyordu. Ödüm kopmuştu. O anı 
halen unutamıyorum. 

Yedi sekiz yaşlarımda olduğum yıllar, babam beni devamlı olarak teravih 
namazlarına götürürdü. O muhteşem manzarayı o kalabalığı görür, içimde 
bir şeylerin kıpırdadığını hissederdim.

Çocukluk yıllarımda ramazan ekseriyetle yazın o bunaltıcı uzun sıcak 
günlerine rastlardı. Yaşı artık altmışlara gelmiş olan rahmetli babam, evine 
ve çocuklarına biraz daha refah bir hayat yaşatabilmek için, belediye 
kalfalığı yanı sıra kişilere ev inşa eder, kazancını arttırmaya çabalardı. Bazı 
günler beni elimden tutar ve kişilere yaptığı inşaatlara götürürdü. Bunlardan 
biri Kufos İsmail Taylan’ın Türkkuyusu’ndaki ev inşaatıydı. Oruçlu haliyle 
o yakıcı yaz güneşinin altında başına bağladığı mendili sık sık ıslatıp, koca 
taşlarla duvar örüşünü gördükçe içim sızlardı. Bugün, hiçbir mazereti 
olmadan klimalı iş yerlerinde çalışan, sıcakları ve günlerin uzunluğunu 
bahane edip  oruç tutmayan sağlıklı insanların kulaklarını çınlatmak isterim.

Ben bir ağacın gögesinde bile sıcaktan kavrulurken, onun çabasını 
gördükçe babalığın kutsallığını daha iyi anlıyordum. Öğle güneşinin tam 
tepeye dikildiği saatler paydos eder, camide kıldığı öğle namazından sonra 
bir müddet Kur’an okur, caminin bir köşesinde biraz kestirdikten sonra 
ikindi namazını kılıp, tekrar işine gider ve iftar vaktine yakın eve yorgun 
argın dönerdi. 

Arabacı Mehmet Karasoy
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O mübarek günlerde biz 
evin çocuklarının bir gö-
revi de akşam yaklaşır-
ken, Umurça Deresi bo-
yunca uzanan mandalina 
bahçelerinden biri olan, 
Bardakçı Bahçesi’nde, 
buz gibi soğuk suyu bu-
lunan kuyudan kovayla 
su çekip, testilerimizi 
veya diğer kaplarımızı 
doldurup iftar sofrasına 
vaktine yetiştirmekti. 
Bugün evlerinde başta 
buzdolabı ve sebil gibi 
nimetler bulunan yeni nesil, bu anlatılanları bir hikâye zanneder. O saatler 
kuyu başı su doldurmaya gelenlerle çok kalabalık olurdu. Herkes sıraya 
girer, sıranın kendisine gelmesini sabırsızlıkla beklerdi. Bu arada, kuyudan 
biraz ilerideki evinin önünde hasır sandalyesinde oturmuş, sıra kapma hen-
gamesini seyredip eğlenen Bahçıvan Halazar İbrahim ağabenin yüzündeki 
alaycı gülücükler hiç eksik olmazdı. 

O görevimizi yerine getirdikten sonra biz çocuklar, deniz kıyısına gider 
kalenin sırtlarında atılan iftar topunun patlamasını, ellerimizde birer taşla 
beklerdik. Önce havaya fışkıran göz alıcı bir ışıktan sonra, büyük bir 
gürültüyle patlayan topla birlikte ellerimizdeki taşları bommm….. deyip 
denize fırlattıktan sonra koşarak eve sofra başına gelir, büyük bir iştahla 
anamızın nefis iftar yemeklerine kaynardık. Sonra saatler önce soğuması 
için kuyuya indirilen karpuz, kuyudan çıkarılıp yemek üstüne soğuk soğuk 
yenirdi. 

1940’lı yıllarda Yeni Cami imamı; saçları ve top sakalı kızıl renkte olan 
Hasan Hüseyin hocaydı. (Tatlıcı Mustafa Özceylan’ın kayın pederi, Halime 
Pulat hocanımın dedesi) İri yarı tok sesli bir hocaydı. Babam beni camiye 
getirdiği zamanlar, onun ses tonundan  etkilenir, ondan biraz çekinirdim. 
Ara sıra namaz esnasında başka çocuklarla muzipçe göz teması olur, gülme 
krizine tutulurduk. Yanımızdaki büyükler her ne kadar bizleri dirsekleriyle 
dürtüp ikaz etseler de, daha beter güler bazen de dışarı kaçardık. 

Hasan Hüseyin Hoca vefat ettikten sonra, camiye atanan Hayri Hoca ulema, 

Bayramlarda Cambazların Direklerini Diktiği 
Karadağlı Mehmet Amcanın Atlı Arabası ile Biz 

Çocukları Gezdirdiği Alan



192

çok bilgili, asrın teknolojisini de içine alan vaazlarıyla, o yıllar Bodrum’un 
gençlerinin, camiye gelmelerini sağlamış ve adı kısa zamanda çevre ilçelere 
hatta İstanköy Adasına kadar duyulmuştu. Çocukluk yıllarımızda, (1944) 
Bodrum’a gelen Hayri Hoca bilahare, bizim gençlik yıllarımız olan 1964 
yılında, devlet tarafından, İstanköy adasındaki soydaşlarımız için adadaki 
Lonca Camisine tayin edilmiş, memuriyeti bitince de oradan emekli olup 
İzmir’e gitmiştir. Halen görüştüğümüz ortaokul arkadaşım olan oğlu 
Nurettin, yaz aylarında Bodrum’daki evine gelir, yaz aylarını Bodrum’da 
geçirir. Her karşılaştığımız zamanlarda o güzel, değerli yılları anarız. 

BİR MİZAH: BEKTAŞİ’NİN NAMAZI

Hayatında hiç camiye gitmemiş bir Bektaşi birgün, her nasılsa içine doğan 
ilhamla, camiye gidip namaz kılmak ister. Fakat, cami adabını bilmediği 
için ne yapacağını birine sormak ihtiyacını duyar. Sorduğu kişi de kendisine 
evvela abdest aldıktan sonra içeri girip, hocanın arkasında durmasını ve 
hoca ne yaparsa o hareketi yapmasını söyler. Başında o yıllar Bektaşilerin 
giydiği uzun küllahla gelip, hocanın arkasına oturur. 

Namaz başlar. Hoca namaz surelerini okuyup, secdeye gidince Bektaşinin 
külahı hocanın kıçına değer. Ne olduğunu anlayamayan hoca abdestinin 
bozulduğu endişesiyle sinirlenir, geriye dönüp “Bre zındık abdestimi 
bozdun” der ve adama okkalı bir tokat atar. Tabi, Bektaşi bu hareketin 
namazın icaplarından olduğunu sanıp, o da geriye döner ve arkasında olan 
adama okkalı bir tokat atıp, ukalaca adama  “Sen de arkandakine!” der.  

BAYRAMLARIMIZ

Bundan yetmiş seksen yıl evvel yaşadığımız bayramlarımızla, bugün 
yaşanan bayramlar arasında dağlar kadar fark vardı. Bir defa bayramlar, 
çok evvelden hazırlanarak karşılanırdı. Çocuklarda büyük bir sevinç 
oluşur, o gün sabırsızlıkla beklenirdi. Her anne baba çocuklarına bütçesine 
uygun bir biçimde kılık kıyafetler alır, çocukları sevince boğardı. 

Tabi, bu arada fakir konum komşu çocukları ve öksüz çocuklar unutulmaz, 
herkes bütçesine göre o boynu bükük çocuklara bayram sevincini tattırmak 
için yarışırlardı. 
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Bayramdan bir gün 
evvel arife gecesi 
biz çocuklar, alınan 
kıyafetleri başucumuza 
asar, onun sevinciyle 
uzun zaman uyuyamaz 
bir an evvel sabah 
olmasını beklerdik. O 
yıllar, her ne kadar maddi 
olanaklar kısıtlıysa da, 
o anne babalar yemez 
içmez evlatlarının 
bayram ihtiyaçlarını 
karşılarlardı. 

Her evde bir gün evvel arife günü hamurlar karılır, ortasına yumurta 
oturtulmuş ve çeşit çeşit şekillerde yapılmış kuluryalar (halkalar) koca 
koca sinilere dizilir, biz çocuklar sevinçle sinileri mahalle fırınlarımıza 
taşır, pişmelerini sabırsızlıkla beklerdik. Bizim fırın Şalvarağa fırınıydı. 
Bazen Fırıncı Ömer ağabeyimiz gelen çok fazla tepsilerden başını 
kaşıyamaz, sinirlenir bizlere söylenir dururdu. Bazen de hakikaten çok 
fazla olan ve pişiremeyeceği tepsileri, Kumbahçe Mahallesi Tarla Sokak’ta 
bulunan, Habbaçena (Habib’in karısı) lakaplı Giritli teyzenin ev fırınına 
gönderir, halkalarımızı o kadıncağız evinin bahçesinde bulunan ve kendi 
ev ekmeklerini ve buna benzer şeyleri pişirdiği küçük fırınında pişirirdi. 
O kadıncağız, mahallenin adeta fırıncısıydı. Tüm komşularının ev 

ekmeklerini, çukalilerini 
(çömlek tencerelerini) 
ve etli yemek tepsilerini 
pişirir nafakasını 
çıkarmaya uğraşırdı. 
Rahmetli dağa gider, 
topladığı odun ve çalı 
çırpıyı sırtında taşır 
getirirdi. 

Arife günleri ikindi 
namazı çıkışından 
sonra babalarımız 
mutlak surette kabir 

Habbaçena Dağdan Çalı Çırpı Getirirken

Habbaçena Ev Fırınında Ekmek Pişirirken
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ziyaretlerini yerine getirirlerdi. 
Aileler ise kabir ziyaretlerini 
çocuklarla birlikte, bayramın birinci 
veya ikinci günü müsait oldukları 
zaman gerçekleştirirlerdi. 

Ramazan bayramı sabahları, Davul-
cu Ali Dayı, yine yardımcısıyla ev ev 
dolaşır çocukları beyitleriyle okşala-
yıp bahşiş toplardı. 

Çocuklar yeni bayramlıklarını giyip, 
anne babalarının ellerini öptükten 
sonra akraba ve komşu büyüklerine 
gidip el öper, akraba-lık münasebet-
lerini perçinlerlerdi. Ellerini öptükle-
ri büyükler de çocukları gönüllemek 
ve sevindirmek için kendilerine bay-
ram harçlığı veya şeker verirlerdi. 

Kurban bayramının kutlamaları ise 
çok daha değişik, duygusal ve çok daha coşkulu olurdu. Çünkü o yıllar 
hemen hemen her evin küçük de olsa bir avlusu veya küçük bir bahçesi 
olurdu. O sebeple maddi gücü yetebilen her aile mutlak surette, en az 
bir hafta evvelden kurbanlık kuzusunu alır onu çocukları besler, kuzuya 
kına yakılır ve çocuklar kuzularını hergün sokakta gezdirirlerdi. Bu 
arada evin çocukları ile kurbanlık arasında duygusal bir bağ oluşurdu. 
O sebeple kurban kesileceği gün çocuklar evvela anne babaya isyan 
eder, kurbanlığı kestirmek istemez ağlarlardı. Ama ne yazık ki sonunda 
bayramın fıtratına uymak mecburiyetinde kalır kadere rıza gösterirlerdi. 
O yıllar kurban bayramına yakın günlerde hemen hemen her evden kuzu 
melemeleri gelir, hele arife gecesi ise adeta kurbanlıklara akibetleri malum 
olmuşçasına sabaha kadar biri birilerinin sesine acı acı melerlerdi ya da biz 
çocuklara öyle gelirdi. Bu da ister istemez insanı duygulandırırdı. Kesim 
babalarımız tarafından yapılırken, o anı görmemek için oradan uzaklaşır 
kesim bittikten sonra geri gelirdik. Kurbanlık usulüne göre bölünüp, 
büyük bir bölümü o yıllar mahallelerimizde çok bulunan fakir ailelere biz 
çocuklarla dağıtılırdı. O fakir ailelerin sevincine şahit olmak biz çocukları 
çok sevindirirdi. Ettikleri dualarla eve dönerken içimizde büyük bir huşu 
duyardık. Zamanla her şey gibi kurban adetleri de değişime uğramış 

Kasap Koçun Osman
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şehirleşmenin getirdiği sıkışıkla evlerin avlu ve bahçeleri de ev olunca 
artık kurban kesilecek yer kalmaması dolayısıyla insanlar vekalet usulüyle 
kurban kestirmeye başlamışlardır. Tabii çocukluğumuzda hissettiğimiz 
o kurban kutsiyeti de yavaş yavaş yok olmaya başlamıştır. Çok şükür ki 
yurdumuzda halen kurban kesme adetini yerine getiren milyonlarca kişi 
o güzel ve kutsal vazifesini yerine getirmeye devam etmektedir. İnşallah 
bu kutsal görev yurdumuzda ve islam âleminde kıyamete kadar devam 
edecektir.

Bayram harçlığı toplayan çocuklar, soluğu bayram meydanında alırdı. 
Bayramlar hakikaten çocuklar için unutulmaz günler olurdu. Hatta bir 
yıl bayramda,  Bodrum’a bir meddah gelip Karagöz-Hacivat oynatmıştı. 
Ama hangi yıl olduğunu ve nerede oynattığını hatırlayamıyorum. 
Büyüklerimiz ise ilk fırsatta yakın akraba ve dostlarının yaşlılarını ziyaret 
eder bayramlaşırlardı. Bugünün tam tersine aileler, sırf bayramlaşmak 
için gidecekleri bir yer varsa ertelerler gitmezler, bayram boyunca evde 
gelecek eş dost ve misafirleri beklerlerdi. 

Şimdi ise bayramlar adeta insanların birbirinden kaçma günleri olmuş. 
Bayram denince akla ilk gelen şey, çok evvelden tatilin hangi turistik 
beldede yapılacağının planlanması olmaktadır. Bugünkü bayramlaşmalarla, 
o günün bayramlaşma zihniyetindeki fark işte bu kadar bariz. 

 

UNUTULMAZ  MÜEZZİNLERİMİZ KARA AHMET HOCA,
HAMAMCI HAFIZ MEHMET HOCA ve

SÜNNET MERASİMLERİMİZ

Bu her iki müezzin hocalarımızın muhteşem sesleriyle okudukları ezanlar 
dışında, biz çocuklar üzerinde unutulmaz hatıraları ve etkileri vardı. 
O yıllar henüz fenni sünnetçilik yoktu. Erkek çocukları atadan kalma 
usullerle sünnet edilirlerdi. 

Çocukluğumuzun  meşhur  sünnetçi amcası, Berber Hüsnü 
Ustaydı.  Çok sakin munis ve o derecede beyefendi olan Hüsnü Amca, 
bizim  jenerasyonumuzun genç berberlerinden olan Berber Mustafa 
Çaylan’nın babası, taksi şöförü Hüsnü’nün dedesiydi. Tüm sünnetler 
Bodrum’un tek sünnetçisi olan Hüsnü amcaya yaptırılırdı. Sünnet icra 
edilirken, dinimiz ve gelenek icabı bu iki müezzin amcalarımızdan biri 
mutlaka sünnetçinin yanında yer alır, kirveler çocuğun kol ve ayaklarını 
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sıkı sıkı tutarlarken, o hocalar gür 
sesleriyle ilahi okumaya başlarlar, 
“Ötme bülbül, ötme bülbül; derdime 
dert, katma bülbül. Benim derdim 
bana yeter, bir dertte sen, katma 
bülbül”   diye diye adeta sünnet 
işleminin başladığını davetlilere ve 
mahalleye duyururlardı. Bu arada 
sünnetçi ilk hazırlıklarını tamamlar, 
sıra sünnete gelir. Sünnetçinin 
usturayı eline aldığını gören 
çocuk, korkuyla bağırmıya fırsat 
bulamadan  sünnetçi sünneti bitirir, 
çocuk acıyla ağzını açmasıyla Ahmet 
Hoca elinde       hazır bulundurduğu 
lokumu çocuğun ağzına tıkar ve 
var gücüyle “Maşallah maşallah 
maşallah”  diye bağırarak sünnetin 
bitimini ilan ederdi. Ahmet hocanın 

o gür sesi o çocuğun hafızasından uzun yıllar silinmez ve her hocayı 
gördüğünde elinde olmadan korkardı. 

Burada bir hususu belirtmeden geçmek istemiyorum. Hüsnü usta vefat 
ettikten sonra, 1960’lı yılların başında Bodrum Devlet Hastanesine İbrahim 
Pay isimli ağabeyimiz sıhhıye memuru ve fenni sünnetçi olarak atanmıştı. 
Çok çalışkan ve mesleğinin uzmanı olan İbrahim Pay o tarihten sonra 
Bodrum’da yapılan bütün sünnetleri kendisi yapmaya başlamış, yaşlanıp 
emekli olana kadar mesleğini başarıyla icra etmiştir. Çok efendi ve dürüst 
bir kişiliğe sahip olan İbrahim Pay kendisini tüm Bodrumlulara sevdirmiş, 
bilahare Bodrumlu bir ailenin kızıyla evlenip eniştemiz de olmuştu. Yakın 
bir geçmişte maalesef aramızdan ayrılmış olan İbrahim Pay’ın evlatları, 
Azmakbaşı mevkinde bulunan pay pansiyon işletmesinin sahipleridir.  

Ahmet Hoca bizim tanıdığımız yıllarda artık yaşlanmaya yüz tutmuş dimdik, 
sağlıklı bir adamdı. Uzun boylu, ten rengi koyu esmer olduğu için  Kara 
Ahmet Hoca diye tanınırdı. Bir ayağı hafif aksadığı için elinde daima  bir 
bastonla yürürdü. Konuşması yüksek sesle, hızlı ve hafif pepremsiydi. O 
yüzden bazı kelimeleri anlaşılmazdı. Sokakta yaramazlık yapan bir çocuk 
görünce elindeki bastonu göstererek aksak aksak üzerine gider çocuğu 
korkuturdu. Ondan hepimiz biraz çekinirdik. Bu belki de sünnetteki 

İlk Sünnetçilerden Hüsnü Çaylan 
Amcamız
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konumu dolayısıyla, 
şuur altımızda kalan bir 
ruh haliydi. 

O yıllar beş vakit ezan-
lar istisnasız minareden 
okunurdu. Zira o yıllar, 
hoparlör denilen nesne 
henüz yoktu. Müezzin 
günde beş vakit kimbi-
lir kaç adet olan minare 
merdivenlerini tımana-
rak şerefeye ulaşır, bu 
ona adeta yararlı bir spor 
olurdu. Adamlar belki de 
o sebeple zımba gibi olurlardı. Ayrıca gerek Ahmet Hoca’nın, gerekse Ha-
fız Hamamcı Mehmet Hoca’nın ses ve nefesleri olağanüstüydü. O yıllar 
Bodrum’un suküneti içinde henüz binaların yüksek olmaması dolayısıyla 
minareden okudukları ezan Bodrum’un en ücra köşelerinden bile duyulur-
du. 

Ahmet hocanın Kaymakam Sokak-
ta, aynı evde hep birlikte oturdukları 
başı her zaman bağlı yaşlıca bir ha-
nım ve Tuncay isimli benimle aynı 
sınıfta okuyan bir arkadaşım vardı. 
Hanım, onun nesi oluyordu? Kardeşi 
mi, bir yakını mı, Tuncay torunu mu 
oluyordu? Bilmiyorum. Hanım bi-
zim okulumuzda hademelik yapardı. 
Sonra ne oldu bilmiyorum, hep bir-
likte Bodrum’dan ayrılıp gitmişlerdi 
herhalde. Çünkü bir daha onları hiç 
görmemiştim. 

Hamamcı Hafız Mehmet Hoca ise, 
Ahmet hocanın aksine kısa boylu, 
şişman ve göbekli bir  amcamızdı. 
Müthiş bir nefese, tiz ve çok 
güzel bir sese sahipti. Minareden 

Hafız Müezzin Hamamcı Mehmet Efendi Bir Sünnette 
İlahi Okurken, Kirve Kahveci Davazlı Mehmet

Sünnetçi İbrahim Pay, Kirve Yalçın 
Yüceer ve Ben
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okuduğu ezan, en uzak köşelerden 
bile zevkle dinlenirdi. Kendisi 
aynı zamanda bugün ziraat bankası 
binasının arkasında kalan ve türkü 
bar olarak faaliyet gösteren Çarşı 
Hamamı’nın sahibiydi. O da o 
ağır vücuduyla hergün beş vakit 
ezanlarını okumak için, minarenin 
bir sürü  merdivenlerini tırmanır ve 
o muhteşem sesiyle görevini yapardı. 

Bunun yanı sıra o da Ahmet Hoca 
gibi, sünnet merasimlerinde o güzel 
sesiyle ilahi okur ve sünnet olan 
çocuğun ağzına lokum tıkar ve 
mevlütler okurdu. 

Sünnet merasimlerinde unutulmaya 
yüz tutmuş güzel adetlerimizden biri 

de, sünnetçi hazırlığını yaparken şapkalarını bir yakınlarının tuttuğu sünnet 
çocuğu veya çocuklarının, davetlilerin ellerini öpüp bahşiş toplamasıydı. 
Ayrıca sünnet bitip davetliler gittikten sonra, evde kalan yakınların sünnetli 
çocuğa altın veya bangnot liraları göğsüne takmalarıydı. Zaman geçtikçe 
zonklamaya başlayan yaranın ızdırabı artınca, toplanan para ve takılar 
çocuğa gösterilir, sayılır ve çocuk avutulmaya çalışılırdı. 

Günümüzde artık maalesef gelenek ve adetlerine göre evlerde pek sünnet 
yapılmıyor. Şimdi eğer doğum hastanede gerçekleşmişse anne ve babanın 
muvaffakatı alınıp sünnet, çocuk doğar doğmaz gerçekleştiriliyor veya 
ilerki bir yaşında yine aynı şekilde sünnet hastanede gerçekleştiriliyor. 
Sünnetin, olmassa olmazı mevlüt ve diğer bahşiş gibi adetler ilerki bir 
tarihte anne babanın veya dede ve babaannenin isteği doğrultusunda, çok 
sonraları müsait bir zamanda usulen yerine getiriliyor. Yani her şey gibi 
onun da tadı tuzu kalmadı vesselam. 

Bu her iki müezzin hocalarımızın bir hususiyeti ve unutulmazı da ezanı 
Türkçe okumalarıydı. Bu yasa, 1950  seçimlerini büyük bir ekseriyetle 
kazanan Demokrat Parti zamanında kaldırılmış ve tekrar ezan Arapça 
şekliyle okunmaya başlanmıştı. Çocukluk yıllarımızda günde beş vakit 
dinlediğimiz ezanın Türkçesini burada sizlere takdim ediyorum. 

Müezzin Kara Ahmet Hoca
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Tanrı uludur, Tanrı uludur,
Tanrıdan başka yoktur tapacak,
Muhammed onun elçisidir,
Haydin namaza, haydin namaza,
Haydin felaha, haydin felaha (kurtuluşa)
Tanrı uludur, Tanrı uludur, 
Tanrıdan başka yoktur tapacak. 

Hamamcı Hafız Mehmet Hoca’nın, bizden biraz büyük arkadaşımız 
olan Celal isimli  bir oğlu vardı. Celal askere alındığı yıllarda, Kore 
Savaşı devam etmekteydi. Kendisi Kore Savaşına katılmak üzere oraya 
gönderilmiş, savaşta yara almamış ama yaşadığı savaş sendromuyla 
psikolojisi bozulmuş, hayat tarzı değişmişti. O yıllardan sonra kendisinde 
bir durgunluk peyda olmuş hayata karşı bigane kalmaya başlamış, meslek 
hayatını da terk etmişti. İstediği gibi yaşamayı seven çok sakin hareket 
eden efendi bir arkadaşımızdı. Askerlikten evvel bir ara terzilik yaptığını 
hatırlıyorum. 

Askerlikten sonra ise kendini dövüşçü Hint horozu ve tavukları 
beslemeye adamış, onlarla oyalanmaya başlamıştı. Hiç unutmuyorum. 

Bir zamanlar, Hebip isimli dev 
gibi kocaman kızıl renk bir Hint 
horozu vardı. Hamamlarının önünde 
(şimdi o alanda ziraat bank binası 
bulunmaktadır) o yıllar var olan, 
kocaman iki gölge ağacının altında 
efelenerek dolaşır, bazen de gelen 
geçenlerin bacaklarına saldırır gaga 
atardı. Saldırıya uğrıyanlar  “Ne 
oluyor” diye şaşırıp kalırlardı. Celal 
arkadaşımızı da maalesef çok erken 
yaşlarda kaybetmiştik. Allah rahmet 
eylesin. 

Hafız Müezzin Hamamcı Mehmet 
Efendi; Oğlu Celâl Arkadaşımızla.
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BARDAKÇI HAMAMI

Çocukluk ve gençlik 
yıllarımız olan 1940’lı, 
1950’li ve 1960’lı 
yıllarda, Bodrum’da 
faaliyette olan iki 
hamam vardı. 

Biri Umurça 
Mahallesinde dere 
kenarında olan Bardakçı 
Hamamı ki, halen 
geleneklerimizden uzak 

bir biçimde faaliyetine devam etmektedir. (turizm sezonlarında yabancı 
turistlerin, kadın -erkek birlikte yıkanıp alemler yaptıkları bir faaliyet) 

Diğeri ise bugün, ziraat banka binasının arkasında faaliyette bulunan, tür-
kü bar isimli işletmenin olduğu bina Çarşı Hamamıydı. O yıllar ayrıca 
hatırladığım ve çalışmadığı için metruk bir bina durumda olan, Tepecik 
Cami karşısındaki sokağın sağında bulunan bir hamam daha vardı. O bina-
yı okulumuz yandıktan sonra, ilköğrenimimizi sürdürdüğümüz ve ortaokul 
yıllarımızda da devam ettiğimiz cumhuriyet ilkokuluna gidip gelişlerimde 
görürdüm. 

Yeni yetiştiğimiz yıllarda evimize yakın olduğu için, ekseriyetle Bardakçı 
Hamamına giderdim. Eğer yanlış hatırlamıyorsam, hamam Karakayalılara 
aitti ve hamamın faaliyetini sürdüren de Bardakçı bahçesinin marabası, 
Bahçıvan Halazar İbrahimdi. (Kendisinden yukarıdaki yazılarımda 
Ramazanda iftar sofrasına soğuk su getirmek için gittiğimiz Bardakçı 
Bahçesindeki su kuyusu bahsinde söz etmiştim.) 

Hamam tam bir tarihi görünümlü hamamdı. İçeriye girişteki kocaman 
odanın tam ortasında, gürül gürül yanan bir külhanın etrafında sıra sıra 
bulunan ahşap soyunma kabinlerin kapıları, birer peştemalle kapatılmış, 
yıkandıktan sonra üzerine uzanılacak sedirler yine peştamallerle örtülmüştü. 

Islak peştemallar ise, külhanın etrafında sıra sıra asılıp kurutuluyordu. 

Ortadaki bir kapıdan girilen ilk bölüm soğutucu bölüm olup, ondan sonraki 
kapıdan yıkanma kurnalarının olduğu hamam bölümüne geçiliyordu. 

Bardakçı Hamamı 1989
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Buranın ve soğutucu bölümün kubbeli tavanında buhar dumanlarının 
oynaştığı ve loşlaştırdığı küçük yuvarlak pencereler, o bölümlere dumanlı 
loş bir ışık sağlıyordu. Büyük kubbe buhar dumanlarının girdaplar 
oluşturup, oynaştığı bir bölümdü. 

Tam orta yerde bulunan 1.5x4 metre ebadlarındaki üzeri beyaz fayans 
döşeli bir göbek taşı; üzerine uzanıp, terle vücut kirlerinin kabarmasının 
beklendiği yerdi. Terle, vücut kirleri kabardıktan sonra özel kurna 
bölümüne geçilir, eğer isteniyorsa hamam görevlileri olup, tellak olarak 
adlandırılan görevli çağrılır, vücudun kirleri ona keselettirilir ve yıkanma 
işlemi ona yaptırılırdı. Veya kendi kendine yıkanılırdı. 

Hamam faslı bittikten sonra, evvela soğutma bölümüne geçilir, vücut 
ısısının dışarıdaki ısıya adapte olması için bir müddet beklendikten sonra 
külhan bölümüne geçilirdi. 

Külhanın yaydığı tatlı ısının keyfi sedirde uzanarak bir müddet çıkarıldıktan 
sonra, giyinip hamam ve tellak ücreti ödenip hamam faslı bitirilirdi. 

 

ÇARŞI HAMAMI

Çarşı Hamamı da buna benzer bir yapıda olup, biraz daha küçüktü. Genç-
ler ekseriyetle merkez-
de olması dolayısıyla, 
bu hamama gelirdi. Bu 
hamamı İstanköy ada-
sından Bodrum’a gelip 
yerleşmiş, Ali isimli bir 
tellak çalıştırırdı. Çalış-
kan bir kişiydi. Ayağında 
takunyalarla ve kadınım-
sı efemine tavırlarıyla, 
sabahtan akşama kadar 
yıkananları keseler ve 
durulardı. Herkesten bol 

bol bahşiş alırdı. Çarşı Hamamı uzun bir müddet daha faaliyetine devam 
etmiş, turizm faaliyetleri başladıktan sonra yavaş yavaş çaptan düşmüş ve 
başka işler için kiraya verilmeye başlanmıştı. Halihazırda da türkü bar ola-
rak bambaşka bir branşa hizmet vermektedir. 

Ortadaki Ağaçların Solunda Çarşı Hamamı
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  BİR HAMAM FIKRASI 

Birgün garibanın biri hamama gider, göbek taşında uzanıp hamamın 
zevkini uzun müddet çıkarır. İyice terleyip kirleri kabarınca tellağı 
çağırır, kendini güzelce bir keseletir ve yıkatır. Sonra külhan kısmındaki 
kabinine dönüp, uzun uzun uzanıp terinin kurumasını bekler. Giyinirken 
dışarıda sert mizaçlı olan hamam sahibinin, birini yüksek sesle azarlayıp 
küfrettiğini duyar. Bu sırada giyinmiş hamam parasını ödemek için elini 
cebine atıp para almak ister. A…. o da ne? Cebinde para yoktur. Hatırlar; 
evde pantolonunu değiştirirken para öbür pantolonunda kalmıştı. Hamam 
sahibinin belalı biri olduğunu bildiği için, korkarak ellerini açıp Allaha dua 
eder; “Yarabbim! Bana bir altın ver. Beni bu durumdan kurtar” diye dua 
eder. Tam o sırada bir deprem meydana gelir. Hamamdaki çıplak insanlar 
korkuyla kendilerini sokağa atarken, bizim gariban da o kargaşada dışarı 
fırlar. Ellerini oğuşturarak Allaha dua ederek yürürken köşede kendinden 
para dilenen ve dua etmekte olan bir dilenciye rastlar. Kendisine; “Ey adem, 
Allahtan hiç para isteme. Onun da parası yok. Az evvel ben kendisinden bir 
altıncık istedim ama parası olmadığı için onu bile vermedi. Onun yerine 
koca bir deprem verdi” der. 

DAVULCU ALİ DAYI VE RAMAZAN MANİLERİ 

Çocukluğumuzda ramazan 
gecelerinin en unutulmazı ise, her 
gece müminleri sahura kaldırmak 
için Davulcu Ali Dayı’nın, ramazan 
manilerini ard arda o yanık sesiyle 
okuyup, çaldığı davuldu. O kadar 
güzel ve yanık bir sesi vardı ki,  
gecenin  o en sükun dolu anında 
o manileri o güzel sesle sabaa 
makamında dinlemek insana huşu 
verirdi.

Her gece saat birden itibaren, 
yardımcısının elinde bir fenerle toprak 
yolu aydınlatıp yollara düşen Ali 
Dayı, karanlık sokaklarda yürüdükçe 
fenerin ışığıyla evlerin duvarlarında Davulcu Ali Gökçen Kaval Çalarken
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oluşan hareketli gölgeler eşliğinde, davulunu  çala çala mahalleyi gezer, 
davulu duyup mahmur gözlerle yataklarından kalkan ailelerin  lambaları, 
teker teker yanmaya başlardı. O yıllar davulun sesi insanlara bambaşka 
güzel gelirdi. Adeta, oruç ibadetinin bir parçası gibiydi. 

Ali Dayı, bütün evlere uğrar o evlerde isimlerini bildiği her çocuk ve 
büyükler için, isimlerine göre maniler söyler, bahşişini alıp başka bir 
komşuya geçerdi. O unutulmaz deyişleri hatırladığım kadarıyla burada 
tekrarlamak istiyorum;

 

Ramazan geldi dayandı,   
Camiler nura boyandı,   
İki gözüm benim beyim   
Sahur yemeye uyandı.

XXX 

Besmeleyle çıktım yola,
Selam verdim sağa sola,
İki gözüm küçük beyim,
Ramazanın mübarek ola. 

XXX 

Dolaştım dolaydan geldim, 
Düştüm davulumu deldim,
İki gözüm küçük beyim,
Seni okşalamaya geldim.  

XXX 

Yeni Cami direk ister, 
Söylemeye yürek ister,
Benim karnım toktur ama, 
Arkadaşım börek ister. 

XXX 

Davulumun ipi kaytan, 
Sırtımda kalmadı mintan, 
Bolca verin bahşişimi,
Alayım sırtıma mintan. 

Davulumun ipi gevşek, 
İçinde var yorgan döşek,
Fenercimi sorarsanız,
İki kulaklı bir eşek. 

XXX 

Size geldim size geldim,
İnci mercan dize geldim,
İki gözüm Hüsen Efendi,
Seni okşalamaya geldim.

XXX 

Şekerim var ezilecek,
Dülbentlerden süzülecek,
Çabuk verin bahşişimi,
Çok yerim var gezilecek. 

XXX 

Hüsen Efendi uyansana, 
Gül yastığa dayansana,
Evinize neşe geldi, 
Bahşişimi yollasana. 

XXX 

Bahşişimi aldım ele,
Allah ömürler vere,
Bekleyenler var gidelim, 
Kalasınız güle güle. 
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Bu güzel günleri, bu güzel hatıraları 
unutmamızın imkânı var mı?

Bir diğer davulcu amcamız da 
rahmetli Çilli Yusuf’tu. O da epey 
yaşlıydı ve o Çarşı, Türkkuyusu ve 
diğer mahallelerde çalardı. 

Ali Dayı aynı zamanda Bodrum’un 
kavalcısıydı. Yıllar evvel gençliğinde 
kendi elleriyle yaptığı kavalıyla 
melodileri ve yöresel türkülerimizi 
öylesine güzel çalardı ki… İlerki 
yıllarda 1959 yılında, Bodrum’un 
araştırmacı ve seçkin insanı 
öğretmenimiz Osman Nuri Bilgin’in 
kurduğu Bodrum Folklör Ekibinde 
ben bağlama çalarken, bana kavalıyla 

eşlik ederdi. İleriki yazılarımda uzun zaman birlikte yaptığımız folklör 
faaliyetlerimizden daha geniş bir biçimde bahsedeceğim. 

Allah Ali Dayımıza ve Çilli Yusuf’a rahmet eylesin. 

DELİ İBRAM ve YAZ ALİ

Çocukluğumuzun ve gençliğimizin o güzel yıllarında Bodrum’da, Deli 
İbram isimli sevimli bir meczup yaşardı. O meczubu bütün çarşı esnafı 
çok sever, dükkanlarına kendiliğinden girmesini uğur sayarlardı. Zira 
sadaka olarak verdikleri parayı bazen alır, bazen de almazdı. Dükkana 
girip eğer sadakayı almışsa, o esnaf o gün işlerinin bereketli olacağına 
inanırdı. Akçalanlı Sakallı Mustafa’nın köfteci dükkanının sevilen misafir 
müdavimiydi. Öyle saf ve temiz bir meczuptu. Her gün sabah namazından 
itibaren beş vakit camiye gelir, kendi yöntemiyle huşu içinde namazlarını 
eda ederdi. Kötü bir tarafı vardı. Camiye gelen çocukları pek sevmezdi. 
İçeride yanında çocuk oturuyor ve namazda gülüyorsa, ensesine tokatı 
patlatırdı. Namazda, kendisinin bir de fobisi vardı. Cemaat hep birlikte 
secdeye giderken, dizlerinin ahşap zemine çarpmasıyla oluşan sesten ürker 
yüksek sesle; “Ağır ol cemaat..!” diye bağırır, panikle  yüzünün rengi ve 
şekli değişirdi. O anda, camiye yeni başlamış olan ve gülmek için bahane 

Davulcu Ali Gökçen
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arayan gençler de bir gülme fırtınası başlar, caminin her köşesinden sıkı 
sıkı kapatılmış ağızlardan gülme fıslamaları duyulurdu. 

Deli İbram o yıllar elli beş altmış yaşlarında, başında köşeli kasketiyle 
uzun yüzlü, ağzına girecek gibi aşağıya sarkan beyaz bıyıkları, tıraşsız 
sakallarıyla potur pantolon ve eski bir ceket giyen paytak  paytak yürüyen, 
konuşurken ne söylediği pek anlaşılmayan bir meczuptu. Yolda ne zaman 
görseniz ve “Ne yedin İbram?” diye sorsanız, cevabı hep aynı olurdu; 
“Gabak oğlum gabak” derdi. Ne söylediği anlaşılabilen tek cümlesi de 
buydu. Kabağı çok sevdiği söylenirdi. 

Koynunda boynuna bağlı bir bez kesecik taşırdı. Verilen ve kabul ettiği 
sadakaları onun içine koyardı. Her aklına geldiğinde de keseyi koynundan 
çıkarır kesenin bağlı ağzını açıp, içindeki bozuk paraları parmaklarıyla 
tek tek sayıp, öbür eline kordu. Bilahare paraları keseciğine doldurup 
koynuna atardı. Bu hareketini zaman zaman camide de tam namaz 
kılınırken  namazını bırakıp  tekrarlardı. Yanındakiler gülmemek için 
çaba sarfederlerdi. Çok saf, tertemiz bir insandı. Bazı kimseler kendisinin 
keramet sahibi olduğunu bile söylerlerdi. Halk o yıllarda böyle söylentilere 
inanırdı. O söylentilerden biri şöyle anlatılırdı; 

1933 yılında yani ben henüz doğmazdan üç yıl evvel, İstanköy Adasında 
büyük bir deprem olmuş ve birçok ev yıkılmış, birçok kimse de toprak 
altında kalmış. Deprem, sabaha karşı vuku bulmuş. Tam deprem anında 
sabah namazına gitmekte olan Deli İbram o anda, Hükümet binasının 
yanlarında bulunan Gerence Köprüsü’nün tam üzerinde bulunuyormuş. Yine 
namaza gitmekte olan bazı kimselerin gördüğünü söyleyip anlattıklarına 

göre, Deli İbram 
depremle sarsılırken 
yüzünü  İstanköy’e 
doğru dönmüş olarak, 
durmadan söylene 
söylene iki elinin tersiyle 
git işareti yapıyormuş. 
Bu inanış o zaman bütün 
Bodrum’da duyulmuş, 
ta bizim zamanlarımıza 
kadar söylene gelmişti. 
Yalnız hakikaten gerçek 
olan bir şey varsa, o Folklör Ekibimiz, Teknik Üniversite Kampüsünde, 

Ziyaretçimiz Mehmet Uslu
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kadar yakınımızda 
vuku bulan o büyük 
depremde, Bodrum’da 
birkaç evin duvarlarının 
çatlaması dışında hiçbir 
ölüm olmaması ve hiçbir 
evin yıkılmamasıymış. 

İkinci bir yaşanan 
da halen sağ olan ve 
mahallemizin sevilen 
kişilerinden biri olan eski 
muhtar Berber İbrahim 
Dikan ağabeyimizin 

yaşadığı bir hakikatti. 

1960 yılları başlarında, Yeni Cami imamı ve çok değerli bir din adamı 
olan Hayri Hoca’nın, (cennet mekan) asra hitap eden aydın fikirleriyle 
irşat ettiği vaaz ve hutbeleriyle o güne kadar cami kapısını bilmeyen, 
o yılların gençlerinden namaza alıştırdığı gençlerden biri de, Berber 
İbrahim  Dikan’dı. 1960 yılları, birçok gencin camiyle tanıştığı bir milattı. 

Camiye yeni gelmeye başlayan gençlerin korkusu, namazda Deli İbram’ın 
yanlarında namaz kılmasıydı. Zira hocaya uyarak kendine göre birkaç 
rekat namaz kılan İbram, namazı bırakır yerde halıların altını kaldırır 
tozları temizler veya boynundaki keseyi açıp, paralarını şıkırdata 
şıkırdata saymaya başlar, arada bir de secdeye gidenlerin dizlerinden 
çıkan gürültüden korkarak “Ağır ol cemaat!” diye bağırınca yeni gençler 
hepimiz başlardık gülmeye. 

O gülenlerden biri de Berber İbrahim’di. Anlattığına göre, yine bir gün 
camide, Deli İbram gelip yanına oturur. Berber İbrahim,  “Eyvah namazım 
bugün fasit olur” diyerek hayıflanır. Fakat, içinden de şöyle bir şey geçirir; 
“Eğer gülmeden namazımı tamamlayabilirsem namaz sonunda İbram’a 
sadaka vereceğim” diye, kendine söz verir. Namazını  o gün hakikaten hiç 
gülmeden kılar. Namaz bitip tam ayağa kalkacağı an, İbram avucu açık 
elini Berber İbrahim’e uzatır ve yüzüne anlamlı anlamlı bakar. O an Berber 
İbrahim’in  içine tarif edemediği bir korku düşer ve anlatılanların belki de 
hakikat olabileceği kanaatine varır. Kendisi, Allah uzun ömür versin henüz 
sağ, inanmayanlar varsa kendisiyle konuşabilirler. Bu olayı yeri gelince her 

Samimi Arkadaşlar Deli İbram ve Yaz Ali
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zaman anlatır. (Anılarımı bitirdiğim 
şu günlerde maalesef İbrahim Dikan 
ağabeyimizi kaybetmiş bulunuyoruz. 
Allah rahmet eylesin.) 

Deli İbram’ın akranı olup, her 
karşılaştıklarında şakalaşıp 
keyiflendiği Yaz Ali  isimli bir 
meczup daha vardı. (Şoför Motor 
Hasan’ın babası) Yaz Ali, kendini 
katip olarak görür elinde her 
zaman küçük bir kurşun kalem ve 
not defteriyle dolaşır, esnafa ve 
kendisine her konuşana ceza yazardı. 
Deli İbram’la her karşılaştıklarında 
birbirlerine en korktukları ölüm 
şakasıyla takılırlardı. İbram’ı 
uzaktan gören Yaz Ali; “Aşşağı İbrammm, Aşşağı” diye bağırır (Yani 
öbür tarafa!) İbram da ona aynı şekilde; “Aşşağı Ali Aşşağı!” diye cevap 
verirdi. İbram’ın düzgün ve anlaşılır biçimde söyleyebildiği bir cümle de 
buydu. Onların  bu sevimli halini gören herkes gülerdi. 

Yaz Ali zayıf uzun boylu, hafif kamburumsu, uzun ve tıraşsız yüzü her 
zaman bir şeyler hesaplar gibi düşünceli, ağzının kenarından çenesine 
doğru her zaman salyası akan çok sevimli bir meczuptu. Hiç oturmaz, 
devamlı gezinir dururdu. Geride bıraktığı oğlu şoför Motor Hasan, torunu 
Fuat ve kardeşi Mehmet, Bodrum’un sevilen efendi kişileridir.         Allah 
kendilerine uzun ömürler versin. (Allah, Deli İbram ve Yaz Ali’ye gani 
gani rahmet etsin. Cennet makamları olsun  inşallah.)

DELİ HASAN

Bodrum’un bir de çok uslu, kendi halinde, bir kenarda oturup kendi 
kendine konuşan ve sonra da kahkaha atan bir meczubu daha vardı; Deli 
Hasan. O pek çarşıya gelmezdi. Biz   ortaokulu, Cumhuriyet İlkokulunda 
okuduğumuz yıllarda onu ekseriyetle, Neyzen Tevfik Caddesi’ndeki bugün 
küba bar olan binanın duvarı altında, çömelmiş bir vaziyette sigarasını 
tüttürerek kendi kendine konuşup gülerken görürdük. Kendi içalemi ile 
başbaşaydı. Hiç kimseyle konuşmaz, kimseden de bir şey istemezdi. 

Adliye Camisinin eski imamlarından 
din bilgini Hayri Hoca.  
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Bazen biz kendisiyle konuşacak 
olsak, oturduğu yerde yana dönüp 
bize arkasını dönerdi. 

Derlerdi ki Hasan askerliğini 
yaparken silah arkadaşlarından 
biri hastalanıp ölmüş. Komutanları 
cenazesini memleketine göndermek 
üzere buzlayıp, o zamanların vasıtası 
olan kara vapurun bir kamarasına 
yerleştirmişler. Başına da Hasan’ı 
görevlendirmişler. Birkaç gün süren 
bu seyahatte, Hasan bazen kamaraya 
girip, cenazeyi kontrol ederken 
birden üzerine bir korku gelmiş. O 
andan sonra psikolojisi bozulmuş ve 
ilerde ruh sağlığı tamamen bozulup o 
hale gelmiş derlerdi. Bunu ben de bir 
kaç kişiden işitmiştim.

Rahmetlinin oturduğu yerde durmadan kendi kendine söylediği bir söz 
vardı. İnsanın yüzüne manalı manalı bakıp; “Atıf’ın oğlu öyle diyoru” der 
ve kendi kendine gülerdi. Arkasından sağ elinin baş parmağını alt dudağına 
değdirip dudaklarını şaplatırdı. Bu sözler onun için  ne ifade ederdi kim 
bilir? Bunu ancak kendi ve Allah bilirdi. 

Kendisini rahmetle anıyorum. Allah yaşadığı o hayattan sonra kendisine 
cennetini nasip etsin inşallah. 

KALE CADDESİ
ÇARŞI VE EŞRAFI

Çarşı-Kale Caddesi: Caddenin sol tarafı Galip Evigen’in dükkânından iti-
baren arada şimdi hatırlayamadığım bazı esnafların dükkânlarından sonra, 
Terzi Sami Barka’nın şık terzi dükkanı, Sakallı Mustafa’nın köfteci dük-
kanı, Tatlıcı Mustafa Özceylan’ın dükkanı, Kartal Ali’nin binası, İstan-
bullu’nun Hanı, Berber Ali Rukan’nın dükkanı, sonradan tütünbank olan, 
Süngerciler Kooperatifi binası (Bugün derici dükkanı), meyhaneler soka-
ğının başlangıcında iki katlı Karakayalılar’ın binası, devamında o yıllar 

Deli Hasan
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Subaşıların Aşçı Ali Us-
ta’nın lokanta dükkanı, 
(Ramazan ve Hasan Su-
başıların babaları) bi-
tişiğinde liman reisliği 
binası, ondan sonra Deli 
Ahmet’in (Nalbantoğlu) 
iki katlı kocaman  bina-
sıyla son bulurdu. 

Çarşının sağ tarafı ise; 
başta Hacı Resuller’in 
binalarıyla başlar, Ali 
Eriş’in dükkanı, Kara-
kaş Hüseyin Efendi’nin 
kahvehanesi (İbrahim, Yusuf ve Mehmet Karakaş kardeşlerin babala-
rı)  Karabağlı Hüseyin Efendi’nin manifatura mağazası, (sonraları Cemal 
Uslu ve Topanoğlu Mağazaları)  Veysel Bar ustanın çeşitleme dükkanı, 
Kunduracı Süreyya Usta’nın dükkanı, Karabiber Mehmet ve Samim Us-
lu’nun babalarının dükkanı, Mustafa Oral’ın tekne malzemeleri ve el ima-
latı yağlıboya ve macun dükkanı, Emin Orman’ın babasının kahvehanesi, 
tüccar-terzi Deveci Mehmet Usta’nın dükkanı, Sünger tüccarı ve Terzi Ku-
kaçi Ahmet Usta’nın dükkanı, son olarak da Ali Ziylan’ın yok yok satan 
büyük ticarethanesiyle son bulurdu. 

ALİ ZİYLAN

Önünde bir dil gibi uzanan  tekne yanaşma iskelesi bulunan, liman 
meydanının bitişiğindeki  Ali Ziylan’ın kocaman dükkanında yok yoktu. 
Çivisinden, telinden, hazır parlak yağlıboyasından, yün boyalarından, 
gazyağından, kumaştan, leke çıkaran çüer kökünden, nalburiyenin her 
çeşidinden, gök taşına ve hatta yeni çıkmış aga marka radyosuna kadar ne 
ararsanız bulunurdu. Bir insanın ihtiyaç duyacağı her şeyi o ticarethanede 
bulabilirdiniz. 

Ali Ziylan; efendi, dürüst, herkesle dost, herkesin sevip saydığı bir eşraftı. 
Büyükle büyük, küçükle küçük olabilen bir muhteremdi. Çok yumuşak, 
munis bir kişiliği vardı. Yaşına göre sağlıklı, dinç ve yakışıklı bir kişiydi. 
Eşi Fatma hanım ve evlatlarıyla çok mutlu yaşayan ve evlatlarını da 

Kale Caddesi (Çarşı Eski Hali)
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kendi gibi değerli yetiştiren bir aile 
babasıydı. Müşterisi küçük olsun 
büyük olsun herkese çok saygıyla 
yaklaşan ve hitap eden bir amcamızdı. 
Hatırlayabildiğim kadarıyla aileden 
ırsi olarak gelen bir uyuklama 
rahatsızlığı vardı. 

Bazen size konuşurken aniden 
uyukladığını ve tekrar kendine 
geldiğini fark edebilirdiniz. Aga 
marka radyolar ilk çıktığı zaman 
bayiliğini almış raflarda sergiliyordu. 
Ben o yılllar henüz on beş, on 
altı yaşlarında ve musikiye gönül 
vermiş çağımdaydım. Birgün, 
alışveriş yaptığım sırada radyolar 
gözüme çarpmış, görüntülerini çok 
beğenmiştim. Beğendiğimi gören Ali 
ağabey bana radyoyu almamı teklif 

etti. Fakat benim babama sormadan alabilecek bir durumda olmadığımı 
bildiği için radyoyu elime tutuşturmuş ve eve götürmemi söylemişti. 
Benim çekindiğimi görünce; “Ben babanla hallederim” deyip, beni ikna 
etmişti. Hakikaten babam akşam eve geldiğinde acaba ne söyleyecek diye 
merak ederken bana; “Çok iyi ettin oğlum. Zaten eve bir radyo lazımdı” 
diyerek beni çok sevindirmişti. Hiç unutmuyorum, ertesi gün o yıllar 
dam üstlerine gerilen anten ve gerekli emtiaları almış bizzat kendim 
evimizin damına çıkıp anteni germiştim. Tabi  o yıllar her evde radyo 
yoktu. Radyoya benimle birlikte annem başta olmak üzere tüm ev halkı 
çok memnun olmuştu. Hele ben havalara uçuyordum. Ne demek yahu! 
evimizde artık radyo vardı. Artık değerli ses sanatçıları Perihan Altındağ 
Sözeri, Müzeyyen Senar, Sabite Tur, Ekrem Güyer, Zeki Müren, Mediha 
Demirkıran, Alaattin Yavaşça, Bedia Akartürk, tango sanatçıları, Celal 
İnce, Secaattin Tanyerli gibi değerli sanatçıları dinleyebilecektim. Şimdi 
kendi özel odasında her türlü elektronik aletleri bulunan bahtiyar gençlerin 
kulakları çınlasın. Ali ağabeyin o jestini unutamam. Allah rahmet eylesin. 
Ayrıca kendi durumu iyi olduğu için, herkesin halinden anlar, durumları 
iyi olmayanlara her türlü kolaylığı sağlayan iyi bir insandı. 

Evlatlarından Sertel Mustafa Ziylan, bir müddet baba mesleğini yürütmüş, 

Ali Ziylan. Rahmetli, Nur İçinde 
Yatsın. Yücel, Tuncel, Sertel Ziylan'ın 

Babaları
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turizm Bodrum’da yeşerince, o da başka hedeflere yönelmiştir. Oğullarından 
Tuncer, başarılı bir tahsil hayatından sonra kariyer sahibi bir doktor 
olmuştur. Oğullarından Yücel, tahsil hayatından sonra eczacı olmuş bugün 
Bodrum Yeni Eczane sahibidir ve Bodrum’un sevilen eşraflarındandır. 

Ali Ziylan efendinin bir de kızı vardı. Esel. Benim ilkokulda olduğum ve 
okulumuz yanmazdan evvel, o da aynı okulda okul arkadaşlarımızdandı. 
Mahiyetini bilmiyorum ama hastalanmış ve maalesef çocuk yaşta hayata 
veda etmişti. Vefatına bütün Bodrum çok üzülmüştü. Allah rahmet eylesin. 

MUSTAFA ORAL

Mustafa Oral; İstanbullu’nun Hanının 
karşısında bulunan dükkanında, bir 
zamanlar terzilik yapmış, iyi bir usta 
olduğu söylenirdi. Benim çocukluk 
yıllarımda, onun terzilik yaptığını 
hatırlamıyorum. On yaşlarımdayken 
sokakta gezmememiz için okul 
tatillerinde yaz çırağı olarak 
verildiğim Terzi Kukaçi Ahmet 
Usta’nın yanında çalıştığım yıllarda, 
komşu Mustafa Oral’ın dükkanı 
sipariş üzerine tekne sahiplerine 
karma olarak elde üretilen yağlıboya 
ve macun satılan bir dükkandı.

Teknesini bakım için karaya çeken kaptanlar, o yıllar henüz tam olarak 
piyasada bulunmayan ve o sebeple de pahalı satılan yağlıboyaları tercih 
etmezlerdi. Teknelerini boyayacakları renge karar verince, bu dükkana gelir 
ve sipariş verirlerdi. Birçok kimyasalla üretilen boyaları, Mustafa Oral’ın 
dükkanında çalıştırdığı ayakları belden aşağı sakat olan kalçası sola doğru 
dışarı çıkık ve topal topal yürüyen  Hayrettin Efendi isimli yaşlı bir Giritli 
imal ederdi.  Rahmetli hiç evlenmemiş, Kumbahçe Mahallesi Umurça 
Deresi bitişiğinde baba evimizin hemen arkasında, Şalvaraağalar’a ait 
büyük bir bahçesi olan ve geçen yıllara kadar rahmetli amcazadem Hasan 
ve eşi İkbal Şakar’ın yaşadıkları evde, yapayalnız yaşayan bir yaşlıydı. 

Çok kısa boylu, yaşına rağmen halen dökülmemiş kıvırcık saçları 

Mustafa Oral
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bembeyaz, yaşlılıktan yanakları aşağı doğru sarkmış, kendi halinde bir 
piri faniydi. Türkçeyi çok güzel konuşur, ses tonu çok ahenkliydi. Annem 
zaman zaman pişirdiği güzel yemeklerden, benimle ona yemek gönderirdi. 
Yalnız yaşadığı için diğer mahalleli komşuları da ona yemek gönderirlerdi. 

Boya karmakta, teknelere veya pencere camlarına sürülen macun 
üretmede, çok ustaydı. İstenilen renk boyaları mahir bir biçimde üretir ve 
sahibine teslim ederdi. Mustafa Oral’ın sağ kolu gibiydi. Rahmetli ben 
Almanya’ya çalışmaya gideceğim yıllarda henüz sağdı. Ben orada iken 
hakkın rahmetine kavuşmuş olduğunu sonradan öğrenmiştim. 

SÜREYYA USTA

Kunduracı Süreyya 
Usta; o yılların çok iyi 
kundura ustalarından 
olup çok ciddi, efendi bir 
kişiliğe sahip olduğunu 
bilirdik. O yıllar büyük-
lerimiz bizlere çok ağır-
başlı, vakur ve çok ciddi 
görünürler onlardan bi-
raz çekinir ve onlara çok 
hürmet ederdik. Süreyya 
ustayı dışarıdan gördü-
ğüm kadarıyla tanırdım. 
Babamın arkadaşların-

dan  olduğunu zaman zaman sohbet ederlerken gördüğüm için biliyorum. 

Mahallemiz ayrı olması dolayısiyle çocuklarının küçüklüklerini pek 
hatırlayamamaktayım. Ancak, bilahare bir ara Çukurbahçe Sokakta 
oturduğum yıllarda (1982-1994) çocuklarını tanımış ve selamlaşmaya 
başlamıştım. Bilhassa, okuyup ülkemizin değerli bir kademesinde 
görev almış olan oğlu Cevat Beyle selamlaşma dışında arkadaşlığımız 
da  olmuştur. Diğer oğulları Vedat ve Osman Öneş’i de bilahare tanıdım. 
Kızları Cavidan, Suzan ve Nuran hanımlardan, Suzan Hanım arkadaşım, 
dostum Eczacı Yücel Ziylan’ın eşi, benim eşimin de okul ve sınıf 
arkadaşıdır.  Son yıllarda tanıdığım kızı, emekli öğretmen Nuran Yüksel 
hanım ile belediye bünyesi içinde kurduğu ve başarıyla başkanlığını 

Kunduracı Süreyye Öneş
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yürüttüğü Anılarla Bodrum Sohbetleri  Sözlü Tarih Çalışma Grubu 
faaliyetleri içerisinde tanışmak kısmet oldu. 

VEYSEL USTA

Veysel Usta; dükkanı 
Süreyya Usta’nın hemen 
bitişiğinde olup bazı 
müzik aletleri, enstrüman 
ve saz telleri, deniz avı 
malzemeleri, olta vs. 
gibi çeşitleme şeylerin 
satışı yanında, eğer 
yanlış hatırlamıyorsam o 
yılların aydınlatma aracı 
pompalı, gazlı  lüks 
lambalarını, eski macar 
kapı anahtarları, tüplü 
mutfak ocakları ve bazı 
ev emtialarını da tamir ederdi. Sarışın, her zaman alabrus tıraşlı, sağlam 
bünyeli efendi bir amcamızdı. Ben on sekiz yaşlarımda bağlama çalmaya 
başlayınca saz tellerimi, Veysel Ustadan alırdım. Çünkü o yıllar öyle 
şeyleri Veysel amca satardı. 

Oğulları Mehmet ve Kamil o yıllar ağabeylerimiz yaşlarında  olup, küçük 
oğlu Ali Bar benim samimi arkadaşımdı. Sarışın, mavi gözlü, dalgalı 
saçlarıyla  çok yakışıklı ve güzel giyinen Ali Bar o yılların jantilerindendi. 
Gençlik yıllarında o da benim gibi Almanya’ya gitmiş, uzun yıllar orada 
çalıştıktan sonra geri gelmişti. Onu da maalesef erken kaybetmiştik. 

TOPANOĞULLARI

Bugün Bodrum’un saygın ticaret şirketlerinden olan Topanoğulları’nın 
dedeleri Osman Efendi, 1940’lı yıllarda Karaova’dan Bodrum’a gelip ilk 
aldığı dükkan, Veysel Usta ile Karabağlılar arasında bulunan dükkandı. 
Oğulları Hüseyin ve Ethemle başlattıkları ticaret hayatları başarılı geçmiş, 

Veysel Bar
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bizim gençlik yıllarımızdan 
itibaren Bodrumlunun her 
ihtiyacına cevap veren 
büyük bir manifatura 
mağazası haline gelmişti. 
(Bugün yapı kredi bankası)

O yıllar mağazada elbiselik 
kumaşından, pazeninden, 
kaput bezinden çeyiz 
eşyasına kadar, ne isterseniz 
her şey vardı. Bilahare ilerki 
yıllarda turizm hareketinin 
başlamasıyla, Hüseyin ve 
Ethem kardeşler oğullarıyla 
birlikte değişik mekanlarda, 
daha başka atılımlar da 

yapmışlar ve o branşlarda da başarılı olmuşlardır. 

Halen, Ethem beyin oğlu Osman nalburiye dükkanı ve milangaz bayiliği 
işiyle ticaret hayatına devam etmektedir.

KARABAĞLI HÜSEYİN EFENDİ’NİN MAĞAZASI

O yıllar Bodrum’un iki büyük manifatura mağazasından biri de, 
Karabağlıların manifatura mağazasıydı. Her türlü elbiselik kumaşlar 
yanında basmalar, gelinlik ve çeyizlikler bu mağazalardan alınırdı. Sahibi 
Hüseyin Efendi güleç yüzlü, sakin efendi bir kişiliğe sahipti. Gülünce 
meydana çıkan altın kaplama ön dişleri, kendisine çok yakışırdı. Evi, 
Cumhuriyet Caddesinde, Cevat Şakir’in eviyle karşı karşıyaydı. Halam 
Umriye hanımla eşi Haççe hanım komşuydular ve  dosttular. Kızları ve 
oğullarıyla birlikte yaşayan aile, Bodrumlularca tanınan ve sevilen bir 
aileydi. Oğulları Zeki ve Hasan mağazalarında çalışan aynı zamanda 
futbol oynayan, Bodrum Gençlik Spor Kulübünün iki değerli elemanıydı. 
Zeki savunmada oynar, Hasan ise tutulamaz çalım ve hareketleriyle sağ 
içte oynar güzel goller atardı. Şahane bir oyun stili vardı. O çocukluk 
yıllarımızın Fenerbahçe takımının unutulmaz oyuncusu, çalım ustası 
Lefter stilinde oynayan bir futbolcuydu. Bu iki kardeş, sadece futbol 
oynamaz aynı zamanda gençler arasında yapılan voleybol maçlarında da 

Etem Topanoğlu
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çok güzel oyun çıkarırlardı. Her iki kardeşte, kendilerine has yakışıklı 
insanlardı. Hasan tip olarak Lefter’e benzerdi. Biz gençler kendilerini 
sever ve sayardık, onlar da bizlere iyi davranırlardı. 

Cevat Şakir artık Bodrum’dan ayrılmaya karar verdikten sonra, evini 
Karabağlı Hüseyin Efendiye satmıştı. Antika bir görünüşe sahip olan ev 
Bodrum’da turizm başlayınca yıkılıp sahiplerince bugünkü şekilde inşa 
edilmişti. Bir zamanlar, Balıkçı’nın Pansiyonu adıyla turizme hizmet 
vermiş olan bina, bugün Hasan Karabağlı’nın  oğulları tarafından bar 
çalıştırılmaktadır. 

Ben derim ki! Keşke o yıllar o bina yıkılmamış olup, Balıkçının anısına bir 
müze olarak eski şekliyle muhafaza edilebilseymiş. Turizm olgusu o yıllar 
bunun gibi daha birçok değerleri, yok etmişti. 

 

TERZİ KUKAÇİ AHMET USTA ve KALFASI
DUMLUPINAR DENİZALTI ŞEHİDİMİZ

ARAP AHMET KIZILIŞIK

Terzi Kukaçi Ahmet Nalbantoğlu 
Usta; meyhaneler sokağı karşısında 
bulunan dükkanı, önü çarşıya, arka 
atölye kısmı limana bakan bir ko-
numdaydı. Ahmet Usta hem sünger 
ticaretiyle uğraşır, hem de terzilikle 
iştigal ederdi. Dükkanı’nın ön bö-
lümünü müşteri kabul salonu olarak 
kullanır, aynı zamanda kumaşları 
oradaki tezgah üzerinde biçer, arka-
daki atölye bölümünde çalışan ele-
manlarına yetiştirirdi. Ben on yaşla-
rımdayken yaz çırağı olarak Ahmet 
ustaya verilmiştim. Dükkan tahta bir 
paravanla ortadan ikiye bölünmüş 
olup arka bölüm atölye olarak kulla-
nılıyordu. Arka bölümde kalfa olarak 
çalışan delikanlı birkaç elemandan 
biri Terzi Kemal Acaröz, hatırlaya-
madığım bir genç daha ve siyahi bir 

Terzi Kukaçi Ahmet Nalbantoğlu 
ve Aile Efradı
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genç olan Arap Ahmet 
Kızılışık çalışırdı. Ağa-
beyi, tüm Bodrumluların 
tanıdığı ve sempati duy-
dukları Arap Cevdetti. 
Bizim jenerasyon Bod-
rumluların çoğu kendisi-
ni tanır ve hatırlarlar. 

Kalfalarımdan Arap 
Ahmet sessiz sakin bir 
kişiydi. İki yaz ona ve 
diğer kalfalara çıraklık 
etmiştim. (1945-1946) 

Çok şakacı bir kişiliği vardı. Kalfalar da adet olduğu üzere bana takılır 
şakalaşır, beni kızdırırlardı. Sonra aradan yıllar geçmiş, ilkokula devam 
ettiğim yıllarda kendisini bir daha görmemiştim. 

Ta ki, akranlarıyla birlikte askerlik çağı gelene kadar. Askerlik çağı gelip 
kendisi askere celbedildiği günlerde, geçici olarak askerlik muayeneleri 
bugün ziraat bankasının sol çaprazında kalan ve o günlerde Bodrum’un 
ilk pansiyonlarından biri sayılan rahmetli İstanbullu Hüseyin Efendi’nin 
pansiyonunun avlusunda yapılırdı. Muayenelerin yapılmakta olduğu 
bir gün, oradan geçerken  kapısı açık kalmış olan avluda tesadüfen  
kendisini ve diğer asker adayı arkadaşlarını (Rıfat Ağan, Ali Dinç, Kemal 
Acaröz, Çilla Halil Taş, Kaptan Şerif Öncü vs.) sıraya girmiş muayene 
olurlarken  görmüştüm. Onu son görüşüm oldu. 

1953 yılıydı. Bir sabah 
radyolardan, acı bir 
haber duyruluyordu. 

Sayın dinleyeciler! Ça-
nakkale Nara Burnu 
açıklarında, Dumlupınar 
denizaltımız İsveç band-
ralı Nabolant isimli bir 
gemiyle çarpışmış ve su-
lara gömül-müştür. De-
nizaltımız Dumlupınar 

Dumlupınar Şehidimiz Ahmet Kızılışık

Dumlupınar Şehidimiz Emin Süzen
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bir tatbikattan dönüyordu. 

Bu haber Bodrum’da bir bomba gibi patlamıştı. Zira o denizaltı mürettebatı 
içerisinde kasabamızdan Arap Ahmet Kızılışık ve Akçaalan köyünden Emin 
Süzen isimli hemşehrilerimiz de vardı.  Çarpışma anında yukarıda güvertede 
ve kulede olan mürettebat denize savrulmuş ve kurtulmuşlardı. Diğer 
mürettebat ise denizaltıyla birlikte denize gömülmüşlerdi. O acı dolu günlerde, 
o günün şartlarıyla ordu kurtarma ekipleri tam üç gün denizaltına ulaşmaya 
çalışmış, fakat çok güçlü akıntı dolayısıyla kurtarma asansörünün kancasını 
denizaltına birtürlü irtibatlayamamışlardı. Üç gün boyunca aşağıyla telefon 
görüşmeleri yapılmış, aşağıdaki mürettebata moral verilmeye çalışılmış, 
fakat bir türlü gerekli kurtarma ameliyesi gerçekleşemeyince aşağıdaki 
komutandan yukarıya bir veda mesajı gelmiş ve “Biz gerekeni yapacağız, 
kimse üzülmesin. Vatan sağ olsun” dedikten sonra telefon irtibatı kesilmiş ve 
askeri şartların gerektirdiği bir şekilde hepsi şehit olmuşlardı.

Aynı kazada şehit olan ikinci, değerli bir hemşehrimiz daha vardı. Kendisini 
tanımıyordum, ama Akçaalan Köyünden Emin Süzen isimli bir delikanlı 
olduğunu biliyordum. Burada o şehidimizi de saygı ve rahmetle anıyorum. 
Bu acı vaka, akranlarımızca uzun yıllar unutulmamış, hep hatırlanmıştı. 
Uzun bir zaman bütün Türkiye ile birlikte Bodrumlu yas tutmuştu. 

Yüce mevlam, bugün vatan için çarpışırken şehit düşen tüm 
Mehmetçiklerimiz ve güvenlik güçlerimizle birlikte, Dumlupınar 
şehitlerimize de gani gani rahmet eylesin, cümlesini      makamı mahmuda 
erdirsin. Makamları adn cennetleri olsun.

Bu hatıralarım arasında genç nesle, bu değerli Bodrumlu şehidimizi 
tanıtıp, hatırlattığım için kendimi bahtiyar addediyorum. 

ALİ ERİŞ

Ali Eriş; Bodrum’un değerli Giritli eşraflarından biriydi. Dükkanında daha 
ziyade radyolar, pikaplar, elektronik malzemeler, kol saatleri, terzi dikiş 
makinaları gibi daha modern şeyler satardı. Elektrik tesisatları yapımında 
gerekli tel, piriz, buat, ampul vs. gibi bütün ihtiyaçları bulundurur ve 
satardı. Çok zeki ve sevecen olmakla birlikte zaman zaman bazı tersine 
gelen konuşmalara veya hareketlere sinirlenir ve yüzünün şeklinden 
bunu hemen belli ederdi. Ben küçük olduğum için pek anlamazdım, ama 
sanırım siyasetle de  uğraşırdı. Nitekim ilerki gençlik yıllarımda onun 
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bir DP.li olarak siyasi etkinliklerde 
bulunduğunu görüyordum. 

Eşi Leman hanım, kızları Birsen, Suna 
ve küçük kızı Ülkü ile Kumbahçe 
Mahallesi, Adliye Sokağı’nın hemen 
başlangıcında, toprağında şah gibi 
uzamış iki palmiye bulunan, ön 
avlusu olan ayrıca meyve ağaçları ve 
çeşit çeşit güllerle bezenmiş kocaman 
güzel arka bahçesi bulunan  evde 
oturmaktaydılar. Bodrum’da turizm 
başlayınca caddeye bakan yüksek 
duvarları bulunan evin ön avlusunda 
yapılan tadilatlarla, avluda dükkanlar 
inşa edilip, kiraya verilmeye 
başlanmış ama evin eski görüntüsü 
ve doğallığı maalesef değişmiştir. 
Fakat güzel olan şey taş evin  aynen 
muhafaza edilmiş olması, arka 
bahçenin ise halen ağaçları ve çeşit 
çeşit çiçekleriyle oradan geçenlerin 

dikkatini çekmeye devam etmesidir.

Eşi Leman Hanım, aynı zamanda yazımın başlarında bahsettiğim annemin 
çok samimi olduğu Naciye hanımın da  kardeşiydi. O da Naciye abla gibi 
şakacı hoş sohbet ve güzel bir bayandı. 

Kızları Birsen ve Suna benim ortaokul okuldaşlarımdı. Ortaokulun 
ilk günlerini, Şehir Kulübünde, mahfelde ve Tepecik Cumhuriyet 
İlkokulundaki zamanlarını  birlikte yaşamıştık. Ta ki ben 1952 yılında 
tastikdamemi alıp, okuldan ayrılana kadar. Sonra derslerinde başarılı olan 
iki kardeş, tahsil hayatını başarıyla tamamlayıp bir yerlere gelmişlerdi. En 
küçük kardeşleri Ülkü o yıllar henüz küçük, sevimli bir kız çocuğuydu.

Ali Eriş aynı zamanda kardeşinin Türkiye’de ilk olarak ürettiği elektrikle 
çalışan dondurma makinelerini, Bodrum’a ilk getirip satan kişidir. 

Belediye meclisinde bulunduğu yıllar boyunca diğer partili arkadaşlarıyla 
birlikte, Bodrum’un sorunlarına çare bulmaya çalışmış, emeği geçmiş bir 
ağabeyimizdi. Kendisini rahmetle yadederim. 

Ali Eriş Kızları ile
Solda Birsen, Sağda Suna



219

 SAKALLI KÖFTECİ ve
ALİ DOKSAN

Akçalanlı Köfteci Sa-
kallı Mustafa; beş vakit 
namazında olup çember 
siyah sakalları olduğu 
için bu lakapla bilinirdi. 
Bugün, yeğeni Köfteci 
Ali Doksan’ın dükkanın-
da büyük bir portresi du-
varda asılıdır. Dükkanı 
yaptığı o güzel şiş köf-
teleri yemeye gelenlerle 
dolar, taşardı. Esnaf o 
yıllar sabah kahvaltıları-
nı Mustafa amcanın köf-
teleriyle yapmayı adet edinmişlerdi. Halen de aynı alışkanlıklarını devam 
ettiren Bodrumlu birçok arkadaşımız mevcuttur. 

O çocukluk yıllarımızda bizler aylak aylak sokaklarda oynarken, Sakallı 
Mustafa amcanın yeğeni arkadaşımız Ali Doksan, belki de ihtiyaçtan 
dayısının yanında disiplinli sıkı bir çıraklık dönemi yaşıyordu. Biz çocuklar 
sabahları harıl harıl uyuduğumuz sırada, henüz buluğ çağına bile ermemiş 
olan arkadaşımız sabahın esselatında kalkıp dükkanı açar, üzerinde kelle 
paça pişecek maltızı, kömür közünde o doyumsuz tat ve kokuyu alan 
leziz şiş köftelerin üzerinde pişecek olan kömür ocağını yakar, kelle paça 
yapımında dayısına yardım eder, dükkanın temizliğini yapıp müşterilerin 
doluşmasını beklerdi. O yıllar harp dolayısıyla herkes sıkıntıdaydı. 
Bazı arkadaşlarımız çalışmak mecburiyetinde kalıyordu. Ali benden üç 
yaş büyük olmasına rağmen çalıştığı için, devamsızlığı yüzünden sınıf 
geçemeyence bizlerle aynı sınıfta okurdu. Aynı nedenlerle sınıf geçemeyip 
aynı sınıfta birlikte okuduğumuz bir arkadaşımızda Harhar İbrahim’di. 
Her ikisi de sınıfta bizlerin ağabeyleri konumundaydı.

Bugün; dayısı Sakallı Mustafa’nın yadigârı mesleğini başarılı bir 
şekilde devam ettiren, leziz köftelerini yemek için müşterilerin sıraya 
girdiği  arkadaşımız Ali Doksan, o sihirli doyumsuz köftelerin lezzet sırrını, 
belki de o günlerde dayısından öğreniyordu. O yıllar köftelerin yanında 
ekmek yerine taze taze fırından yeni çıkmış, mis gibi kokan susamlı pideler 

Köfteci Sakallı Ali Doksan
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verilirdi veya pide içerisinde alınıp 
yenirdi. Köfte suyunun içini ıslattığı 
pideyi yemeye insan doyamazdı. 

Bazı sabahlar babam beni de köfte 
yedirmeye götürürdü. O lezzete 
bayılırdım. Yazımın mahalle 
komşularımız bölümünde adı geçen 
Yavelet Ali, her sabah Sakallının 
dükkanı önünde yerini alır gelenlerin 
ayakkabılarını boyamak için nöbet 
beklerdi. Dükkanın duvarları kocaman 
Atatürk, Fevzi Çakmak posterleri ve 
çeşitli resimlerle kaplıydı. O resimler 
o yıllar, birçok dükkanın duvarlarını 
süslerdi. O bereketli dükkan, yıllar 
yılı aynı yerde Bodrumlulara hizmet 
vermişti. Ta ki Sakallı Mustafa Amca 
emekli olup işi Ali arkadaşımıza 

bırakana kadar. Sonra, ilerki yıllarda Çarşı Caddesi’nin binaları tadilatlarla 
değişime uğrayınca Ali Doksan arkadaşımız da mekan değiştirmek 
mecburiyetinde kalmış, en son bugünkü Deniz Müzesi karşısında, Cevat 
Şakir’in elleriyle dikip bugün ululaşan okaliptus ağacının gölgesindeki 
mekanda icrai sanatını devam ettirmektedir.  

KÖFTECİ HÜSEYİN ve
NASİP ŞEKER KARDEŞLER

Sakallının yaptığı şiş köftelerin aynını yapan; ayrıca ilaveten ciğer, dalak, 
böbrek gibi sakatatları da bulunduran kardeşler, 1950’li yılların sonlarına 
doğru işe evvela Yeni Cami şadırvanının önünde bulunan bir dükkanda, 
koca koca sinilere elle dökülen tel kadayıf imalatıyla başlamışlardı. Zaman 
geçince çarşı başlangıcında bulunan Galip Evirgen’in dükkanına bitişik 
dükkanı kiralamışlar; şiş köfte ve sakatat işine başlamışlardı. Samimi 
ve sempatik hareketleriyle  kısa zamanda müşteri edinip, işlerini yoluna 
koymuşlardı. Artık Sakallı’nın bir rakibi vardı. Biz Bodrumluların adeta 
tiryakisi olduğumuz  şiş köfteden bıktığımız zaman Nasip’e gider, saçta 
yaptığı ciğer tavayı iştahla yerdik.  Büyük ağabey olan Hüseyin Şeker, ne 

Köfteci Sakallı Mustafa Akçaalan
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kadar sessiz ve durgun 
bir karektere sahipse, 
kardeşi Nasip o derece 
şakacı, espritüel ve 
herkesle dost olan bir 
yapıya sahipti. Çarşı 
eşrafı ve Bodrumlularca 
çok sevilen bir kişiydi. 
Hani derler ya  ölüyü 
güldürür diye işte öyle 
bir insandı. Bu arada 
siyasetle de uğraşan 
belediyede encümen 
azası olup Bodrum’un 
gelişmesine katkıda bulunmak isteyen, o yönde de  hizmetleri olan bir 
arkadaşımızdı. Maalesef 1977’de onu da çok genç yaşta elim bir kazada 
kaybettik. 

Birgün mobiletiyle Eski Milas-Bodrum karayolu üzerinde bulunan ve o 
günün gençlerinin rağbet ettiği Zıp Zıp Dayının kır kahvesine gezmeye 
giden Nasip, geri dönüşte Avram Yokuşunu tırmandıktan sonra yoluna 
devam ederken, söylentilere göre  Bodrum-İzmir seferini yapmakta 
olan otobüsün arkadaşı olan şoförü N.B. şaka olsun diye aniden kornayı 
çalınca ürküp yana kaçan Nasip, mıcırlara dalar mobilet kayar, başını yol 
kenarındaki kayalara çarpar. Yapılan bütün müdahalelere rağmen maalesef 
kurtarılamaz. Yani pisi pisine denilen bir ölüm.  

Bodrumlularca ne kadar sevildiğinin göstergesi ise, bardaktan boşalırcasına 
yağan yağmur altında açık kamyonlarla Torba’ya götürülen cenazesinde 
bulunan mahşeri kalabalıktı. 

ZIP ZIP DAYI ve
AVRAM YOKUŞU

1950’li yıllarda haftada bir veya iki defa İzmir’e yolcu götürüp getiren  oto-
büs, Hocaoğlu İbrahim amcanın otobüsüydü. Şoförlüğünü de, altmış yaş-
larında olmasına rağmen halen delikanlı gibi dinç olan Hocaoğlu İbrahim 
amca kendi yapardı. Epey uzun bir zaman tek başına yaptığı seferler ihtiyaç 
artınca, Milas’ta faaliyet gösteren karadeveci otobüs firması Bodrum’da 

İflasın Mehmet (solda), Hüseyin Şeker (ortada) 
ve kardeşi Nasip Şeker.
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yazıhane açtı ve günlük 
seferler düzenlemeye 
başladı. O yıllar, oto-
büslerin güzergâhı Mi-
las’tan itibaren; Akyol, 
Tekfurambarı, Dörttepe, 
Karaova, Pınarlıbelen 
ve Kızılağaç’tan geçerek 
Bodrum’a ulaşırdı. Ka-
ra-ova Pınarlıbelen’den 
itibaren yol çam orman-
la-rıyla yeşillik-lerle 
kaplı  şahane manzarala-
ra sahipti, halen de aynı-
dır. O manzaralara dalan 

yolcular toprak yolun kaldırdığı toz dumanın farkına bile varmazdı. İşte o 
güzergâh üzerinde Zıp Zıp Dayı lakaplı şahsın salaş bir köy kahvesi vardı. 
Kahve, tepe konumunda olması dolayısıyla altta uzanan Pınarlıbelen yay-
lası yeşil bir deniz gibi göz alabildiğince uzanırdı. 

Zıp Zıp Dayı, hoş sohbeti ve sevecen kişiliğiyle o yıllar vasıtası olup kır 
gezmesine gelen Bodrumlulara çökelek peyniri, pink bakla filizi ve çekişte 
zeytiniyle köy mezeleri yapar, köy usulü tavuk kavurma, kendi kestiği 
kuzudan saç kavurma ve bol yumurtalı menemeniyle onların tekrar tekrar 
gelmelerini sağlardı. Yine o yıllar adettendi. İzmir istikametinden uzun yol 
katederek gelen yolculara orada dinlenme molası verilir, çaylar kahveler 
içilirdi.

Bodrum’dan on iki kilometre kadar uzak mesafaede olan Zıp Zıp Dayının 
kahvesini geçtikten hemen sonra, gelen dik yokuş yola Bodrumlular Avram 
Yokuşu adını vermişlerdi. O ismin verilmesinin sebebi de, Bodrumlu köklü 
bir Musevi ailenin babaları olan Avram Efendi’nin İzmir’den her gelişinde 
o yokuşa gelindiği zaman otobüsü durdurup aşağı inmesi, korktuğu için o 
yokuşu yaya olarak çıkmasıydı. İşte bu sebeple o rampa yol, onun ismiyle 
anılırdı. 

Çok aydın bir kişi olan Avram Efendi’nin oğullarından biri olan Santos 
doktor olmuş, Rabi isimli diğer oğlu Terzi İbrahim Özkeskin’in yanında 
kalfa olarak çalışırdı. 1952’de ben Terzi İbrahim Özkeskin’in yanına çırak 
olarak girdiğim zaman, benim de kalfamdı. Sarı dalgalı saçları, mavi 

Soldan Köfteci Nasip Şeker, Hüseyin Biner, 
Mehmet Bar
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gözleriyle çok yakışıklı çok güzel bir delikanlıydı. Yanlız, yarı konuşma 
özürlüydü. Kulakları hafif duyar kelimeleri yarım yamalak dilsiz gibi 
telaffuz ederdi. Kendisini anlayana kadar epey bir zaman geçmişti. Çok iyi 
çok efendi bir delikanlıydı. 

1948 yılında İsrail devleti kurulduktan sonra, İsrail devletini tanıyan 
ilk devlet galiba biz olmuş ve isteyen Musevi ailelere İsrail’e göç izni 
verilmişti. Avram Efendi’nin ailesi de göç kararı alan ailelerdendi. Zira 
o yıllar, artık Bodrum’da yaşamakta olan başka bir Musevi aile yoktu. 
Kendisi her ne kadar Bodrumlularca seviliyorsa da, evlatlarının ve 
ailesinin geleceğini İsrail’de görüyordu. Ama ne yazık ki bu göç Avram 
Efendiye nasip olmadı. Ailesinden doktor olan oğlu Santos, İsrail’e ilk 
giden kişi oldu. Orada, diğer aile fertlerinin formalitelerini hazırladığı 
günlerde Avram Efendi, bir iş için İzmir’e gitmiş geri geliyormuş. O yıllar 
İzmir’e, eski kara yolu olan Milas-Yatağan-Çine-Aydın güzergâhından 
gidiliyordu. Henüz yeni yol olan Milas-Söke-Ortaklar-Selçuk güzergah 
hattı yapılmamıştı. Geri gelirken mecburen Milas’a, Boğa Yokuşu’ndan 
inilerek gelinirdi. O yokuşta, bilindiği gibi çok dik ve uzun bir rampadır. 

O gün, Bodrum seferini yapmakta olan otobüs tam Boğa Yokuşu’ndan 
aşağı inerken freni patlar. Otobüste Avram Efendi de bulunmaktadır. Şöför 
yolcuların panik yapmamalarını, sakin olmalarını söyler. Ama ezelden beri 
trafik kazalarına karşı fobisi olduğu bilinen Avram Efendi ön kapıyı açar, 
panikle kendini dışarı atar. Şoför son bir hamleyle otobüsü dağa doğru 
çevirip kayalara toslıyarak durdurur ve otobüsü uçuruma yuvarlanmaktan 
kurtarır. Ama Avram Efendi ön kapıdan kendini dışarıya atınca maalesef, 
arabanın altında kalarak hayatını kaybeder. Kendisini tanıyan bütün 
Bodrumlular bu olaya çok üzülürler. Ama kader. Korktuğu başına gelmiş, 
su testisi suyolunda kırılmıştı. 

Bu elim olaydan sonra aile İsrail’e göç etmiş, Avram Efendi’nin adı da Zıp 
Zıp Dayının yanındaki yokuşta bir anı olarak kalmıştır. 

Yıllar yıllar sonra, yarım asrı geçkin bir zaman diliminden sonra yani 
bundan sekiz veya on yıl kadar evvel Kumbahçeli bir arkadaşımızın 
oğlunun sünnetine gitmiştim. Karşı tarafta, diğer bir tanıdığım arkadaşımın 
masasında oturan yabancı kişinin kim olduğunu sorduğum zaman, nutkum 
tutulmuştu. Tanıştırıldığım kişi, terzi kalfam Rabi idi. O da benim gibi 
yaşlanmış, tanıyamayacağım kadar değişmişti. Eski günlerimizden 
konuştuk. 
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Ancak adeta bir mucizeyle karşılaşmıştım. İsrail’de tedavi görüp özürlüler 
okulunda aldığı tahsil sonunda, bizim gibi konuşan özründen eser bile 
kalmayan bir Rabi ile karşılaşmıştım. Bu da teknolojinin insanlara bir 
armağanıydı. 

TATLICI  MUSTAFA VE ÇIRAKLARI

Bizim çocukluk yıllarımızdan beri Köfteci Sakallı Mustafa’nın  yanında 
yer alan küçük dükkan şahane tatlılar imal eden, Bodrum’un ilk 
tatlıcılarından  Giritli Tatlıcı Mustafa Özceylan’ın  dükkanıydı. O küçük 
dükkanın içinde, birkaç masa ve sandalyeler gelecek müşterileri beklerdi. 
Dükkan, Bodrum’da içinde radyo bulunan bir kaç dükkandan biriydi. O 
sebeple müşteri hem tatlısını yer, hem haber veya müzik programlarını 
dinlerdi. Dükkan küçük olduğu ve içeride imalat yapmaya müsait 
olmadığı için, imalatlar dükkanın arkasında ağaç direkler üzerinde defne 
yapraklarıyla örtülü  çardağın altında  ve ahşaptan yapılmış küçük bir 
baraka içerisinde  yapı-lırdı. Barakada üzerinde  beyaz bir mermer bulunan 
uzun masa, tezgâh olarak kullanılıyordu. O tezgahta baklava hamuru açılır, 
kuru pastalar ve daha  nice lezzetli  tatlılar yapılırdı. 

Tatlıcı Mustafa’nın ilk çıraklarından Yusuf, henüz delikanlılık yaşlarında 
Mustafa ağabeye çırak olarak girmiş, mesleği çabuk öğrenerek kendisine 
yardımcı olmaya başlamışken, bilahare bizim  çocukluk yıllarında yaşıtımız 
ve komşumuz olan bahçıvan Meyzinler’in oğlu Cengiz’i de  çırak olarak 
yanlarına almışlar.  Ona da mesleği öğretmişlerdi. Yetiştirdiği yardımcıları 

sayesinde işi kolaylaşan 
Mustafa Usta, çeşit 
çeşit yaptığı tatlılarla 
müşterilerini çoğaltıp 
Bodrum’un tek tatlıcısı 
olması dolayısıyla iyi de 
kazanıyordu.

Sütlü mamuller çardak 
altında  yanan maltız 
üzerinde imal edilirdi. 
Bazen tatlı yemeye 
gittiğimiz zamanlar 
Mustafa ağabeyi, beyaz 

Tatlıcı Mustafa Özceylan Kale Caddesindeki 
İlk Dükkanı Önünde
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önlüğüyle maltız üstünde kaynamakta olan tatlıyı kepçeyle karıştırırken 
görürdük. Dudak tiryakisi olan Mustafa ağabeyin ağzından sigara hiç 
eksik olmazdı.  İki dudağı arasında emzik gibi tuttuğu sigaranın külü 
bükülülerek  aşağıya doğru uzar, bizle yarenlik ederken kül yere dökülürdü. 

Muhallebi, sütlaç, aşure, supangle gibi tatlılar  kömür ateşinde pişirilirdi. 
Tatlıcı Mustafa, o yıllar hazırladığı kuru pastaları, pasta pandispanyalarını 
elektrikli fırını olmadığı için kilisenin hemen arkasında bulunan fırıncı 
Gıdi Mustafa Özdalar’ın ekmek fırınında pişirirdi. Mesleğinin ustasıydı. 
Biz gençler onun müşterisiydik. Herkesle anlaşabilen gençle genç, yaşlıyla 
yaşlı olabilen bir kişiydi. Çok şakacı bir insandı. Gençlerle gençlik yarenliği 
yapmaya bayılırdı. Hoşsohbetti. 

Mustafa Özceylan’ın o dükkanda yaptığı faaliyet, Yeni Çarşı kurulana ve 
o dükkanlardan birine sahip olana kadar sürdü.  Bilahare Yeni Çarşıdaki 
dükkanının karşı çaprazında, tatlıcı dükkanı  açan Kalfası Yusuf ile 
uzun  bir müddet ortak çalışmışlardı. O  yıllar Bodrum’da  artık iki tatlıcı 
dükkanı vardı.  İleriki yıllarda iki ortak ayrılmış dükkanlarını bireysel 
olarak çalıştırmaya başlamışlardı. 

1962 yılında bugün üzerinde mülküm olan arsanın cadde tarafında açmış 
olduğum terzi dükkanımı kapatmıştım. O yıllar henüz dükkanın arkasında 
bulunan lebi derya arsam boştu. Turizm de artık baya hareketlenmişti. Bunu 
bilen Mustafa Usta bir gün bana gelip, birlikte bir pastahane açmamızı ve 
yazları arsadan istifade etmemizi teklif etti. 

Anlaşmamızda pastahane turistik özelliklerde olacaktı. Kendisi dükkana 
soğutucu vitrinler ve elektrikli dondurma makinesi yerleştirecekti. Yani, 
Bodrum’un en lüks pastahanesini açacaktık. Şartlarda anlaşınca  ben 
gerekli tadilatları yapmış ve güzel bir pastahane açmıştım. İmalatlar 
çarşıdaki dükkanda yapılıyor ve benim dükkanıma hazır getiriliyordu. O 
aralar kış olduğu için, gelen tatlılar camlı vitrinde üç beş gün dayanıyordu. 
İdare ediyorduk.  Anlaşmamızda yaza girilirken  Mustafa Usta dükkana 
soğutucu vitrinler getirecek, arka arsayı da dekore edip yaza öyle 
başlayacaktık.  Ne yazık ki o yıl Yunanlıların Kıbrıs katliamlarına devam 
etmeleri dolayısıyla ortalık karışmış ve turizm balta yemişti. Öyle olunca 
da  Mustafa Usta anlaşmamızın şartlarından olan soğutucu vitrinleri ve 
dondurma makinesini almaktan vazgeçmişti.   Soğutucu vitrin olmayınca 
imalatlar bayatlıyor ve zarar ediyordum. İstemeye istemeye üzülerek 
dükkanı o yaz sezonu sonunda kapatmak mecburiyetinde kalmış, yaptığım 
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masraflar da heba olup  gitmişti. 
Eğer o dükkan devam etmiş olsaydı, 
sanırım  bugün Bodrum’un  sayılı 
müesseselerinden biri olabilirdi. 

Tatlıcı Mustafa meslek hayatı 
boyunca yanında çalıştırdığı 
çıraklardan birçok usta tatlıcı 
yetiştirmiştir. Belli başlıları ve ilkleri 
rahmetli Yusuf, rahmetli Meyzinler’in 
Cengiz’di. Daha sonraları bacanağım 
Tatlıcı Süleyman Barka, Tatlıcı 
Muharrem Özkaplan yetişmiş ve 
dükkan açmışlardır. 

Süleyman Barka’nın açtığı 
Samanyolu Pastanesi uzun yıllar 
Bodrumlulara ve turistlere hizmet 
vermiş, tutulan ve iyi çalışan bir 

pastaneyken sahibi tarafından kapatılmıştır.Tatlıcı Muharrem Özkaplan ise, 
halen kendi mülkü  olan İçmeler’deki dükkanında sipariş  verilen lezzetli 
tatlılarını yapmaya devam etmektedir. Meyzinlerin Cengiz ise, 1960’lı 
yılların ortalarında  Fethiye’ye  yerleşmiş orada açtığı  tatlıcı dükkanında 
icrai faaliyette bulunmuş ve maalesef orada vefat etmiştir.  

Sağlam bir bünyeye sahip olan ve fakat 1960’lı yılların başlarında  felç 
geçiren, ancak  hareket kabiliyetini  yitirmeyip  elinde bastonla da olsa 
yürüyebilen ve öleceği zamana kadar  işlerini takip etmiş olan  Tatlıcı 
Mustafa ve eşi Zeynep hanımın mutlu evliliklerinden  doğan  üç kızından 
(Halime, Aysel, Ayfer)  biri olan öğretmen Halime Özceylan, ileriki yıllarda 
yeğenim öğretmen Mustafa Pulat’la hayatlarını birleştirip mutlu  bir yuva 
kurmuşlardır.

TOPAL KAMİL

Yeni Cami’nin bodrum katında birinin kapısı  caminin  giriş merdivenlerinin 
altında olan büyük bir depo şeklinde, (bugün irme kırtasiye) diğerleri ise 
Çarşı Kale Caddesine bakan biri biraz daha büyük, diğeri ise daha küçük 
olmak üzere üç dükkan bulunurdu. Belediye meydanına bakan merdiven 

Süleyman Barka
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altındaki depoyu, un 
ve benzeri şeylerin 
toptancılığını yapan 
Bodrum eşrafından 
Topal Kamil isimli bir 
ağabeyimiz çalıştırırdı. 
Herkesin tanıdığı bu 
ağabeyimizin bir ayağı 
aksadığı için kendisi 
Topal Kamil olarak 
bilinirdi. Bodrum’un 
efendi kişilerindendi. 

KAHVECİ HASAN FİDAN

Çarşı Kale Caddesine bakan caminin güney doğu köşesinde ise, iki üç 
basamakla inilen küçük dükkanı bizim çocukluğumuzdan beri Kurukahveci 
Hasan Fidan Efendi çalıştırırdı. Son derece efendi, ciddi bir kişiliğe sahip 
dürüst ve Bodrum’un sayılan tanınan eşrafıydı. 

Çocukluk ve harp yıllarında kahve zaman zaman piyasada bulunmaz, bu-
lunan ancak  kaçak  yollardan getirilen cüzi miktardaki kahve ise halka 
yetmezdi.  O yıllar kahve ekseriyetle çiğ çekirdek biçiminde alınır, evlerde 
bulunan dolap denilen silindir biçimindeki siyah metal kap içerisinde, ya-
nan ateş üzerinde çevrile çevrile kavrulurdu. Kavrulan kahve bilahare bu-
gün artık antika turistik eşyalar sınıfında  satılan kahve el değirmenleriyle 

çekilir, kavanozlara ko-
nurdu. Bazen de aylar-
ca bulunamayan kahve 
yerine, kahve tiryakileri 
analarımız babalarımız 
arpayı ve nohudu o do-
laplarda kavurur, el de-
ğirmeninde çeker mis 
gibi kokan o arpa kahve-
sini içer, tiryakiliklerini 
bastırmıya çalışırlardı. 
Arpa kahvesi hakikaten 

Uncu Kamil Durmaz

Kurukahveci Hasan Fidan
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mis gibi kokan bir içecekti. 

Ne zamanki bilahare kahve piyasada bollaşıp, elektronik kahve çekicileri 
çıkınca insanlar her şey gibi bu işte de tembelleşip hazıra yönelmiş ve 
kahvelerini tahmisçilerden almaya başlamışlardı. Evde kahve ihtiyacı 
olunca annelerimiz bizi, Hasan Fidan amcaya kahve almaya gönderirlerdi. 
Kavrulmuş kahve elektrikli çekicide çekilirken etrafa mis gibi taze kahve 
kokusu yayılırdı. Şimdilerde ise kahve artık her yerde, ambalajlı paketlerde 
satılır oldu. Yeni gençlik eskiden emek sarfedilerek evlerde hazırlanan 
kahvenin kıymetini, tadını hiç bir zaman bilemeyecektir. 

Bugün aynı dükkanda başlangıç tarihi itibariyle neredeyse tarihsel bir 
önem kazanan, baba mesleği  kurukahveciliği, oğlu Mehmet Fidan devam 
ettirmektedir. Bir farkla ki bugün kahve emtiasına ilaveten çay, kahvecilerin 
kullandığı bazı oralet çeşitleri, turistik bazı ufak tefek hediyelik eşya ve 
yiyeceklerle birlikte, bazı şifalı aktar malzemeleri de satılmaktadır. 

GAZETECİ KAMİL CİNGÖZ

Kahveci Hasan Fidan’ın hemen 
bitişiğindeki biraz daha büyük 
dükkanda ise, Kamil Cingöz amcamız 
aydın, yenilikçi kişiliğiyle benim 
ortaokulda olduğum yıllarda, (1950’li 
yılların başlarında) Bodrum’da ilk 
gazete bayiliğine başlamış, bunun 
yanında ayrıca dergi, kitap ve okul 
kırtasiye emtiaları satan bir dükkan 
açmıştı. Babam Derviş Şakar, 
kendisinin ilk Hürriyet gazetesi 
abonelerindendi. 

Kendisi hoşsohbet, efendi, şehla 
bakan gözlerine taktığı yuvarlak 
gözlükleri, her zaman burnunun 
üzerine kayan size konuşurken daima 
gözlüklerinin üzerinden bakan Kamil 
amca  o yılların genç nesli bizlere 
çok önem verirdi. Babamın, abonesi İlk Gazeteci ve Kırtasiyeci Kamil 

Cingöz
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olduğu gazeteyi almaya her gidişimde, meraklı olduğumu bildiği için bana 
yeni çıkmış olan neşirleri, resimli sosyal ve tarihsel kitapçıkları gösterir, 
almaya ve okumaya teşvik ederdi. O yıllar okulda, derste okuduğumuz 
tarihi olayları ilk defa resimli roman formatında neşretmeye başlamışlardı. 
Bu resimli kitapçıklar benim çok ilgimi çeker, satın alıp bilgimi arttırmaya 
çabalardım. Bu ilgim Kamil amcanın hoşuna giderdi. Bizleri devamlı 
okumaya teşvik ederdi. 

Gazeteler o yıllar ulaşım sorunları sebebiyle haftada iki defa, üç veya dört 
günde bir toplu olarak gelirdi. O yıllar gazetelerle birlikte gelen Tombul 
Teyze, Ak Baba, Sam Amca gibi mizah dergileri çok revaçtaydı. 

Böyle sosyal yayın ve hizmetleri Bodrum’a ilk getiren Kamil amca olmuş 
ve bu alanda çok hizmeti geçmiştir. Kendisini buradan rahmetle yâd 
ederim. Arkadaşlarım olan oğulları Raif, Erdoğan ve Recep kardeşlerime 
de daima sağlık huzur ve mutluluklar dilerim. 

Buraya kadar, o yılların tanınmış çarşı esnafından hatırlayabildiklerimi 
anlatmaya çalıştım. 

MESLEK HAYATIMA BAŞLAMAM

Yıl 1952. Tahsil hayatımın sona erdiği, ortaokul ikinci sınıftan tastikname 
alarak ayrıldığım yıl. 

Artık geçirilecek zaman yoktu. Yaşım on altıya gelmişti. Bir baltaya sap 
olma zamanım gelip geçiyordu bile. O sebeple tahsil hayatını geride 
bıraktığıma göre bir meslek edinmek mecburiyetindeydim. 

İlkokuldan sonra, İzmir’e gidip (1948-1949) bir yıl kadar kalmıştım. 
Bu zaman zarfında çalıştığım ve hakikaten öğrenmeyi çok istediğim 
mobilyacılık sanatını maalesef Bodrum’da yapan usta yoktu. O ince 
ve zevkli meslek maalesef Bodrum’da inkişaf etmemişti. Bodrum’da 
marangozluk mesleği yaygındı. Marangozlukta benim ilgi duyduğum bir 
meslek değildi. O sebeple ikinci tercih olarak, tornacılık mesleğine girmek 
istedim. Fakat nedense rahmetli annem benim terzi olmamı çok istedi ve 
istemesem de annemi kırmayarak terzilik mesleğine yöneldim.

Nihayet babam tarafından geçmişten gelen çok güzel adetlerimizden biri 
olan, “Eti senin, kemiği benim” denilerek, Terzi İbrahim Özkeskin Ustaya 
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çırak olarak verildim. Terzi İbrahim 
Usta; o yıllar Bodrum’un seçkin 
yetişkinlerinden otuz yaşın üzerinde 
olmasına rağmen  henüz evlenmemiş, 
müzmin bekarlardan olup mesleğinde 
duayen bir sanatkardı. Yanında 
çalıştığım, yedi, sekiz yıl boyunca 
mesleğindeki ustalık ve yaratılarını 
başka hiçbir ustada göremedim. Bir 
defa, işinde çok titiz ve dikkatliydi. 
Diyebilirim ki o yıllar öyle mahir, 
hiç görmediği veya ilk defa çıkan bir 
modeli başarıyla biçip diken bir usta 
pek azdı. Uygulayamayacağı hiçbir 
model yoktu. Bunu söylerken, klasik 
erkek modellerini kastetmiyorum. 
O yıllar bayanlar gayet güzel 
model model mantolar giyerlerdi. 
O modelleri çizip biçebilmek her 
ustanın harcı değildi. Hele 1950’li 

yılların başlarında, Avrupa’da yeni bir akım olarak yayılan japone kol 
model mantoları ustalıkla biçer diker, kalıp gibi giydirirdi. 

Hatırlıyorum, o akım başladıktan bir yıl kadar sonra Avrupalı bir modelist 
gelip isteyen ustalara japone kol modelinin kesim şablonlarının kursunu 
veriyordu. Ustamız bildiği halde o modelistten de kurs almış yaratılarına 
daha çok şeyler katmıştı. 

O yıllar tüm bayanlar değişik değişik çok güzel modellerde manto giyer, 
başlarına rengarenk çeşit çeşit desenlerdeki eşarp takarlardı. O kıyafet 
hanımlara çok yakışır, hepsine asalet katardı. Artık bayanlarda o kıyafetleri 
göremez olduk. Şimdi bayanlar ekseriyetle spor ve serbest kıyafetleri tercih 
ediyorlar. Yani o zamankiyle şimdi tam tezat bir giyim tarzı tercih ediliyor. 

Manto diktirecek olan bayanın ölçülerini ustamız evine gidip alır, manto 
dikilirken provalarıda yine evinde yapılırdı. Bayanların provaları asla 
dükkanda yapılmazdı. Usul öyleydi. 

Ustamızın bir kusuru vardı! Çok disiplinliydi. Benle beraber aynı 
zamanda İbrahim ustaya çırak olarak verilen arkadaşlarım, Ünver Önder, 

İkbal ve  İbrahim Özkeskin
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Bahçıvan Halitlerin Kız Mehmet, Karina Mustafa  hep aynı disiplinle 
çıraklık yapıyorduk. Bizler de artık delikanlılık çağımızın kaprisli yıllarını 
yaşıyorduk. O nedenle bu disiplin bazı bazı bizlere ağır gelirdi. Ama bizleri 
o titizliği sayesinde, çok iyi birer terzi olarak yetiştirmişti.

Dükkanı, bugün Cumhuriyet Caddesi üzerinde o yıllar Taşlık Sokak 
olarak bilinen sokağın köşesinde, (Bugün Şehit Yusuf Cansevdi Sokak) 
bulunan özgül tuhafiye işletmesinin olduğu dükkandı. O yıllar böyle 
modern bir dükkan değildi.  Rumlardan kalma, üstü geren taş bir binaydı. 
Ön cephesinde bir basamakla çıkılan kapısı ayrıca önü yerden yetmiş 
beş santim kadar yükseklikte, boydan boya açık penceresi olan geceleri 
aşağıdan yukarıya kaldırılan ahşap kepenklerle önü kapatılan bir dükkandı. 
Ayrıca, Taşlık Sokağa bakan cephesinde hiç açılmayan küçük bir penceresi 
ve ön cephedeki kapı yüksekliğinde bir kapısı daha mevcuttu. 

Burada çıraklık dönemimizde bize işi öğreten kalfa ağabeylerimizi 
anmadan geçmek istemem. En büyük kalfamız Rumba lakaplı Ganilerin 
Ali Çavuş’un Hüseyin Biner’di. Sonra Ali Barutların Foto Mehmet’in 
kardeşi Kaya Barut. Çerkeslerin Nail Tercan ve Musevi asıllı Rabi isimli 
ağabeylerimizdi. Ölenlerini rahmet, sağ olanlarını da sağlık ve selametle 
anarım. 

İbrahim Usta aynı zamanda tüccar terziydi. O yılların en kaliteli erkek ve ba-
yan kumaşlarını getirip raflarında bulundururdu. Gelen müşteriler ekseriyet-
le o kumaşları tercih eder, elbise diktirirlerdi. O yıllar Bodrum’da en çok iş 
yapan bir terziydi. Başımızı kaşıyacak vaktimiz olmazdı. O kadar işler çoktu 
ki gece geç saatlara kadar çalışır, hele bayramsa son bir iki gün sabahlara 
kadar çalışırdık. O genç-
lik yıllarımızda sinemaya 
hasret kalırdık. O sebeple 
de aldığı bazı siparişle-
ri en az bir ay sonraya, 
teslim etmek üzere kabul 
ederdi. 

Dükkanın sağında Labu-
zo Mustafa Bayram’ın 
evi, onun arkasında da-
yısı meşhur Yoğurtçu 
Giritli Kazım Ağa ve kar-

Kalfalık Dönemim
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deşi Demir Ağa’nın ev ve imalathanesi 
vardı. Rahmetli Kazım Ağa herhalde 
doksan yaşlarında, Demir Ağa ise yüz 
yaşını aşmış Giritli bir piri faniydi. Yaş-
lılıktan gözleri buğulu cam gibiydi, iyi 
görmezdi. Boyu çok kısa sigara hiç ağ-
zından düşmezdi. Rahmetli o yaşta bile 
sokak sokak dolaşır, elinde dolu süt gü-
ğümü ve litre ölçeği, durmadan Giritli 
lehçesiyle hem Giritçe, hem Türkçe 
“Ğala-Süt”diye bağırır satardı. Bazı 
günlerde kardeşinin yaptığı nefis un 
kurabiyelerini koluna taktığı camlı fa-
nus içerisinde, Giritli aksanıyla “Kura-
bceler” diye bağırarak satardı. Benim 
yaşımda veya benden biraz daha genç 
olup halen yaşayanlar rahmetli Demi-
raçiyi (Demir Ağayı) hatırlarlar. 

Giritliler sevilen veya sempati duydukları kimselere  veya aileler 
çocuklarının isimlerinin sonlarına, çi veya uygun sıfatı ekleyerek 
sevgilerini belli ederlerdi. Bu Giritlilerde adettir ve biz sevdiğimiz 
arkadaşlar arasında birbirimize 
halen, aynı sıfatlarla hitap ederiz. 
Hüseyin: Husaçi, Ali: Aloş, Hasan: 
Hasanaçi, İbrahim: Braimyo, Bekir: 
Bekiraçi, Halil: Halilo gibi. 

İbrahim ustanın dükkanı o yılların 
okumuş aydın ve seçkin gençlerin 
toplandığı bir mekandı. Zira ustamız 
hem siyasetle uğraşır, hem bir zaman 
oyunculuğunu ve kaleciliğini yaptığı 
Bodrum Gençlik Spor Kulübünün 
başkanı ve idarecilerindendi. 
Maçların değişmez hakemiydi aynı 
zamanda.  Çok sosyal faaliyetleri 
olması dolayısıyle, o yılların seçkin 
gençleri onun dükkanından hiç 
eksik olmazlardı. Hele radyoda bir 

Kalfalık Dönemim

Samimi Arkadaşım 
Mavili Cengiz Cem. 
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derbi maçının nakli varsa, o gün 
dükkan gençlerle spor kulübüne 
dönerdi. Kendisi fanatik, hasta bir 
Galatasaraylıydı. 

Bazen hafta sonları arkadaşlarıyla 
kendi aralarında anlaşır, dükkanının 
kepenklerini kapattırıp içerde 
mangal ve içki keyfi yapılırdı. O 
kadar nezih, olgunluk ve muhabbetle 
eğlenirlerdi ki onlara o genç yaşımda 
gıpta ederdim. Kendilerine yardım 
etmem için beni tercih ederler, 
aralarında bulunmaktan zevk alır 
onların olgun davranışlarından ilham 
alırdım. İlerki gençlik yıllarımda 
hiçbir şeyin aşırısına kaçmamayı, 
çilingir sofralarında daima itidalli, 
kararında ve ölçülü olmayı onlardan 
öğrendiğimi iftiharla söyleyebilirim. İbrahim Usta ve dükkanı bana bir 
hayat okulu gibiydi. 

Dükkana gelen o yılların pırıl pırıl 
gençleri ve büyüklerimiz, bizlere 
yaşımıza uygun davranışlarının 
karşılığında biz de onlara saygı ve 
sevgide kusur etmezdik. O yıllar 
insanlar arasında bu kadar güzel bir 
iletişim olurdu. 

Her zaman dükkana sohbet etmeye 
gelen o günün seçkinleri; rahmetli 
Foto Mehmet, rahmetli meteoroloji 
memuru Ünal Turan, rahmetli Sarı 
Zeki, ilerde istihbaratta görevli ola-
cak olan o yılların ziraat teknisyeni 
Galip Beyin oğlu Aydın Sayarı, Ga-
lipzade Rüştü Gür, Karakayalı Hüse-
yin Cahit, Karabağlı Zeki ve Hasan 
Kardeşler, Emin Cem, Ahmet Tercan, 

Mehmet Barut, Hüseyin Şakar

Sarı Zeki
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Hikmet Eskitürk, Kasap 
Şerafettin, Çilli Meh-
met, Hasan Reşat Öncü, 
Başkatip İlyas Öztin, 
Müfettiş Üzeyir Bey, İh-
san Türkoğlu ve Rasatçı 
Faik Bey gibi ağabeyle-
rimizin yanında ayrıca 
İbrahim ustanın meslek 
kariyeri ve sosyal siya-
sal uğraşları  sebebiyle o 
yılların  memur ve esnaf 
büyüklerimiz de devamlı 
dükkana gelenler ve elbi-
se diktirenler arasındaydı. 

Yukarıda adı geçen bu ağabeylerimizin çoğu çok yakışıklı, güzel giyinen 
zamanın jantileriydi. Başta Yakışıklı lakaplı Emin Cem, Rüştü Gür, 
Karabağlı Hasan, Sarı Zeki, Karakayalı Hüseyin Cahit, Aydın Sayarı, 
Ünal Turan gibi ağabeylerimiz bunların başında gelirdi. Sonradan biz yeni 
yetmelerin arasına karışan Mavili Cengiz Cem, İsmet Cengiz, Kaptan 
Etem, Veyselin Ali Bar, Berber Mustafa Çaylan, Anter ve Mehmet Cengiz 
kardeşler, Erol ve Ömer Ağanlar, Celal Konday, Ali Güven gibi arkadaşlar 
o yakışıklı ağabeylerimizden sonra gelen jantilerdi. Aralarında Mavili 
Cengiz Cem en iyi anlaştığım arkadaşlarımızdan biriydi. Kafamız çok 
uyardı. O güzel dostluklar asla unutulmayacaktır.  

TAŞLIK SOKAK

Taşlık Sokak o yıllar bekar erkeklerin rağbet ettikleri bir sokak olarak 
bilinirdi. Aynı sokakta oturan birçok namuslu, nezih ve Bodrumluların 
çok iyi tanıyıp saydığı aileler haricinde, hayatını başka yollardan  idame 
ettiren  bazı kadınlar o sokağın talihsizliğiydi. 

Bunlar; Sid.. Han.., Çıt.. Nay.., Katır Naz.., Ça.. Fa.. isimli hayat 
kadınlarıydı. Bu zavallılar da bu çirkin şeyi muhtaç oldukları için yapıyordu 
herhalde. Hiç kimse böyle bir hayata, isteyerek sürüklenmemiştir. Mutlaka 
geçerli bir sebepleri vardı. 

Sol Arkada Ustamız İbrahim Özkeskin ve Ben, 
Önde Solda Ateşli Mehmet, Çocuk Dünürüm Hacı 

Murat Özkeskin ve Ünver Önder
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Bunlardan Sid.. Han.., bir gece yarısı 
evinde nasıl çıktığı bilinmeyen bir 
yangında  canlı canlı yanmıştı. Sabah 
işe gelirken Azmakbaşı Köprüsü 
üstünde bir arkadaştan duyduğum 
bu korkunç haber üzerine, koşarak 
gittiğim kadının evinde bulunan bir 
sürü kalabalık arasından yanan bir 
insanın kütüğe dönmüş vücudunu 
ürpererek ilk defa görmüş çok fena 
olmuştum. Yangının nasıl  çıktığı 
bilinmemekle birlikte herkes, kadına 
her zaman samimiyet gösteren her 
daim evine girip çıkan güya arkadaşı 
bir riyakardan ve onun da işsiz 
güçsüz bir genç arkadaşından şüphe 
duyuyordu. 

Yangında aranmasına rağmen kadının 
var olduğu söylenen altınları bulunamamıştı. Bu da şüpheleri o şahıslar 
üzerine çekiyordu.  Her zaman çok samimiymiş gibi onunla ilgilenen  o 
şahıslar ne tuhaftır ki  yangına bigane kalıp gerektiği gibi hiçbir telaş 
ilgi ve üzüntü emaresi göstermemişlerdi. Akrabaları var idiyse de onu 
sahiplenmemeleri ve belki de hiç kimsesi bulunmaması dolayısıyla arayan 
soranı olmayınca, bu olayın üzerine gidilmemiş ne yazık ki hiçbir delil 
bulunamayınca bu işi kim yapmışsa, yanına kâr kalmıştı. Nitekim çok 
geçmeden o şahıslardan evli olan arkadaşı, zaten işi iyi olmayan dükkanını 
kapatıp tüm ailesiyle İstanbul’a göçtü. Sermayeyi nerden bulmuşsa orada 
dükkan açıp oraya yerleşti ve orada vefat etti. Diğer işsiz arkadaşı gençte 
aynı zamanda onlarla birlikte İstanbul’a göçtü. 

 

BODRUM HÂKİMİ MEFARET HANIM 

Terzi çırağı olarak İbrahim Özkeskin Usta’nın yanına girmemden  bir yıl 
kadar evvel, Bodrum’a bayan bir hâkim tayin edilmişti. Mefaret Hanım.  

Evi Kumbahçe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Kaymakam Sokaktaki 
Kaymakam Beyin evinin bitişiğindeki evdi. Ben İbrahim ustanın yanın-
da çalışmaya başlayınca usta zaman zaman benimle evlerine  bazı şeyler 

Yakışıklı Emin Cem



236

gönderirdi. O geliş gi-
dişlerde bazen hemen az 
ileride bulunan mahke-
me binasına gitmek üze-
re evinden çıkan, hakim 
hanımla karşılaşırdım. 
Oldukça kısa boylu es-
mer, kalın dudaklı, uzun 
siyah saçları omuzları-
na dökülü, yüksek to-
puklu ayakkabılarıyla 
zıplıya zıplıya yürürdü. 
Çok ağırbaşlı, yürürken 
hep önüne bakan ve çok 
hürmet uyandıran bir ki-
şiydi. Mevki itibariyle 
kendisinden çekinirdik. 

Bodrum’a tayininde gelirken beraberinde on altı, on yedi yaşlarında olan 
bir kız vardı. Bilmiyorum ama belki hem can yoldaşı, hem de evinin iş-
lerini gören bir yakınıydı. Hakim hanım, yaşı bir hayli ilerlemiş olmasına 
rağmen evlenmemiş, o sebeple yalnız yaşayan bir bayandı. Sonraları çıkan 
bir sürü tevatür arasında, çok sevdiği nişanlısı vakitsiz ölünce, hayata küs-
müş ve bir daha evlenmeyi hiç düşünmemiş ve saire ve saire..

İlk geldiği yıllar çok ağırbaşlı, vakur, hatta yanında hizmet işlerini gören 
rahmetli Âmâ Hüseyin’nin karısı Fahriye hanım, onun beş vakit namaz 
kıldığını söylermiş. Fakat zaman geçip dost olduğu bazı modern Bodrumlu 
aileler ve görev arkadaşlarıyla aile topluluklarında taassubu terk edip içki 
bile içmeye başladığı söylenir olmuştu. 

Biz gecenin geç saatlerine kadar dükkânda  çalıştığımız bazı geceler, geç 
vakit kilise tarafından bize doğru gelen  kahkahalara çıktığımız zamanlar 
hakikaten gördüklerimize inanamıyorduk. Zira, köylere mesai arkadaşları 
ve görevlilerle hep birlikte keşfe gidip, geç vakitlerde geri dönerlerken 
hâkim hanımı dut gibi sarhoş, bir kolunda  E.H. Efendi, diğer kolunda S. 
Bey olmak üzere zor yürür vaziyette kahkahalar atarak sürükleye sürükleye 
evine götürdüklerini hayretle görürdük. 

Hakim hanım 1953 yılında yani intiharından bir yıl  evvel, İbrahim Ustaya 
dükkanında satılan ve beğendiği  kırmızı renkte bir kumaşla,  japone kol 

Ayakta Sağ Başta Tahrirat Katibi Ali Özel, 
Yanında Başkatip İlyas Öztin, Ortada Bodrum 

Hakimi Fatma Mefaret Tüzün, Sağında Eski Mal 
Müdürü Müfit Tekin
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bir manto siparişi vermişti. Manto bittiği zaman evine ben götürmüştüm. 
Kendisi evdeydi. Mantoyu alırken bahşiş vermek istediğini hissettim. 
Fakat benim de tam gençlik dönemimde olmam sebebiyle, sanki beni 
mahçup etmek istemiyormuş gibi bir zanna kapılmıştım. 

Fakat ertesi gün dükkana, ödeme yapmaya geldiği zaman yanılmadığımı 
anlamıştım. Zira ödemeyi yaptıktan sonra ustama dönüp “İbrahim Bey 
mantomun düğmelerini kim dikti?” diye sordu. Ustam da benim diktiğimi 
söyledi. Dönüp ustama; “İbrahim Bey! Ben bugüne kadar böyle ayaklı 
dikilmiş ve iliğe kolay geçen düğme dikildiğini ilk defa görüyorum” deyip 
bana döndü, “Sizi tebrik ederim” deyip bana bahşiş verdi. O an ben de 
hakikaten utanmış, fakat tahminimde yanılmadığımı anlamıştım. Kadının 
böylede mütevazı ve nazik bir tarafı vardı. 

Bir yıl sonraydı. Çok değerli görevini aynı başarıyla idame ettirirken, 
sonradan aşina olduğu hayatına da devam ediyordu. O yıl kendisini çok 
üzen bir hadise vuku bulmuştu. Yanında yaşıyan kız itiraf etmeliyim ki, hiçte 
himayesinde bulunduğu değerli saygıdeğer, karizmatik hanımefendisine 
yakışmayan davranışlarda bulunuyordu. Biraz hoppa ve herkese mavi 
boncuk dağıtan bir kişiydi. Bana da aynı şeyi yaptığı için biliyorum. Ama 
ben, hanımının saygınlığı ve mevki itibariyle asla öyle bir şeye tevessül 
etmedim, iyiki de etmemişim. 

Bir sabah işittik ki biz gençler arasında, ıspanak lakabıyla anılan Yü.. 
isimli bir genç arkadaşımız gece kızın çağırmasıyla avluya girip kızla 
konuşmaya başlar. O yıllar için bu büyük olay.  Fakat kız, aynı gece için 
yine arkadaşlarımızdan S.A. isimli bir arkadaşımıza da aynı randevuyu 
vermiş. Tabi arkadaşımız hayaller kurup kimbilir neler düşlerken kızın 
kendisini çağırmasını bekler.  Fakat birden şaşırıp kalır Aaaaa o da ne? 
Kapı usulca açılır, kendisinin çağrılmasını beklerken ne görsün, bizim 
gariban ıspanak kapıdan süzülerek içeri dalar. İşte o an kıskançlık krizi 
başına vurur ve doğruca polis karakoluna koşup, ihbarda bulunur. Polisler 
ilk önce bu cürete inanamazlar, hemen eve gelirler ve gariban arkadaşımızı 
kıskıvrak yakalarlar. 

Ertesi gün mahkeme; Karar! 10 ay hapis. Tabi ki aynı gün o kız da mem-
leketine ailesine geri gönderilmişti. İşte ondan sonra, hakim hanıma bir 
durgunluk çökmüştü. Durgunluğu bariz bir şekilde belli oluyordu. Eski 
neşesi kalmamıştı. Ne de olsa olay onu çok üzdüğü kadar, evde kendisine 
can yoldaşı olan ve belki de kızı gibi gördüğü yoldaşının gitmesi de ona bir 
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darbe olmuştu. 

1954, sanıyorum ma-
yıs ayı. Bodrum’a ade-
ta atom bombası düştü. 
Hakime hanım intihar 
etmiş.  İlk anda herkes 
ne olduğunu anlayama-
mış, duyduklarına inana-
mamıştı. Ama ne yazık 
ki doğruydu.

Bir gün evvel hizmetçisi 
Fahriye hanımdan ip is-
ter. Kadın ne bilsin iste-

ğini yerine getirir.  Ve tembih eder; “Fahriye hanım! Bugün pekiyi değilim. 
Belki sabah uyur kalırım. Her ihtimale karşı mesaiye geç kalmamam için 
sabah bir zahmet gel ve beni mutlaka uyandır” der. Bu sözler onun son 
sözleridir. Sabah gelen Fahriye hanım sokak kapısını kilitli bulur, içeri-
ye giremez. Dış kapıdan defalarca adını söyleyerek bağırır. Fakat heyhat, 
ne ses ne de cevap. Nihayet orada bulunan küçük komşu çocuğu Çimçim 
Ahmet Tünay’ı arka sokaktaki alçak duvardan bahçeye indirip yukarıya çı-
kıp hakim hanımı uyandırmasını söyler. Çocuk evin giriş kapısını aralayıp 
içeri girer. Fakat ilk anda hol, loş aydınlık olduğu için bir şey görmeden 
merdivenden yukarıya çıkar. Yatak odasına girdiği zaman, hakim hanımı 
yatağında göremeyince geri döner. Çocuk tam merdivenlerden inerken loş-
luğa alışmış gözüne yukarıdan aşağıya sarkan bir ip takılır. İpin alt ucuna 
doğru baktığı zaman ise, ipin ucunda asılı olan hakim hanımın o korkunç 
halini görüp, çığlık çığlığa dışarı fırlar ve kendini çıldırmış gibi duvardan 
aşağıya atar. 

Tabi olay duyulunca eve ilk giren mesai ve samimi arkadaşlarından S.B. 
olur. Böyle aydın bir kimsenin intihar etmezden evvel bir şeyler yazmamış 
olması beklenemez. Ama heyhat. Ondan sonrası meçhul, bir sürü tevatür ve 
dedikodu. Olay haber verilince memleketinden gelen ağabeyi, o yıllar tek 
minibüs sahibi olan Şoför Meyami Salih’le anlaşarak cenazesini İstanbul’a 
götürür. 

Bu safhadan sonrası herkesin bildiği. Otopsi, Türbe Mezarlığına gömülen 
iç organları, İstanbul’a götürülüp  nişanlısının yanına gömülmesi ve en 

Hakime Hanımın Yardımcısı Fahriye Sıngil 
İki Oğlu ve Gelini Fahriye ile



239

nihayet Karaovalı Cümbüş Ustası Mustafa  Bacaksız’ın yaktığı (Çelik 
Dayı’nın) Hakime Hanım türküsü de denilen Bodrum Hakimi türküsü..

Terzi İbrahim ustanın yanında askerlik çağıma (1957) kadar çalışmıştım. 
Bu arada ustamız, İstanköy’deki Türk ailelerinden Murat Burunaki 
Efendi’nin kızı İkbal hanımla nişanlanıp vakti gelince evlenmişlerdi. 

1954 yılında, on sekiz yaşıma ulaşınca pasaport çıkartıp hayatımda ilk defa 
İstanköy Adasına gitmiş, henüz turizm kelimesinin manasını  bilmediğimiz 
o yıllarda, oradaki turizm yaşantısını ve halkın turizm gelirleriyle değişen 
hayat tarzlarını, adanın Avrupavari denetim ve temizliğini  görünce şaşırıp 
kalmış ve geri geldiğim zaman o nimeti anlata anlata bitirememiştim. Çok 
şükür ki çok geçmeden, o zamanın aydın ağabeylerimizin girişimleriyle 
Turizm Bürosu açılmış ve turizmin ilk tohumları ekilmiye başlanmıştı. 
(1959-1960’lar)

 

CUMHURİYET CADDESİ VE DİSPANSER BİNASI

Cumhuriyet Caddesi o yıllar Bodrum’un sosyal hayatının merkezi gibiydi. 
Kumbahçe Mahallesi istikametinde ustamın terzi dükkanının hemen yirmi 
metre kadar ilerisinde, henüz Bodrum’da hastane yokken, hükümet tabibi 
Doktor Hüseyin Misoğlu’nun görev yaptığı dispanser binası vardı. Hastalar 
orada muayene edilir, tedavileri takip edilirdi. 

On dört yaşlarımdayken o dispanserde ailemizde irsi olarak gelişen, ayak 
başparmak tırnağının ete batması sebebiyle Dr. Hüseyin Misoğlu tarihi 
geçmiş olduğu için tesir etmeyen, uyuşturucu iğne ve iptidai usullerle 
acıdan bağırta bağırta benim tırnağımı sökmüştü.

Aynı dispanserde 1940’lı yılların ortalarında, Bodrum’un yakışıklı güzel 
giyinen gençlerinden olan Kara Orhan, (Bodrum Gençlik Spor kalecisi 
ölü göt Şerif’in kardeşi)  cahilce kendisini kıskanan bir genç tarafından 
düğünde keyme meselesinden çıkan kavgada falçatayla şah damarı 
kesilmiş, delikanlının kanını durdurmak için sabaha kadar başında bulunan 
Dr. Hüseyin Misoğlu delikanlıyı kurtaramamanın hüznünü yaşamıştı. 

Bodrum o kadar asude bir beldeydi ki, ara sıra meydana gelen bazı 
anlaşmazlıklar, kavgalar bile yadırganır ayıplanırdı. Radyolardan her 
gün duyduğumuz cinayet haberlerinden nefret edilirdi. Cinayet haberleri 
Bodrumlular için çok büyük ve unutulmaz acı haberlerdi. O yıllar cinayet 
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olaylarının en az vuku bulduğu yer 
Bodrum’du. Bakın elli yıl (yarım 
asır) gibi uzun bir zaman içerisinde, 
Bodrum merkezde sadece beş 
cinayet olayı meydana gelmiştir. 
O da, Bodrumlunun hafızasında 
unutulmaz birer acı hatıra olarak 
kalmıştır. 

Bu arada köylerimizde de travmalar 
yaratan ve üzerine türküler yazılan 
bazı cinayetler olmuştur. Hatta biri 
benim askerlik yaşıma geldiğim 
yıllarda vuku bulmuş, maalesef 
katil aşk yüzünden bir kaç kişiyi 
öldürmüştü. O kişiyi jandarmalar, 
Bodrum Adliyesine getirdikleri 
zaman yakından görmüştüm. Ufak 

tefek sıska bir şeydi. Ancak, ilerde askerliğimi yaptığım günlerde izinli 
olarak Malatya’dan gelirken aynı katili trende bulunduğum aynı vagonda 
iki silahlı jandarma eşliğinde, elleri kelepçeli olarak görmüş ve gözlerime 
inanamamıştım. O sıska genç, belki yüz kilodan fazla semirmiş ensesi 
hırsız kedi ensesi gibi kalınlaşmıştı. 

Ayrıca yedi, sekiz yaşlarında olduğum dönemlerde, Karaova köyünde 
Murat isimli gencin bir dostlarının düğününde eniştesi Hacı Gümüşoğlu 
Hüseyin’i vurduğu ve Mumcular Yeniköylü Mustafa Bacaksız (Çelik Dayı) 
isimli cümbüş ustasının adına türkü yazıp bestelediği cinayeti, “Karaova 
Düğünü” türküsünü zaten bütün Bodrum halkı bilir.

Bodrum merkezde işlenen cinayetler, ölenler ve öldürülenler maalesef 
bugün gibi hatırımdadır. 

İlk cinayet, çocukluk yıllarımdaki yukarıda anlattığım düğünde keyme 
dolayısıyla işlenen cinayetti. (Sanırım 1944 veya 1945 yılları olabilir) 
İkinci cinayette, Yörük Ali İğnecilerin Şoför Ahmet’i öldürmüştü. (1964) 
Üçüncü cinayette, Halil oğlunu kazara çiğneyen Şoför Ördek Mehmet’i 
evinin önünde gizlenip, pusu kurup, çifteyle öldürmüştü. Dördüncü 
cinayette, 1980 yılında iki inşaat işçisi yeni evlenmiş olan çifti, Metin ve 
eşini kolunda ve boynunda bulunan takıları almak için  sinema dönüşü, 

İlk Devlet Hastanesinin ilk Hemşiresi 
Selver Hanım (Ö. 18.03.2019)
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Eskiçeşme Mahallesi Kelerlik Sokakta evlerine giderken önlerini keserek 
öldürmüşlerdi. Beşinci cinayette Mister Hadi isimli arkadaşımız bir alacak 
verecek sebebiyle öldürülmüştü (1974), son olarak yanında çalıştırdığı 
işçileri tarafından, İbrahim Faysal Şakar (Amcaoğlum) 1994 yılında 
Tepecik Mahallesi Kule Sokaktaki evinde öldürülmüştü. 

İşte, koca yarım asırda işlenen cinayetlerin anatomisi.. Allah Bodrumlulara 
bir daha böyle acılar yaşatmasın. 

(Bodrum’da turizm ve yerleşim hareketleri başlayıp, koca bir şehir 
olduktan sonra dışarıdan gelip yerleşenlerin işlediği hadiseler benim 
anılarım dışındadır.)

Bodrum Devlet Hastanesi kurulunca, boşalan dispanser binası bilahare 
ziraat teknisyenlik binası olarak, uzun yıllar hizmet vermiştir. 

BODRUM’UN İLK DEVLET HASTANESİ

1950’li yılların ortalarına doğru Demokrat Parti iktidarı zamanında yapıl-
masına karar verilen Bodrum Devlet Hastanesi projesi, Eskiçeşme Mahal-
lesinde hayata geçirilmiş ve inşaatı, belediye kalfası, inşaat ve fen işleri 
amiri olan babam Derviş Şakar Usta’nın gözetiminde inşa ettirilmişti. Kısa 
bir zamanda inşaatı bitirilen hastaneye gelen ilk doktor, Mithat Bey idi. 
Aynı zamanda atanan iki ebe hemşirelerden birinin adı Suzan hanımdı. 
(Bodrum’da kalmış ve ilerki yıllarda jip şoförü Keme Salih ile evlenmişti. 
Allah uzun ömürler versin halen sağlık afiyettedir) diğer hemşire de Selver 
hanım ismli bayandı o da 
Bodrum’da kalmış bila-
hare, Bodrum’un tanın-
mış kişilerinden restorant 
sahibi Seyfi arkadaşımız-
la evlenmiş, halen sağlık 
afiyettedir. Bodrum’un 
tanınan simalarından 
Macit Gündoğdu’nun an-
nesidir. 

Ayrıca ilk yıllarda has-
tahanenin mutfağında, 
mahalle arkadaşımız 

İnşaatını Babamın Yaptığı, Ortada Kiremit Çatılı 
Bodrum'un İlk Devlet Hastanesi
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Giritli Derviş Temiz uzun yıllar aşçı 
olarak çalışmıştı. O yıllar hastabakı-
cı olarak atanan rahmetli Memduh ve 
Hüseyin isimli arkadaşlarımız da ora-
dan emekli olmuşlardır. 

Doktor Mithat Bey çok fazla 
kalmamış, başka bir yere tayini 
çıkınca yerine ikinci doktor olan Cim 
Kemal Cingöz tayin edilmişti. O da 
bir zaman sonra tayin edilince onun 
yerine üçüncü doktor Alim Ekinci 
tayin edilmişti. Kendini Bodrum 
halkına adayan, gece gündüz 
demeden Bodrumlu hastalar için 
kendi hayatından vazgeçen Alim 
Ekinci, Bodrumluların adeta sevgilisi 
olmuş, öleceği güne kadar herkesin 
derdi ve hastalığıyla uğraşmış 

fedakar, merhametli, şevkatli bir doktor olarak Bodrumluların kalbinde 
yerini almıştır. Hepimizin hamisi gibiydi. Maalesef 1985 yılında kendisini 
kaybettik. Görülmemiş bir kalabalık toplulukla ebedi yolculuğuna 
uğurlamıştık. 

Çok geçmeden, 2005 yılında da, (benim pehlivanlarım) diyerek iftihar ettiği 
iki oğlundan mimar olan büyük oğlu Berki Ekinci kardeşimizi de maalesef, 
çok genç yaşında en verimli çağında kaybettik. Herkes kahrolmuştu. Ama 
ömrü o kadarmış. Allah her ikisine de rahmet ve mağfiret etsin. O yattıkça 
Allah, geride bıraktığı sevdiklerine sağlıklı mutlu uzun ömürler bahşetsin. 

İkinci oğlu olan Şevki kardeşimiz ise, çok şükür ki sağlık ve afiyetle 
hayatına devam etmektedir. Allah ona sağlıklı, hayırlı uzun ömürler versin. 

Uzun yıllar Bodrumlulara hizmet veren eski hastane binası, Göktepe 
eteklerine kurulan yeni modern hastane faaliyete geçtikten sonra, halen  2 
numaralı Sağlık Ocağı olarak faaliyetine devam etmektedir. 

Ebe Suzan Öztürk
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ŞEHİR KULÜBÜ

Bugün kortan restoran 
bar olarak faaliyet 
gösteren bina, 1970’li 
yıllara kadar Bodrum 
Şehir Kulübüydü. 
Bilhassa, 1950’li yıllarda 
kaymakam, bütün 
memurlar, esnaf, seçkin 
kişiler mesai harici 
saatlerini bu binada 
değerlendirirlerdi. Mesai 
bitince soluğu orada 
alırlar, akşam saatlerine 
kadar, poker vs. oyunlar 
oynanır vakit geçirilirdi. 

Akşama doğru ise, 
o yıllar çalıştırıcısı 
olan Giritli Karpuzaki Hüseyin ve ona yardımcı olan şişman yaşlı 
annesi mutfak bölümünde akşama gerekecek olan meze ve yiyecekleri 
hazırlarlar, lebi derya olan bahçenin düzenini yapıp, müşterilerin gelmesini 
beklerlerdi.  Kale ve gün batımı gurubunu  çok güzel gören bir pozisyonda 
olan bahçe, akşam olunca esnaf ve memur arkadaşlarla dolar, ortalık neşeli 
kahkahalarla çınlardı. 

1950’li yıllarda terzi İbrahim Özkeskin’in çıraklığını yaptığım yıllar, 
belediyenin terasından siren sesiyle, başlangıç ve bitiş saatini belirttiği 
öğle paydoslarında arkadaşlarımızla Şehir Kulübünün bahçesine yan 
taraflardaki duvarlarından atlayarak girer, bezden dikip içini sünger 
kırpıntılarıyla doldurduğumuz topla oyunlar oynar, terledikçe suya atlayıp 
yüzer eğlenirdik. O saatler kulüp kapalı olduğu için, bizim oyun sahamız 
olurdu. 

O yıllar denizde balığın kaynadığı yıllardı. Yemek ve ekmek artıklarının 
denize atılması dolayısıyla kulübün önünde çok balık olurdu. O yüzden, 
amatör usta balıkçılar orada uzatma yapar, mutlaka balık yakalarlardı. O 
bahsettiğim amatör balıkçıların başında da Rasatçı Faik gelirdi. Çok usta 
bir balık avcısıydı. Balığın saracağı saati bilir uzatmasını yapar beklerdi. 

Şehir Kulübünde Soldan Mehmet Cansevdi, 
Müfettiş Üzeyir Bey, Kaymakam Bey, Başkatip 
İlyas Öztin, Askerlik Şubesi Müdürü, Selahattin 

Armağan, Ahmet Tercan, Rasatçı Faik Fethanoğlu 
ve Amcam Fahri Şakar
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Bir de bakardınız üç dört kiloluk bir 
levrek, çupra veya sinariti zevkle 
yavaş yavaş kıyıya çeker yakalardı. 
Balığı çekince etrafında kendisini 
seyradenlere gülerek öyle bir bakardı 
ki o halini hiç unutamıyorum. 

O şehir kulübünde yukarıdaki 
yazılarımda da bahsettiğim gibi 
zaman  zaman nişan merasimleri 
yapılır, sandallarla gelen halk 
rengarenk ışıkların denize akseden 
ışıltıları, akordion ve gramfon 
nağmeleri arasında o değişik  ortamı 
hayranlıkla izlerlerdi. Bazen de 
dernek veya kuruluşların (Sünger 
Kooperatifi vs. gibi) toplantıları 
Şehir Kulübü’nde gerçekleştirilirdi. 
Ayrıca o yıllarda, konser vermeye 
gelen ekipler ekseriyetle orada 

ağırlanır, orada yer içerlerdi. Hemen hemen her hafta sonu akşamları, 
memur ve esnaf arkadaşlar kulüpte toplanıp içki içer sohbetler ederlerdi. 
Delikanlılık yaşlarıma geldiğim zaman, yavaş yavaş bende bu âlemlere 
katılmaya başlamıştım. Büyüklerimizin isteği üzerine bazen bağlamamı 
getirir, gecelere renk katardım.  O toplantılar o kadar nezih ve güzel olurdu 
ki, bugün o güzel muhabbetleri sohbetleri artık hayallerimde saklıyorum. 

KARPUZAKİ

Karpuzaki  Hüseyin abi için harp yıllarında eline geçen fırsatlarla çok 
büyük  paralar kazanmış, fakat bu paraları muhafaza edemeyince bugünkü 
hale düşmüş! derlerdi. 

Kısa boylu, saygılı ve nargile tiryakisi bir ağabeyimizdi. 

Yaşlı annesi ise şişman ve bilge bir kadındı. Giritli ecdadından öğrendiği 
hacamat bilgileriyle otlardan yaralara, egzamalara vesair rahatsızlıklara 
merhemler yapar, hastalıkları tedavi ederdi. O yıllarda ayağımın tarak 
kısmında beliren ve genişlemeye başlayan egzama yarası için rahmetli bana 

Şehir Kulübü İşletmecisi 
Karpuzaki Hüseyin
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da otlardan bir merhem yapmıştı. 
Merhem iyi gelmiş egzama geçmişti. 

1949 yılında ortaokulun ilk 
açıldığı yıl, yukarıdaki yazılarımda 
da belirttiğim gibi, bir müddet 
Şehir Kulübünde eğitim öğretim 
görmüştük. O günlerde Karpuzaki 
Hüseyin ağabeyimiz gündüz okul 
saatleri bize hizmet eder, akşam 
da kulüp hazırlıklarına başlardı. 
Karpuzaki Hüseyin’nin kulübü 
çalıştırması 1958’lere kadar sürmüştü. 
Onun hizmetleri müdavimlerce 
uzun müddet unutulmamıştı. Her 
vesile adı anılırdı. Halen de bizim 
jenerasyonumuz onu unutmuş 
değildir. Allah kendisine ve annesine 
rahmet eylesin. 

Karpuzaki  Hüseyin ağabey ben askerdeyken vefat edince, Şehir 
Kulübü’nün işletmesini Boyacıların Ali Dayı ve oğlu arkadaşımız Cumhur 
Terkin devralmışlardı. 1966 yılında ben Almanya’ya çalışmaya gideceğim 
tarihe kadar, kulübü Ali dayı ve oğlu Cumhur çalıştırmaktaydı. Sonraları 
Cumhur Terkin arkadaşımız da Almanya’ya gidince yalnız kalan babası 
kulübü sanırım, Ankara’dan Bodrum’a gelen restorant işletmecisi Kortan 
Coşkun isimli bir işletmeciye devretmiş. Tecrübeli bir işletmeci olan Coşkun 
bey kulübü turizme hizmet verebilecek bir hale getirmiş, sonradan o da 
yine Bodrum’a iş yapmak gayesiyle gelen Ali Günaydın isimli  işletmeciye 
devretmiş. Ben 1973 yılında Almanya’dan geri döndüğüm zaman kulübü 
Ali Bey çalıştırmaktaydı. 

1973 yılında işletmeye açtığım Barbaros Pansiyon isimli işletmemden, 
tavsiyeyle kendisine müşteri gönderirdim. İki oğlu olan Ali bey, işlerini 
rayına oturttuktan ve  maalesef zamansız vefatından sonra işi küçük oğlu 
işletmeci Namık arkadaşımız devralmış, dürüstlüğü efendiliği ve işletmeci 
becerisiyle işi ilerletmiş, bugün halen  mekanı kortan restaurant bar adıyla 
işletmeye devam etmektedir. 

Karpuzaki Hüseyin'in Annesi
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BİRAKİLER

O yıllar caddede bir çok esnaf ve 
sanatkar vardı. Şehir Kulübünün 
karşısında o yılların tanınmış Giritli 
ailelerden Biraki Ahmet Efendi’nin 
büyük manifatura mağazası, karşısında 
da evleri vardı. (bugün Biraki pasajı) 
Koca göbeği, yürürken kendinden 
önde giderdi. Tipik bir Giritli ve 
tipik Giritli lehçesiyle konuşan yaşlı 
tonton bir amcamızdı. Torunu İbrahim 
Teoman Subaşı, benim ortaokul 
arkadaşımdı. Gerek ders çalışmak 
bahanesiyle, gerekse oynamak 
için her zaman beraberdik. Ahmet 
amcanın konuşurken en çok tekrar 
ettiği kelime mesela kelimesiydi. 
O kelimeyi  söyleyemez mesa diye 
telaffuz ederdi. Çocuğu olmadığı için 
çocukken  Mustafa ağabeyi evlat 

edinmiş ve çok iyi yetiştirmişti. (Bakkal Mehmet Ali Dinç’in kardeşi) 

Biraki Ahmet Efendi manifatura emtiaları satardı. Dükkanı çok büyüktü. 
Üst katlarında depoları vardı. Oğlu Biraki Mustafa sünger, badem vs. 
ticaretiyle uğraştığı için üst depolarında tonlarca badem çuvallar içerisinde 
istiflenirdi. Ortaokula devam ettiğimiz yıllarda sınıf arkadaşlarım olan oğlu 
İbrahim, sonradan damatları olacak olan rahmetli Ali Çırakoğlu ve babası 
gümrük muhafaza memuru olan ilerde jet pilotu olup, Bandırma’da bir 
tatbikatta jetiyle çakılıp şehit olan rahmetli Erdoğan Akarsu iyi bir arkadaş 
gurubuyduk. Bazı günler ders çalışacağız bahanesiyle hep beraber depoya 
çıkar, ders çalışmak yerine kendi yaptığımız Karagöz-Hacivat oyununu 
oynarken  Mustafa ağabey yukarı gelir, oyun oynadığımızı görünce öfkeden 
köpürür bunları siz ayartıyorsunuz deyip beni ve Erdoğan’ı kovardı. 

Biraki Mustafa, 1950’li yıllarda trata balıkçı teknesi yapmaya niyetlenmiş, 
kayınbiraderi olan usta denizci ve dalgıç Deli İbrahim’le, İkinci Dünya 
Harbinde sahillerimize yakın bir yerde batırılan bir İngiliz Hücumbotunun 
makinesini çıkarıp tratalarına takmayı planlamışlardı. Uzun uğraşlar 
neticesinde makineyi deniz dibinden çıkarmayı başarmışlar, uzun yıllar 

İbrahim Teoman Subaşı
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deniz dibinde kalması 
dolayısıyla her tarafı 
sırça ve deniz kabukluları 
ile kaplanmış olan 
makinenin tamiratı 
ve yeniden faal hale 
getirilebilmesi için 
o yılların tanınmış 
ve becerikli ustası 
Tüfekçilerin Mahmut 
Ustayla anlaşmışlardı. 
Azim, bilgi ve 
maharetleriyle makineyi 
çalışır hale getiren 
Mahmut ve Ali Kardeşler 
büyük bir başarıya imza 
atmışlar ve makineyi Mustafa isimli trataya monte etmişlerdi. Mütevazı 
torna atölyelerindeki bu başarıları onların şöhretine şöhret katmıştı. 

Esasen Mahmut Usta, ekmeğini denizden kazanan yaz ayları sünger avı için 
uzak seferler yapan bütün denizcilerin cankurtaranıydı. Hangi teknenin, 
nerede olursa olsun motoru arıza yapsa alet edavatlarını alır taa…. oralara 
gider arızayı mutlaka tamir eder, tekne sahibinin sezonunu kurtarırdı. 
Oralarda yapılamayacak bir arızaysa motoru söker getirir, atölyesinde 
arızayı giderir hemen üşenmeden tozlu toprak yollarda jiplerle tekrar 

teknenin bulunduğu yere 
götürüp işi hallederdi. O 
yüzden de herkesin sevgi 
ve saygısını kazanmış 
büyük bir usta, efendi bir 
Bodrumluydu. Kendisini 
sevmeyen yok gibiydi. 
Allah rahmet eylesin. 

Mustafa tratası 
çalışmalarına ve 
faaliyetine gayet güzel 
bir şekilde devam ettiği 
yıllarda, ben askerdim 
ve 1958 yılında izine 

Tüfekçilerin Tornacı duayen usta Mahmut 
Kurutaş’ın yeniden hayat verdiği deniz dibinden 

çıkarılan hücumbot motoru.   

Mahmut Usta'nın tamir edip yenilediği Gardner 
marka motorla 1983'e kadar 24 yıl çalşan 

Mustafa Tratası ( trolü)
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gelmiştim. İznimin tadını çıkarttığım günlerdi. 

Bir sabah yine Bodrum korkunç bir haberle 
çalkalandı. Biraki Mustafa kendini asmış!..
Sebebini kimsenin anlayamadığı bir şekilde 
Mustafa ağabey, şimdilerde pasajın bir kısmını 
teşkil eden ancak, o yıllarda avlu pozisyonunda 
olan o kısımdaki deponun önündeki ağaca kendini 
asmıştı. Bu intihara kimse bir anlam verememişti. 
Zira trata güzel çalışıyor, işleri iyi ve parti işleriyle 
haşır neşirdi. 

Eşi Rabia hanım, oğulları Teoman İbrahim, Ali, 
Ahmet ve kızları Naciye ile mutlu bir hayatları vardı. 
Ne olmuştu da canına kıymıştı. Sonraları tekneden 
dolayı büyük borç altına girdiği ekonomik sıkıntı 

çektiği için intihar ettiği söylenmişti. Oğlunun intiharına çok üzülen Biraki 
Ahmet Efendi de bu sıkıntıya fazla dayanamamış, oğlunun ölümünden 
birkaç ay sonra o da vefat etmişti. 

Allah her ikisine de rahmet eylesin. Mezarları Eski Umurça Kabristanlığında 
yan yana durmaktadır. 

KABARANLARIN
ŞOFÖR MUSTAFA’NIN ÖLÜMÜ

Bu intihar olayından sonra yaşanan diğer başka müessif bir ölüm olayı 
da, hücumbotun makine ve diğer bazı aksamlarının halk arasında uğursuz 
olduğu rivayetlerine sebep olmuştu. 

Hücumbotun makinesi çıkarılırken ayrıca, botun bodoslamasında bulunan 
makineli tüfeğinin aksamları da su yüzüne çıkarılmıştı. O aksamlardan 
biri makinelinin her iki ağzında pirinç denilen sarı madenle kapalı olan 
silindir biçiminde bir demir aksamdı. Pirinç madeni kıymetli olduğu 
için bir tornacı tarafından satın alınmış ve sarısından istifade etmek için 
yerinden sökülmek istenmişti. O yıllar bugün askerlik şubesinin bulunduğu 
alan, şube yapılmazdan önce çarşı ağzına kadar büyükçe bakımsız bir 
park görünümündeydi. Askerlik şubesinin arka kısımları sık böğürtlen 
çalılıkları, okaliptus ve çam ağaçlarıyla kaplı loş görünümlü yeşil bir 
alandı. Çarşı ağzına doğru olan kısımı üzerinde  ağaç bulunmayan boş bir 

Samimi 
arkadaşlarımdan Şehit 
Pilot Erdoğan Akarsu. 
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alandı. Bu sebeple o yıllar  belediye, o alana ahşap barakalar inşa edip, 
bazı esnaflara kiraya vermişti. Bakkal da vardı, motor tamircisi de vardı. 
O tamircilerden biri, sarı madeni çıkartma işini yolun öbür tarafında açık 
alanda yapıyordu. Malum! Böyle şeylerde meraklılar çok olur. Adam, 
eline aldığı çayı gelir çömelir yapılan işi seyrederken yudumlar. İşte o gün 
de aynen öyle olmuştu. 

O yılların taksileri sayılan bir jipin sahibi ve şoförü olan Kabaranın 
Mustafa ve daha birkaç meraklı çayını yudumlarken bir taraftan da kapağı 
açmaya uğraşan ustayı seyrediyorlarmış. Nihayet birçok uğraştan sonra 
kapak büyük bir sarsıntıyla açılır ve hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir 
şey olur. Kapak açılır açılmaz, silindirin içerisine fabrikasyon bir tazyikle 
sıkıştırılmış olan bir parmak kalınlığındaki çelik bir yay, kurşun gibi fırlar 
ve maalesef Kabaranın Mustafa’nın tam göğsüne çarpar. Çarpma o kadar 
şiddetliymiş ki, adam Allah bile diyememiş. 

Biz olayı duyup, koşarak olay yerine gittiğimiz zaman savcılık çoktan 
gelmiş yerde üzeri örtülü cesedin, adli keşif işlemlerini yapıyordu. Büyük 
bir kalabalık etrafı çevirmiş, herkesin yüzünde üzüntü arkadaşlarının 
gözlerinde yaş vardı. Mustafa arkadaşları arasında sevilen sakin, efendi 
bir gençti. Jipiyle yıllarca o tozlu ve bozuk köy yollarında müşteri taşımış, 
Bodrum eşrafına şoförlük yapmıştı. O günlerde bu olay, Bodrumlular için 
kolay kolay unutulacak bir olay değildi. Bu ikinci olaydan sonra halk, 
artık denizden çıkarılan hücumbotun makine ve topunun uğursuzluğuna 
tamamen inanmıştı.

Hakikaten düşünün! Yıllar evvel batırılmış bir hücumbotun makinesi ve 
topu, yıllar sonra denizden çıkarılıyor ve iki kişinin üzücü  ölümlerine 
sebep oluyor. Akıl alacak gibi değil.  Hakikaten halk belki haklıydı. Yani 
arkadaşımız pisipisine ölüp gitmişti. Allah rahmet eylesin. 

KUNDURACI
GİRİTLİ HAHAM MEHMET USTA

Aynı Cumhuriyet Caddesi üstünde, kunduracı Giritli Haham Mehmet Usta 
vardı. Oğlu İbrahim okul arkadaşımızdı, 1940’lı yılların sonlarında ailece 
İzmir’e göçmüşlerdi. Altı çift pençeli sağlam ayakkabı yapardı. Babam 
ayakkabılarımı ona yaptırırdı. O yıllar dayansın diye ayakkabıların altına, 
büyük başlı kabara denilen çiviler çakılırdı. Yürürken at nalı gibi ses çıkartırdı. 
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KUNDURACI
PİLAÇİ MEHMET USTA

Mahfelin karşısında 
meşhur kunduracı 
Pilaçi Mehmet Usta’nın 
dükkanı vardı. Çok güzel 
ve şık ayakkabı yapan 
bir ustaydı. Çok babacan 
şakacı, herkes tarafından 
sevilen bir kişiydi. 
Oğulları İsmail, Hüseyin 
ve Erol Özkaplanla 
birlikte çalışırlardı. 
Bizim akranlarımızdan 
ve bizden bir sonraki 
gençlerden birçok çırak 

çalıştırmış ve usta etmiştir. Usta ettiği çıraklardan biri de,  mahallemizin 
sevilen Giritli genci rahmetli Seyfi Dikan’dı. Çıraklarına bir baba gibi 
yaklaşmasıyla bilinirdi. İcabında çıraklarıyla çocuk olur onlarla şakalaşır 
ve gülerdi. Biz gençleri çok sever bizlere iltifatlar ederdi. 

Kendisi ve oğulları sırtıyla balık avlama hastasıydılar. Bu sebeple büyük 
oğlu İsmail, (Halit Özkaplan’ın babası) ilerki yıllarda kendi becerisiyle 
polyesterden küçük direkli bir tekne yapıp balığa çıkardı. İsmail ağabeyin, 
ayrıca karakalem resme büyük kabiliyeti vardı. Kartona yaptığı karakalem 
Barbaros Hayrettin’nin bir tablosu yıllar yılı dükkanlarının duvarını 
süslemişti. 

HALK KÜTÜPHANESİ

Mahfelin tam karşısında, Bodrum’un en güzel taş binalarından biri. İlkokul 
ve ortaokul yıllarımızın unutulmaz bilgi yuvası. Vaktimiz olduğu zamanlar, 
almaya muktedir olamadığımız ders ve tarihi kitapları mütevazi salonunda 
oturup okuduğumuz, ders çalıştığımız kütüphane. Öğretmenlerimiz 
verdikleri dersleri kütüphanedeki ders kitaplarından istifade ederek 
yapmamızı öğütlerlerdi. Kütüphanede diğer arkadaşlarla hep birlikte ders 
yapmak, bizler için büyük bir zevk olurdu. 

O yıllar kütüphane sorumlusu İstanköylü bir muhacir olan Hakkı Efendiydi. 
Kütüphaneye tertemiz bakan gelen küçük olsun, büyük olsun okuyuculara 

Duayen Ayakkabıcı Pilaçi Mehmet Özkaplan
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çok iyi davranan Hakkı 
amca maalesef sara 
hastasıydı. Dev yapılı, 
sarı saçlı, mavi gözleri, 
kalkık kaşları ve yüz 
hatlarıyla Atatürk’e 
benzerdi. Çok sağlıklı 
görünmesine rağmen 
zaman zaman sara 
nöbeti geçirir, bizlerin 
ödü kopardı. Zamanla 
geçirdiği birçok sara 
nöbetlerinde düşüp 
yüzünü yaralaması sebebiyle, yüz hatları değişmiş ve korkunç bir görünüm 
almıştı. Emekli olacağı zamana kadar, her kütüphaneye girişimizde yüz 
hatları bizleri korkuturdu. Allah rahmet eylesin. Esasında çok iyi bir 
insandı. Hakkı amca, çocukluk yıllarımın unutulmazları içerisindedir. 

O yıllar Osmanlı Tarihi kitaplarını Ferudun Fazıl Tülbentçi isimli bir tarihçi 
yazardı. Ben tarihe çok meraklı biriydim, halen de öyleyim. Osmanlı 
tarihini o kadar güzel yazardı ki, tarihi vakalara biraz da aşk, macera ve 
kurgu karıştırıp okuyucuyu sürekliliğe alıştırırdı. Ben alamadığım o tarihi 
kitapları, kütüphaneden alıp evde okur sonra geri getirirdim. Televizyonun 
olmadığı, radyonun hüküm sürdüğü o yıllarda hergün Tarihten Bir Yaprak 
adlı bir programla tarihte, o gün olmuş vakaları gür ve kulağa hoş gelen sesli 
bir spiker, Ferudun Fazıl Tülbentçi’nin Osmanlı Tarih kitaplarından  okur 
herkesi bilgilendirirdi. Bilmiyorum o kitaplar halen kütüphanede mevcut 
mudur? Eğer varsa o kitapları herkesin okumasını tavsiye ederim. 

OSMAN NURİ BİLGİN HOCAMIZ

İlkokul yıllarımızın en sevilen hocalarımızdandı. Düzgün, mütenasip 
fiziğiyle kendine has yürüyüşü ve gülüşüyle çok yakışıklı herkesçe sevilen 
çok yönlü faal bir hocamızdı. Öğrencilerini çok sever, incitmemeye 
çalışırdı. İkazları bile güler yüzle ve şaka yolluydu. Turgut Reis Okulumuz 
yanmazdan evvel kendisini sadece tanırdım. Zira o başka sınıfların 
öğretmeniydi. O yıllar sınıfımıza derse hiç girmediği için kendisini pek 
tanımıyordum. Ama sevilen bir öğretmen olduğunu biliyordum. Okulumuz 

Halk Kütüphanemiz, 
(1927 Yılında Cumhuriyet Halk Fırkası İken)
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1947 yılı Kasım ayında meçhul 
bir şekilde yanınca, son beşinci 
sınıfı Cumhuriyet İlkokulunda 
tamamlayıp, mezun olacağımız yıl 
sınıfımıza müzik öğretmeni olarak 
girmeye başlamış ve kendisini tanıma 
bahtiyarlığına ulaşmıştım. Dersteki 
anlatımı ve öğrencilerle kurduğu 
diyaloğa hayran kalmıştım. Bizlerle 
arkadaş gibi hareket ediyor ve müziği 
bizlere sevdirmeye uğraşıyordu. Hiç 
kırıcı değildi. Öğrencilerinin başını 
okşar, onları rahatlatırdı. Bazen, 
onun bu müsamağasını suistimal eder 
sınıfta soytarılık yapardık. Sınıfta 
kendisine ait ince uzun bir kamışı 
bulunurdu. Derste konuşan veya 
soytarılık yapan arkadaşlarımıza 
durduğu yerden kamışı uzatarak 
başına hafifçe değdirir, güleryüzle 
ikaz ederdi. Hiç bir gün bir öğrencisini 

dövdüğünü görmedim. O yüzden herkesçe sevilen bir öğretmendi. 

İlerki yıllarda kendisi ilkokul müdürlüğüne ve daha sonra da, Bodrum 
Millî Eğitim Müdürlüğüne atanmış asli görevi dışında kendisini 
Bodrum’un folklörünü ve adetlerini araştırmaya adamış bu yolda çok iyi 
işler başarmıştır. 

ASKERLİK YILLARIM

1956 yılında Bodrum’un yeni askerlik şube binasında, askerlik 
yoklamalarımı yaptır-dıktan sonra o yıl hayatımda bir değişiklik olması 
düşüncesiyle, Aydın Nazilli’ye gidip ağabeyimin askerlik arkadaşı olan 
Arnavut Terzi Hakem Usta’nın yanında bir yıl kadar çalıştım. Orada da 
birçok arkadaşlıklar edinmiş, hayatımda bir değişiklik olmuştu. Orada 
iken Bodrumla ilgili aldığım en değişik haber, 1956 yılı yazında birgün 
liman suyunun gelgit olayıyla bir nehir gibi boşalıp insanların biçare 
kalan balıkları elleriyle yakalamaları ve bir müddet sonra hücum eden 

1950'li Yıllarda İlçe Milli Eğitim 
Müdürümüz, Osman Nuri Bilgin
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sularla limanın tekrar dolması olayıydı. Halk bunu bir doğa olayı olarak 
karşılamıştı. Halbuki bunun tam bir yıl kadar sonra vuku bulacak olan, 
Fethiye Depremi’nin belki de bir habercisi olduğunu bilemezdi tabi. 

ÂŞIK VEYSEL ve
İBRAHİM

Nazilli’de kaldığım o bir yıl zarfında hiç unutamayacağım en mutlu 
anlarımdan biri de, henüz o yıllar asrımızın yaşayan en büyük halk ozanı 
olan Âşık Veysel’i yakından tanıyıp, hayat hikayesini kendi ağzından 
dinleyerek elini öpmemdi. Orada da musikiyle ilgilenmiş, Nazilli Türk 
Musiki Cemiyeti’nde faaliyetlerde bulunmuştum. Hatta oranın en büyük 
ve modern sineması olan Atlas Sineması’nda, cemiyetçe halk müziği 
konseri vermiştik. 

İşte o yıl yanında gözü kulağı olan Ozan İbrahim’le yollara düşüp, Türkiye’yi 
baştan başa dolaşmaya 
çıkan Âşık Veysel, 
Nazilli’ye de uğramış 
kendisini cemiyetimizde 
misafir etmiştik. Kendi 
ağzından acı hayat 
hikayesini dinlemiştik. 
Çocukluğunda yedi 
yaşına kadar gören 
gözleriyle dünyanın 
güzelliklerini tanıdığını, 
bir kurban bayramında 

Askerlik Malatya Orduevinde Yılbaşı Etkinlikleri

Aşık Veysel (sağda) ve İbrahim.
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anasının giydirdiği yeni libasıyla oynarken çamura  düşüp kirlenen 
elbisesine ne kadar üzüldüğünü, sonra da gözlerini çiçek hastalığı nedeniyle 
nasıl kaybettiğini ağlayarak anlatmıştı. Unutamayacağım bir anımdı. 

BODRUM’A GERİ DÖNÜŞÜM

1957 yılının Ocak ayında Nazilli’den geri geldim ve mart ayında elimize 
gelen askerlik celbiyle, 1 Nisan 1957 tarihinde Kütahya Hava Er Eğitim 
Tugayına teslim olup, 13’üncü bölükte askerliğime başladım. Aynı sınıf 
ve tertip arkadaşım olan can dostum Erol Ağan’la aynı taburda fakat ayrı 
bölüklerdeydik. 

Henüz daha iki aylık asker değilken, hatta yemin merasimimizi daha 
yapmamıştık ki..  Fethiye Depremi oldu. Çok şükür duyduğumuza göre, 
Fethiye Kaymakamının o akşamki gurup vakti saatlerinde gökyüzünde 
görülen çok değişik renklerden kuşkulanıp, halka yaptığı anonslarla 
gece evlere girip yatmamalarını, geceyi dışarıda geçirmeleri uyarısıyla 
yaşanacak ölümleri ve dramları önlediği söylenmişti. 

Fethiye tamamen yıkılmasına karşın diğer kasabalarında hiçbir hasar 
ve ölüm olayı olmamıştı. Ancak biz Muğla ve civar kasaba askerlerine 
mecburi felaket izni çıkartıldı. Meğer bir yıl evvel Bodrum’da yaşanan 
limandaki gelgit olayı bu depremin belki de bir habercisiydi.

Tabi Erol ve ben ailelerimize bu izni haber vermeden gelip sürpriz 
yapmıştık. Henüz iki aylık asker olan evlatlarını karşılarında gören 
anne babalarımız ve kardeşlerimize bu büyük bir sürpriz olmuştu. İzin 
dönüşümden sonra ben acemi eğitimimi Kütahya’da, muhabere kursumu 
İzmir Gaziemir’de tamamladıktan sonra geri kalan vatani görevimi 
yapmak üzere Malatya’daki 3. Hava Kontrol Gurubuna Antrak Operatörü 
olarak gönderildim. Erol arkadaşım da mesleği dolayısıyla, İzmir İnciraltı 
Tersanesinde kalmıştı. 

Askerlik bahsini uzun uzadıya anlatmayacağım. Yalnız görevine atandığım 
branşın yepyeni bir muhabere sistemi olduğunu anlatmak isterim. O 
yıllar askeriyeye yeni giren bu sistemle kablolu telefon görüşmeleri tarih 
oluyordu. Bu sistem bugün televizyon antenleri gibi olan alıcıların, her 
yüz kilometrede bir en müsait olan dağın zirvesine karşılıklı dikilmesi 
suretiyle, ses dalgaları kullanılarak kablosuz bir şekilde yurdun birçok 
köşesiyle konuşulabiliniyordu. 
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Ayrıca aynı sistemde bulunan 
buzdolabına benzeyen krampartör 
denilen alet sayesinde de aynı anda 
birçok yönle görüşülebiliniyordu. 
İşte ben bu sistemin kursunu görmüş, 
başarılarımla taktir toplamış ve çavuş 
yapılmıştım. Askeri garnizonumuzun 
muhabere sistemini biri Kandemir 
Üstçavuş olmak üzere iki astsubayla 
birlikte yürütüyorduk. 

Garnizon komutanımız Selahattin 
Pınar, musikişinas bir albaydı. Birgün 
kızının doğum gününü kutluyorlardı. 
Kendisine gerek Türk Musikisi 
gerekse Türk Halk Müziği bilgimden 
dolayı tavsiye edilmiş ve o davete ben 
de katılmıştım. Bir sivil gibi iştirak 
ettiğim o kutlamada gerek icra ettiğim 
şarkılarla, gerekse bağlamamla söylediğim türküler, komutanlar tarafından 
takdir edilmiş ve her türlü musiki icrasının yapıldığı Malatya Topçu Birliği 
Gazinosuna süresiz olarak ve her istediğim zaman gitmek üzere özel bir 
izin çıkartılmıştı. İşte ondan sonraki askerlik görevim artık sivil bir göreve 
dönüştü. Her yılbaşı gazinodaki görevli musikişinas komutanlarla, özel 
veya yılbaşı geceleri organize ediyor, Lale Devri Gecesi vs. tarihi olayları 
canlandırıp, konserler veriyorduk. Hatta bir defasında Malatya Şeker 
Fabrikası Salonunda verdiğimiz Türk musikisi ve halk müziği konserimiz 
büyük ses getirmişti. Bütün bu anılarımın resimleri, değerli birer anı olarak 
arşivimde saklıdır.

Böyle güzel ve rahat geçen iki yıllık askerlik süresi su gibi akıp geçmişti. 
Ancak tam terhisime on, onbeş gün kala yaşanan büyük bir olay, o günlerde 
ülke çapında büyük bir şok yaşanmasına sebep olmuştu. 

1959 yılının Şubat ayıydı. Terhisime çok az günler kalmıştı. Gönüllü 
görevli olarak Ergani’de dağda bulunan, antrak rolemize görevli olarak 
gitmiş çok yüksek bir dağ zirvesinde bulunan rolemizde (askeri barakada 
kalan yedi veya sekiz kişilik muhabere grubu) bir hafta kadar kalmış, boş 
olduğum günlerde o zirvelerde hayvancılık yapan köy ağalarıyla tanışmış 
yaşayış tarzlarını tanımaya çalışmıştım. Hatta beni ve arkadaşım Çavuş 

Erol Ağan ve Ben
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Mustafa İnce’yi ağalara mahsus 
etrafı yüksek duvarlarla çevrili 
kocaman avlusu bulunan evlerine 
davet etmiş ve bize geleneksel 
ziyafette çok misafirperverlik ilgi 
ve alaka göstermişledi. O yıllar 
böyle bir düşmanlık yoktu. Halk ve 
asker kardeş gibi birbirine sevgi ve 
hürmetle yaklaşıyor, samimiyetler 
kuruluyordu. O yıllar köy halkı 
askere ayrı bir değer veriyor, onları 
evlatları gibi görüyorlardı. Ben de 
onlara bir jest olsun diye bağlamamla 
gitmiş ziyafetlerine neşe katmıştım. 
Kadınlar ayrı bir salonda erkekler ayrı 
bir salonda, yerlere serilen minderler 
üzerinde kocaman yuvarlak bir sofra 
etrafında bağdaş kurup oturuyor ve 
yemek yiyorlardı. Yemekten sonra 

salonun yüksekçe bir yerinde, altına serilen minder üzerinde oturan ağa 
hem nargilesini fokurdatıyor hem de etrafıyla sohbet ediyordu. Ağaya 
gösterilen saygı ve hürmet görülmeye değerdi. Adamların geleneklerine 
hayran kalmıştım. 

Birkaç gün sonra yukarıda sıkıldım, arkadaşlarıma yakınlarda gidip kahve 
içecek bir yer yok mu diye sordum. Onlar “Var ama dört, beş kilometre 
kadar aşağılarda dediler. Kararlaştırdık ve aşağıya inmeye karar verdik. 

Tam kahvehaneye yaklaşırken, kahve önünde toplanmış telaş içerisinde 
oldukları belli olan kalabalığa karıştık. Herkes radyonun etrafında 
toplanmış, merak içerisinde haberleri dinliyorlardı. Merak edip sorduk; 
“Biraderim nedir bu telaşınız?”  Şok bir haberle sarsıldık. Fransa’ya resmi 
bir ziyaret sebebiyle birçok bakan ve zevatla giden Başbakan Adnan 
Menderes’in uçağı dönüşte Belgrat Ormanları üzerinde düşmüştü. O an 
hepimiz büyük bir merakla haberleri dinlemeye başladık. Birçok zevat 
ve bakan ölmesine karşın başbakanımız ayağına geçen emniyet kemerleri 
sayesinde, tavana asılı olarak kalmış ve ölümden dönmüştü. 

Bu haber Türkiye’de çok büyük bir üzüntü yaratmış, ama başbakanın sağ 
kalması buruk bir sevinçle karşılanmıştı. Halbuki bu olay, yaklaşık olarak 

Erol Ağan ve Ben
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on dört, on beş ay kadar sonra vuku 
bulacak olan 27 Mayıs İhtilâlinde 
başına gelecek olan hadiselerden 
dolayı keşke orada ölseydi de 
bugünleri yaşamasaydı dedirtecek 
bir olaydı. Orada o gün ölmüş olsaydı 
bugün belki de bazı meydanlarda 
heykelleri olacaktı. Allah rahmet 
eylesin. 

1959 Şubat sonunda, nihayet böyle 
vakaların yaşandığı bir dönemde 
terhis olmuş ve güzel memleketim 
Bodrumuma tekrar kavuşmuştum. 

ASKERLİK DÖNÜŞÜMÜZ ve
EROL AĞAN’IN GEÇİRDİĞİ KAZA

Birlikte askere gidip birlikte geri döndüğümüz can dostum Erol Ağan 
yine eski mesleği  olan tekneciliğe Ziya Usta’nın yanında devam etmeye 
başlamış, ben de ustam İbrahim Özkeskin’in yanında mesleğim terziliğe 

devam etmeye başlamıştım. 

Askerden döneli henüz üç veya 
dört ay geçmişti. Bir gün büyük bir 
üzüntüyle sarsıldık. Erol çalışmakta 
olduğu atölyede kaza geçirmişti. 

Kereste biçmekte oldukları hızarın 
kayışı atmış, kayışı kasnağa 
geçirmek üzere planyanın kaygan 
zemini üzerine koyduğu sandalyeye 
çıkıp, çalışmakta olan makineyi stop 
etmeden kasnağa kayışı geçirmek 
istemiş. Ne olduysa o an olmuş. 
Tam kayış kasnağa geçtiği an, 
kaygan zeminde hafifçe oynayan 
sandalyeden düşmemek için, insiyaki 
olarak istem dışı dönen kayışa Erol Ağan

Erol Ağan ve Ben
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yapışınca, kayış tam kolunu alıp büktüğü sırada büyük bir mucize olur 
ve makinenin altındaki kasnak kayışı kendiliğinden atar ve motor durur. 
Yoksa kayış, kendisini alıp öbür yana atabilir ve daha büyük bir felaket 
olabilirdi. 

Kendisini çok seven akraba ve yakınlarının gayretiyle acilen İzmir’e 
götürülen ve uzun bir müddet birçok ameliyatlar geçiren Erol’un kolu 
ancak bilekten kesilip, koluna takılan platinle bugünkü haliyle kurtulur. 
Ona da şükürler olsun. Daha büyük, hayati hasarlar oluşabilirdi. Moralini 
hiç bozmayan ve medeni cesareti sayesinde bugün, dünya çapında tanınan 
ve birçok usta yetiştiren bir tekne duayeni olan arkadaşımla iftihar 
ediyorum. Herkesin sevdiği şakalaştığı ve arkadaşı olan can dostuma ömür 
boyu sağlıklar ve mutluluklar dilerim. 

1959:
BODRUM FOLKLÖR EKİBİ

Askerlik görevimi tamamlayıp Bodrum’a dönüşümde hayatıma devam 
ederken, yine sevgili hocamız Osman Nuri Bilgin’i ilgi alanım olan, 

birçok folklör araştırmaları içerisinde 
çabalarken görmüştüm. Köylere 
gidip türkülerimizin hikâyelerini 
orijinal sözlerini araştırıyor ve onları 
belgeliyordu. 

O yıl İstanbul’da geleneksel olarak 
yapı kredi bankası tarafından 
düzenlenen Türkiye genelindeki 
Üçüncü Halk Oyunları Bayramı 
Festivali yapılacaktı. Yapı kredi 
bankası genel müdürü Vedat Nedim 
Tör başkanlığındaki festival heyeti 
hocamıza davetiye gönderip, bu 
festivale Bodrum Folklör Ekibinin 
de katılmasını istemişti. Osman 
hocamız eşi değerli hocamız Didar 
hanımla kolları sıvayıp büyük bir 
faaliyete başlamış, derhal bir folklör 
ekibi oluşturup evlerde, sandıklarda 

Folklör Ekibimiz, Bir Paşa Köşkü 
Korusunda.
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saklanan ata yâdigarı 
temel devrenleri, sırma 
işlemeli baş örtüleri 
ve kemerleri ricayla 
gün yüzüne çıkartıp 
ekibi tamamlamışlardı. 
Ekipte erkek ve ba-
yan öğretmenlermizin 
yanında, halktan erkek 
ve bayan arkadaşlarımız 
da vardı. 

Hocamız Osman bey bir 
gün beni o yıllar Kale Caddesinde, Meyhaneler Sokağı başındaki binanın 
ikinci katında bulunan ofisine çağırtmış ve bana meseleyi açmıştı. Benden 
ekibe bağlamamla iştirak etmemi rica etmişti. Ayrıca benimle birlikte, 
kaval çalacak olan Davulcu Ali Dayıyı ikna etmiş ve bu hususta mutabık 
kalmıştık. Ancak mesele ustam İbrahim Özkeskin’i ikna edip bana izin 
vermesine kalmıştı. O meseleyi de kalfam olan ve ekipte Satıoğlu Zeybeğini 
oynayacak olan Rumba Hüseyin Biner ağabeyimiz halletmişti. 

Ekip oluşturulduktan sonra haftanın belirli günlerinde, hocamız Osman 
Nuri Bilgin’in ofisinde bir araya gelip, çalışmalara başlamıştık. Çalışmalar 
birkaç ay devam etti. Çalışmalarda ben bağlamamla, Ali Dayı Kavalıyla, 
radyocu Burhan Yeprem ağabeyimiz de ritim saz darbukayla koroyu 
çalıştırıyorduk. Ekip kısa zamanda uyum sağlamaya ve başarılı olmaya 
başlamıştı. Türkülerimiz koroyla söyleniyor, bu arada yöresel oyunlarımız 
erkek veya kız tarafından oynanıyordu. Bazı türkülerimiz mesela Ah Ayva 
Dibi, Amman Amman gibi türküler, kızlar tarafından topluca oynanıyordu. 
Bazı türkülerimiz solo olarak okunuyordu. Solist arkadaşımız  Rüştü 
Gür’dü. Kendisi Çökertme ve Gargı Deresinin Pinar Odunu türkülerini 
solo olarak okuyordu. Ayrıca ben, Karaova Düğünü türküsünü bağlamamla 
solo olarak çalıp söylüyordum. 

Anılarımı yazdığım şu sıralar aradan geçen bunca yıllar sonra, ekipteki 
arkadaşlarımın hepsini ismiyle sayabilmem imkansız olmakla birlikte, 
arşiv resimlerimden hatırlıyabildiklerimin isimlerini burada yâd etmek 
isterim.

Ekip başkanımız hocamız, Osman Nuri Bilgin ve eşi Didar hanımdı. Aynı 

1959 Yılında İstanbul Caddelerinde Bodrum'u 
Temsil Ederken
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zamanda kendileri sah-
nede koroyla türkülere 
iştirak ediyorlardı. Oku-
yucu ve oynayan arka-
daşlarımızdan öğretmen 
olanlar;  Eda hanım, 
Mehmet Bodur ve Meh-
met Top beylerdi. 

Ekipteki diğer arkadaşlar 
ise Hüseyin Biner, 
Müskebili Ercan isimli 
bir delikanlı, Melek 

Özbaylav (yeğenim), Tülin Fettanoğlu, kardeşi Aysun Fettanoğlu, Giritli 
Adem Ağanın kızı Fatma, Hocamızın yeğenleri Ayla ve Ayşe kardeşler, Hacı 
Resullerin Saadet ve daha isimlerini hatırlayamadığım arkadaşlarımızdan 
özür dilerim. 

Hüseyin Biner sahnede tek olarak çok güzel oynadığı ağır Satıoğlu 
Zeybeğini oynuyordu. Müskebili genç Ercan, Mehmet Bodur ve Mehmet 
Top arkadaşlarımız da Bodrumumuzun kendine has hareketli, lirik 
oyunlarını başarıyla oynuyordu. 

Gösteriler Beşiktaş Spor Kulübü İnönü Stadı yukarılarındaki Gümüş Su 
Yokuşunda bulunan, İstanbul Açık Hava Tiyatro sahnesinde sergileniyordu. 
Biz ve diğer iştirakçi bütün ekipler İstanbul Teknik Üniversitesi 
Kampüsünde kalıyorduk. Gösteriler bir ay sürdü. Gösteriler süresince 
türkülerimizi öğrenip notalamak için, o yılların birçok radyo bağlama 
sanatçısı bizleri ziyaret edip türkülerimizi kayda aldılar. Bunlardan biri 
Fethiyeli bağlama üstadı Hamdi Özbay’dı. Kendisiyle epeyce samimi 
olunca Rüştü Gür arkadaşımız kendisinden İstanbul Radyosu Yurttan 
Sesler ekibinin şefi Sadi Yaver Ataman’dan bir randevu almasını rica 
etti. Randevu alınınca Rüştü Gür yanına Kavalcı Ali Dayıyı alıp, radyo 
evine gidip Sadi Yaver Ataman beye türkülerimizi kayda aldırdı. Şefin çok 
beğendiği Ali Dayı, o gece İstanbul Radyosu Yurttan Sesler Korosunda bir 
ilk olarak kavalla yöresel türkülerimizi canlı olarak çaldı. Çok gururlanmış 
gözlerimiz yaşarmıştı. Kampüste kaldığımız sürece İstanbul’da yaşayan 
birçok Bodrumlu hemşehrimiz bizleri ziyarete gelip, hasret gideriyordu. 
Bunlardan biri de çok güzel oynadığı (Ah gara biberim) türküsüyle ünlenip 
Gara Biber lakabıyla tanınan Hacı Mollaların Mehmet Uslu ağabeyimizdi.

İstanbul Caddelerinde Tüm Ekiplerin Yürüyüşü
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Gösteriler bir ay 
boyunca diğer bütün 
ekipler tarafından da 
başarıyla sergilendikten 
sonra sona ermişti. O 
yıl en beğenilen ve 
keşfedilen ekip, hareketli 
oyunlarıyla göz dolduran 
Silifke Ekibi olmuştu. 
Kekliği düz ovada 
avlarım  türküsüyle 
büyük bir sükse yapıp, 
o yıldan sonra Türkiye 
çapında birçok başarılara imza atmış ünü yurt dışına taşmıştı. Katıldığı 
birçok Uluslararası Festivallerde de birincilikler kazanmışlardı. 

Festival bitiminde organizasyon sahibi yapı kredi bankası tarafından 
ekiplerdeki bütün iştirakçi göstericilere hatıra olmak üzere, büyük birer 
cumhuriyet altını ve festivali simgeleyen birer madalya hediye edilmişti. 
O madalyayı halen hatıra olarak saklıyorum.

FOLKLÖR EKİBİMİZİN ANKARA MACERASI

Bu İstanbul maceramızdan yedi, sekiz ay kadar sonra Ankara 
Üniversitelerinde okumakta olan Muğlalı ve çevre kasabalı öğrenciler bir 
Muğla gecesi tertiplemek üzere ekibimizi Ankara’ya davet ettiler. Yine 
yoğun bir çalışma neticesinde hazır olup, 1960 yılının 25 Nisan günü 
Bodrum’un o yıllar tek minübüsü olan ve şoförlüğünü kendisinin yaptığı 
Meyami Salih’in arabasıyla yola çıktık. 

Yolculuğumuz her zaman ekipçe çok güzel eğlenceli geçerdi. Bodrum 
türkülerimiz eşliğindeki neşemiz doruğa çıkardı. Yol güzergâhımız 
üzerindeki güzel yerlerde mola verir, istirahat ederdik. Hocamız Osman 
Nuri Bilgin hepimizin babası gibiydi. Seyahatlerimizi çok güzel organize 
ederdi. O gün yolculuğumuza ikindi vakitlerinde başlamış, akşam olmak 
üzereyken, Milas’tan sonra bugün var olan, o günlerde yeni inşaa edilmeye 
başlanmış olan tünele ulaşmıştık. Ondan sorasını eski İzmir güzergahı 
üzerinden sürdürmemiz gerekirken, şöförümüz Salih ağabey kestirme 
olur ümidiyle henüz yeni doldurulmakta olan stabilize toprak yoldan 

İstanbul'da, 3. Halk Oyunları Bayramında, 
Ekibimiz, Açıkhava Tiyatrosunda (1959 Yılı)
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gitmek istedi. O taze yol 
üzerinde yolculuğumuz 
on beş, yirmi kilometre 
gayet güzel sürdü. Fakat 
ondan sonrası arap 
saçına döndü. Yollar 
henüz oluşmadığı gibi, 
istikametler de belli 
değildi. Akşam olmakta 
ve güneşte batmak 
üzereydi. Bir müddet 
şaşkınlık ve komiklikler 
arasında gülüşerek, 

haydi bakalım tekrar o kadar yolu geri dönüp ana yoldan devam etmeye 
başladık. Bu basit olay bile bizler için unutulmaz güzel bir anıydı. 

27 Nisan 1960 akşamı Ankara’ya selametle ulaşmıştık. Fakat o da ne? 
Yollar polisler tarafından tutulmuş barikatlar kurulmuş geçişimize izin 
verilmiyordu. Hocamız binbir güçlükle geliş maksadımızı anlatıp, bizleri 
otelimize götürmelerini rica ediyordu.

Nihayet işin vehametini anladık. Meğer o gün Ankara’daki bir üniversitenin 
öğrencileri okulun kapı ve pencerelerini kapatıp direnişe başlamış, 
okulu işgal etmişlerdi. Bunun üzerine polis üniversiteye ateş açmıştı. O 
sebeple hükümet Ankara’da sıkıyönetim kararı almış ve geçişler o yüzden 
yapılamıyordu. Nihayet polisin yaptığı bir takım telefon konuşmaları 
neticesinde bizlere polislerin eşliğinde otelimize götürülmemize izin 
verilmişti. Yolumuz tam da o üniversite önünden geçiyordu. Hakikaten 
okul projöktörlerle aydınlatılıp polisler tarafından kuşatılmıştı. Pencerelere 
doluşan öğrenciler durmadan sloganlar atıyor, polisleri kışkırtıyordu. O 
hengame arasında geç vakit selametle Ankara Necati Bey Caddesi’nde 
bulunan Atlas Otele gelebilmiştik. 

Bizi bir fırsatını bulup gelebilen, Muğlalı öğrencilerden birkaç kişi 
karşılamış durumun vehametini anlatıp gitmişlerdi. Ertesi sabah 
kalktığımızda Ankara caddelerinin bomboş olduğunu görmüş, şaşırmıştık. 
Caddelerde sadece polis arabalarının homurtularından başka bir şey 
duyulmuyordu. Gösteri o gece, İçişleri Bakanı Namık Gedik himayesinde 
Ankara Ordu Evi’nde yapılacaktı. Otelden dışarıya çıkmamız yasaktı. 
Sadece yemek vakitlerinde, otelin yanında bulunan ordu evine gitmemize 

İstanbul'da, 3. Halk Oyunları Bayramında
(1959 Yılı).



263

müsaade ediliyordu. Yemeklerimizi ordu evinde yediğimiz için o günlerde 
ülkedeki siyasi çalkantılar dolayısıyla öne çıkan bir takım generalleri 
yemeklerini yerken görüyorduk. Bunların en tanınanı tam bir ay sonra 
vuku bulacak olan 27 Mayıs İhtilâlinin Cumhurbaşkanı olacak olan 
Genelkurmay Başkanı Cemal Gürsel paşaydı. Hemen yanımızda çok ciddi 
tavırlarla yemeğini yiyor, biz de çaktırmadan kendisini süzüyorduk. 

Tabi o şartlarda gösteri yapabilmemiz imkânsızdı. Sıkıyönetim dolayısıyla 
Bodrum’a dönmemize de izin verilmiyordu. Mecburen kaldığımız o günleri 
değerlendirip türkülerimizi acaba Ankara Radyosu Yurttan Sesler Korosu 
Şefi Muzaffer Sarısözen’e dinletebilir miydik? diye çareler arıyorduk. 
Nihayet Bodrumlu milletvekilimiz Zeyyat Mandalinci vasıtasıyla bir 
randevu alınıp; ben, Rüştü Gür ve Kavalcı Ali dayı hep birlikte yasak 
olmasına rağmen Ankara Radyo Evinde Şef Muzaffer Sarısözen’le tanışıp, 
türkülerimizi kendisine dinlettik. Solistimiz Rüştü Gür’ün söylediği 
türkülerimizi banda aldı. Ben sazım, Ali dayı da kavalıyla refakat ettik. 
Şef, türkülerimizi çok beğenip kaynak olarak Rüştü Gür’ü gösterdi. İlerki 
programlarında türkülerimizi çalacağını söyleyerek bizleri çok memnun 
etti. Nitekim, ondan sonra türkülerimiz Türkiye çapında hayat bulup, her 
zaman radyolarda çalınmaya başladı. Sıkıyönetim dolayısıyla yapılamayan 
gösterimizden sonra, hiç değilse böyle bir kazançla Bodrum’a döndüğümüz 
için çok mutluyduk.  Bu Ankara maceramız da, böylece hafızalarımızda 
bir anı olarak kaldı. 

Değerli Osman hocamız hayatının geri kalan bölümlerinde de Bodrum’un 
tanınmasına bütün samimiyetiyle katılmış, gelen turistlere gönüllü olarak 
rehberlik edip kasabamızın tarihini ve kültürünü tanıtmak için çaba 
sarfetmiştir. 

Bu arada ilerki yazılarımda 1964 yılında Kara Ada’nın ciddi olarak 
ilk restorasyonuna imza atıp adayı değerlendirdiği faaliyetinden de 
bahsedeceğim. 

Burada değerli hocamız Osman Nuri Bilgin’i ve değerli eşi Didar hocanımı 
rahmet ve şükranla anmak isterim. 

Folklor faaliyetlerimizle ilgili yukarıdaki yazılarıma ilaveten 1974 yılında 
TRT kurumunun yapmış olduğu “Öyküleriyle Türkülerimiz” isimli 
programdan bahsetmeden geçmek istemiyorum. TRT’nin ilk televizyon 
yayınlarına başladığı siyah beyaz yayın dönemlerinde, her hafta ülkemizin 
farklı yörelerinde hikayeleri ile tanınan ve adeta o yörenin sembolü olan 
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türkülerin hikayelerini yöre halkına 
oynatarak kısa metrajlı filmler çekip 
yayınlamaya başlamıştı. Programda 
o yılların tanınmış türkü sanatçısı 
Seyhan Tütün hanım, hikayesi 
anlatılacak türküyü söylemeye 
başlamasıyla beraber, çekilen film 
oynatılmaya başlıyor ve devam 
ediyordu. Programın formatı böyleydi. 
1974 yılı milletimizin Kıbrıs Zaferiyle 
iftihar ettiği ve coşkulu olduğu bir 
yıldı. O yılın aralık ayında Parlar 
Yazan isimli bir yapımcının eşliğinde 
TRT program ekibi Bodrum’a 
geldiler. Yayınlanmakta olan program 
için yöremizin tanınan türküsü olan 
Çökertme Türküsü’nün hikayesini 
filme alacaklardı. Bu konuda ilgili 

olan arkadaşlarla istişare yapmak üzere belediye bitişiğindeki Turgut 
Karabağlı ortaokulu salonunda toplanmışlardı. Benim bu durumdan biraz 
geç haberim oldu. Salona gittiğim zaman Rüştü Gür, Hatice Yücel ve şimdi 
ismini hatırlayamadığım diğer arkadaşlar yapılacak faaliyet hakkında 
anlaşmışlardı. Senaryoyu öğretmen Hatice Yücel yazacak, Halil rolünü 
Tevfik öğretmen oynayacaktı. Konuşmalar esnasında yapımcı Parlar 
Yazan bey bana dönüp; “Halil rolünü siz oynar mısınız?” diye sordu. 
Rolün Tevfik hocaya verildiğini söyledim. Tevfik hocabana dönerek; 
“Aman Hüseyincim. Ben beceremem. Sen oyna lütfen” deyince Halil 
rolünü ben, Halil’in en yakın arkadaşı İbram Çavuş rolünü Rüştü Gür, 
Çakırgözlü Güssüm rolünü Sevil Görgün, Halil’i vuran jandarma rolünü 
de kunduracı Kocabıyık Mustafa oynayacaktı. Filmin düğün sahneleri 
Ali İhsan ve Hatice Yücel öğretmenlerin mandalin bahçesinde çekilmişti. 
Düğün sahnesinde Kemancı Salih, Kavalcı Ali Dayı, Foto Mehmet gibi 
birçok arkadaşlar rol almışlardı. Film Bitez yalısında çekildi. Çekim 
sırasında ben büyük bir badire atlattım. Kaçakçılık sahnesi çekiliyordu. 
Ata kaçak silah kasalarını yüklüyordum. Bir ara atın belli ettirmeden ağır 
ağır arkasını bana döndüğünü ve bana çifte atacağını hissettim. At terkisini 
havaya kaldırarak müthiş birçifte attığı an, kendimi dalgaların sahile kaba 
bir döşek gibi çıkardığı kabarık eriştelerin üzerine attım ve atın çiftesinden 
kıl payı kurtuldum. O an ben ve bütün çekim ekibi buz kesilmiştik. Bir 

TRT’nin çektiği Çökertmeli Halil 
filmimin teşekkür belgesi. 
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hayli sonra kendimizi toparlayıp çekime devam ettik. Film 45 dakikalık 
güzel ve başarılı bir film olmuştu. Ekip ayrıca benim bağlamam ve Ali 
Dayının kavalı eşliğinde ortaokul öğrencilerinden kurulu folklor ekibinin 
oyunlarını Antik tiyatroda ve o yıllar yeni dolgu yapılmış olan marina 
rıhtımı üzerinde çekimler yapıp filmimizin gösteriminden bir gün evvel 13 
Nisan 1975 günü televizyonda yayınlanmıştı. 

Çekimlerini bitiren TRT ekibi Bodrumlulara teşekkür edip gittikten dört 
ay sonra, TRT kurumundan bana ve diğer emeği geçen arkadaşlara birer 
teşekkür mektubu geldi. Mektupta ayrıca filmin gösterileceği tarih ve saat 
de bildiriliyordu. Film 14 Nisan 1975 günü akşam haberlerinden önce 
gösterilecekti. (Arşivimde yer alan mektup sol sayfadadır.) 

Film çok başarılı olmuş ve beğenilmişti. Hele senaryosu Hatice Yücel 
öğretmen tarafından o kadar sade ve hakikate yakın yazılmıştı ki. Film 
televizyonda gösterilince beni tanıyan dostlarım ve asker arkadaşlarımdan 
telefonlar alıp tebrik edilmiştim. Nihayet bu faaliyetimizde Bodrumumuzun 
ve folklorunun tanınmasına bir nebze de olsun katkı bulunduğumuz 
için bütün arkadaşlarımız çok mutluyduk. Ancak! Bu filmin bir kopyası 
elimizde olsaydı bugün bir belgesel olma niteliğini taşıyacaktı. Yıllardır 
aradığımız halde, nereye ve kimlere müracaat ettiysek de maalesef filme 
erişemedik. TRT’nin bize verdiği cevap, o yıllar Kıbrısta yayın yapan 
Bayrak Radyosuna katkı olmak üzere yayını yapılmış olan kasetlerin 
yardım amacıyla bu radyoya gönderilmiş olabileceği ve bunların üzerine 
başka yayınların kaydedilmiş olma ihtimalini imiş. Umarım bir gün, 
oynadığım o filmi tekrar izleme şansını yakalayabilirim.

27 MAYIS 1960 İHTİLÂLİ ve
DEMOKRAT ÖMER

Ankara maceramızdan tam bir ay sonraydı. Bir gece radyolarda duyulan 
tok bir sesin muhtırasıyla, gece yarısı askerin yönetime el koyup, iktidarı 
devirdiğini ve o andan itibaren devlete el koyduğu haberiyle uyandık. 
Müthiş bir haberdi. Kimse ne olup bittiğini anlayamadan, sokağa çıkma 
yasağıyla birkaç gün evlerde mahpus kaldık. 

Ankarada ve yurdun birçok yerlerinde tutuklamalar devam ederken, 
Bodrum’da da öne çıkan birçok partili tutuklanmış ve sorgulanmaya 
alınmışlardı. Bu arada sorgulamalarda, bazı işkence haberleri kulaktan 
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kulağa dolaşıyor, ama korkudan 
kimse ses çıkaramıyordu. O hengame 
arasında işkenceye uğramış bir isim 
gizlice halk arasında konuşuluyordu. 
O isim de hepimizin çok iyi tanıdığı ve 
sevilen bir hemşehrimiz olan Umurça 
Mahallesi’nden Demokrat Ömer’di. 
Koyu partili olması dolayısıyla 
kendisine bu lakap takılmıştı. İşte 
bu lakap o sorgulamalarda sorgu 
heyetinin öfkesine maruz kalmış 
ve kendisine ona göre muamele 
edilmişti. 

Kendisine adı her soruluşunda 
kendi adını ve soyadını söylemesine 
rağmen, kendisine eziyet edilip 
tekrar adı soruluyor ve aynı cevaba 

karşı aynı kötü muameleye tabi tutuluyormuş. Ta ki sonradan jetonu düşüp 
“Bana Demokrat Ömer derler” diyene kadar. Bu ifşasına kadar çok dayak 
yediği, ciğerlerinin zarar gördüğü ve ilerde ölümüne o işkencenin sebep 
olduğu söylenirdi. 

Ömer ağabey çok efendi bir kişiydi. Kendi halinde piyadesiyle balık avına 
gider ve nafakasını kazanırdı.

Bir gün Bodrum’a çok ender olarak gelen turistlerden bir İtalyan genç, 
zıpkınla balık avlamak maksadıyla bir tekne kiralamak istemişti. O yıllar 
(1959) Bodrum’da zıpkını olup o yöntemle balık avlayan iki kişiden biri 
ben olduğum için, İtalyanı benimle tanıştırmışlar ve yardımcı olmamı 
istemişlerdi. Bu işin hastası olduğum için canıma minnetti. Hemen 
Demokrat Ömer ağabeyi bulup pazarlık yaptık ve Orak Adasına gittik. 

Giderken İtalyan gencin çektiği ve dümende oturan Ömer ağabeyin 
de görüldüğü rekli resim halen arşivimdedir. İtalyan’ın dalış stiline ve 
nefesine hayran kalmıştım. Bu arada Orak Adasına yaklaşırken  adanın 
kuzey yönünde bulunan kayalık döküntülerin bitiminde, on beş, yirmi 
metre derinlikte deniz dibinde sere serpe yatmakta olan ve İkinci Cihan 
Harbinde düşürüldüğü belli olan bir avcı uçağını görüp şaşırmıştık.

O yıl henüz ihtilal yapılmamış olduğu için, Ömer ağabeyimiz gayet sağlıklı 

Solda Kasketli Kaptan Demokrat 
Ömer, Ben ve İtalyan Turist ile 

Zıpkın Avına Giderken
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ve hayat dolu bir kişiydi. İhtilalden sonra fazla yaşamamıştı. 

Kendisini burada rahmetle anarım. 

YOĞURTÇU MEHMET HOCA

Mahfelin karşısındaki Halk 
Kütüphanesi yanında, öğretmen 
Osman Nuri Bilgin’in evine bitişik 
dükkan Giritli yoğurtçu Mehmet 
Kasal’ın dükkanıydı. Yoğurdunu 
Giritlilerin lekanida dedikleri on beş, 
yirmi kiloluk büyük sırlı kaselere 
tutar, yoğurdu kiloyla satardı. 
Üzerinde bir parmak kaymak olan 
hilesiz yoğurdu şaşulayla keserken 
ağzınızın suyu akardı. O yıllar 
Bodrum maliye memuru Enver 
Kasal’ın ağabeyiydi. Ayrıca bugün 
düğünler yapan müzisyen Ender 
Kasal’ın ağabeyleri Erol ve Mustafa 
Kasal’ın amcaları olan Mehmet 

hoca, ölünceye kadar limandaki Eski 
Caminin  (Kızılhisarlı Mustafa Paşa 
Camisi) hocasıydı. Çok sakin efendi 
bir kişiliğe sahip, çok dürüst bir 
kişiydi. 

Mehmet hocanın müezzinliğini 
uzun yıllar körfez restoran sahipleri 
Ramazan ve Hasan kardeşlerin 
enişteleri Hasan Efendi (Gugunun 
babası) yapmıştı. Bilahare sesi 
çok güzel olan Akolonosların 
damadı Hüseyin Demir, caminin 
müezzinliğini üstlenmiş ve uzun 
yıllar o devam etmiştir. 

Giritli Yoğurtçu Hoca Mehmet Kasal

Kahveci Koraka Hüseyin Kasal
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Karşısındaki dükkan ise, hocanın kardeşi berber ve kahveci Koraka  Hüseyin 
Kasal Efendi’nin kahvehanesiydi. İki kardeş karşı karşıya iş yaparlardı. 
Koraka Hüseyin siyah, düz ve uzun saçının gözünün üstüne sarkması ve 
badem bıyığıyla Hitler’i andırırdı. Kendi halinde efendi bir kişiydi. 

Babamın  çok samimi dostu olan Mehmet Hoca, düğün gecemizde benim 
de  imam nikâhımı kıymış bir muhteremdi. 

Allah kendisinden razı olsun, cennet mekanı olsun. 

SAATÇİ İSMAİL EFENDİ

Yoğurtçu Mehmet Hocanın dükkanından sonra Kaymakam Sokağı’nın 
köşesindeki küçük dükkan ise, o yılların usta saat tamircisi İsmail 
Efendi’nin dükkanıydı. Sarı saçlı, mavi gözlü kısa boylu bir amcamızdı. 
Gözlükleri daima burnunun üzerine düşer, karşısındakine gözlüğünün 
üzerinden bakardı. Tamir ettiği saatlerden çoğu o yılların koca koca rakkaslı 
duvar saatleriydi. Hani şu saat başları dan, dan, dan diye ses çıkaran saatler 
ve o yılların modası altın  köstekli cep saatleriydi. İşinin ustasıydı. Bizim 
çocukluk ve gençliğimizin ilk yıllarına kadar sağdı ve ölene kadar da 
mesleğini devam ettirmişti. Sakin kendi halinde bir amcamızdı. 

HACI MOLLA SOKAK

Cumhuriyet Caddesi 
üzerinde Halazar Soka-
ğın (sur sandalet) tam 
karşısındaki Kemerli 
Sokak o yıllar çıkmaz 
sokaktı. Hacı Molla So-
kak olarak adlandırılır-
dı. Bodrum’un tanınmış 
eşraflarından olan Hacı 
Molla Hasan Efendi’nin 
evi o sokağın sonunday-
dı. O yıllar henüz arka-
daki Atatürk Caddesi ol-
madığı için evinin kapısı 

Uslu Kardeşler; Ayaktakiler Mehmet Cemal Halil 
Uslu oturan Fatma Salih Ekrem Uslu Naime Uslu 

Nalbantoğlu
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sokağın sonunda bulunması dolayı-
sıyla sokak çıkmaz sokaktı. Bugün 
üzerinde karayel turistik tesislerinin 
ve otoparkın bulunduğu geniş alan 
Hacı Mollaların mandalina bahçele-
riydi. 

Hacı Molla Hasan Efendi saygın bir 
eşraf, o yıllar maddi olanaksızlar 
yüzünden herkesin yerine 
getiremediği hac görevini yerine 
getirmiş beyaz sakallı, nurani yüzlü 
bir piri faniydi. O yüzden Hacı Molla 
olarak tanınırdı. O sebeple de sokak 
onun adıyla bilinirdi. Kendisinin 
beş erkek ve iki kız olmak üzere 
yedi evladı vardı. Oğullarından 
en büyüğü Salih Uslu amcamız 
Bodrum’un efendi saygın eşraflarından olup Bodrum’a sinemayı ilk 
getiren kişiydi. Diğer oğlu Ekrem Uslu doktordu. Üçüncü oğlu Halil Uslu 
eczacıydı. Dördüncü oğlu Mehmet Uslu mühendisti. En küçük oğlu olan 
Cemal Uslu ise Bodrumluların sevdiği, herkesle dost, şakacı ve değerli 
bir tüccardı. Eski Çarşı Kale Caddesinde inşaat malzemeleri ve nalburiye 
satan bir ticarethanesi vardı. (Bugünkü garanti bankasının olduğu dükkan) 
Galipzadelerin kızı Mahinur hanımla mutlu bir evliliği olan Cemal 
Uslu, Kumbahçe Mahallesi Rasathane Sokakta, Bodrum Belediyesinin 
bağışladığı arsa üzerine inşa ettirdiği irfan yuvası “Mahinur Cemal Uslu 
İlköğretim Okulu” ile Bodrumluların kalplerini bir kez daha kazanmıştır. 
2015 yılında aramızdan ayrılmış olan Cemal ağabeyimize Allahtan gani 
gani rahmet, eşi Mahinur yengemize de sağlıklı huzurlu ve mutlu bir ömür 
dilerim.  

KAYMAKAM SOKAĞI VE 
SOKAĞIN DİĞER SAKİNLERİ

O isim sokağa adeta bir resmiyet kazandırıyordu. Bodrum’un en 
tanınmış sokağıydı. Sokağa girişte hemen solda bulunan Kaymakam 
Bey’in oturduğu ev, bahçesinin duvarları üzerinden görülen palmiyeleri, 

Hacı Molla Sokak
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begonvilleri, muntazam mimarisi 
ve kiremitli çatısıyla Bodrum’un en 
güzel evlerinden biriydi. 

Sokak iki yüz, iki yüz elli metre 
kadar ilerde bulunan küçük bir 
meydanda son bulurdu. O meydanda 
bulunan kiremitli büyük bina, 
(Bugün Kasap Aral Turan’ın evi) 
1940’lı yıllarda yani bizim çocukluk 
yıllarımızda  askerlik şubesiydi. 
O binanın hemen solunda bulunan 
şirin küçük kiremitli bina, (Pata 
Mustafa’nın evi) yukarıda bahsi 
geçen Doktor Mümtaz Ataman’ın 
muayenehanesiydi. 

Kaymakam beyin evi ile şube binası 
arasında bulunan bugün, Atatürk Caddesi’nin o sokakla kesiştiği köşede 
bulunan büyük bahçeli, kiremitli güzel ev o yıllar Kız Sanat Okuluydu. 
Bodrum’un birçok  genç kızları okulun talebeleriydi. Okulun müdüresi 
Tevhide isimli çok modern ve o yılların yaşayışına göre aşırı serbest 
yaşayış tarzı olan bir bayandı. Çok güzel, kısa boylu, omuzlarına dökülen 
sarı uzun saçlarıyla ve sürdüğü kıpkırmızı rujuyla albenisi olan güzel bir 
bayandı. O yılların gençleri olan ağabeylerimizin akıllarını alır, peşinde 
koştururdu. Yüksek topuklu ayakkabılarıyla, zıplıya zıplıya yürümesi ise 
başka bir alemdi. Fazla tölerans sahibiydi. Hikâyelerini hep duyardık. 
Burada bahsini etmek istemediğim ağabeyim İbrahim Şakar’la da olan, bir 
hikayesi vardı. 

Okulun bu sokakta bulunması ve okula kayıtlı genç kızların platonik 
âşıklarının bir ümitle peşlerinden buraya gelmesi sebebiyle sokak adeta 
gençlerin piyasası gibiydi. O yıllar bir gencin bir kızı sevmesi ona bu 
duygularını belli etmesi, yetenek isterdi. Kızın ilgisini çekmesi ve hislerini 
ona hissettirmesi türlü şaklabanlıklara sebep olurdu. Karşısına geçer 
kendinden geçercesine gözlerini kıza diker, elini başına  götürüp saçlarını 
düzeltiyormuş gibi yapıp, güya selam verir ve karşılığını beklerdi. O 
mazbut ortamda yetişmiş olup o hareketin ne olduğunu dahi bilmeyen 
kızcağız karşısındakine aval aval bakar, arkasını dönüp giderdi. Bazen de 
tavşan dağa küsmüş dağın haberi yok misali platonik aşklar yaşanırdı. 

Kaymakam Sokak sakinlerinden 
Hacı Ahmet Özkeskin.
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O yıllarda bir kızla 
göz göze gelebilmek, 
verdiğin işaretin 
karşılığını alabilmek, bir 
fırsatını bulup tenha bir 
yerde eline bir pusulacık 
sıkıştırmak aylar hatta 
yıllar alırdı. Hele bir 
fırsat yakalayıp, gizli 
kaçamak elini tutabilmek 
belki de dünyanın 
en baş döndürücü 
mutluluğuydu. En önemlisi ve zoru da bu hislerini insanlardan 
saklayabilmek ve insanların ağzına sakız olmamaktı. Zira o işin sonunda 
o kızın ailesine söz getirmek, kötü olmak korkusu da vardı. Bizim gençlik 
aşkları şimdiki şanslı gençler gibi kolay yaşanmazdı. Şimdi dünya adeta 
tersine dönüyormuş gibi. Bizim gençliğin bir kızı elde edebilmek, o emele 
ulaşmak için yapmayacağı delilikler komiklikler kalmazken, şimdi artık hiç 
zahmete gerek yok. Zira artık kız enflasyonları yaşanıyor. Maşallah artık 
erkek değil kızlar erkeklerin peşinden koşup, delilikler yaşıyabiliyor. Zaman 
zaman yollarda rastladığımız ve ağzımız bir karış açık olarak, aval aval 
seyrettiğimiz bir erkek için kavga eden, bir erkeğin bile ağzına alamayacağı 
galiz sözlerle saç saça baş başa birbilerine saldıran kızları gördükçe, bugünkü 
gençlikle bizim jenerasyonumuz arasındaki uçuruma inanamıyorum. 

Kaymakam Sokağının tanınmış bazı  sakinlerini zikretmeden geçmek 
istemiyorum. 

Nüfusumuzun iki bin beş yüz, üç bin olduğu o yıllarda bazı kişiler 
meziyetleri, meslekleri, lakapları veya karekterleri dolayısıyla 
hemşehrilerimiz tarafından tanınırlardı. Kaymakam sokakta oturan 
sakinlerden birisi yazımın başlarında bahsi geçen Yunus Efendilerin 
damatları, esasen marangoz olan ama dükkanda birlikte çalıştıkları 
Arnavut asıllı Fethi Baç’ın evi Kaymakam Beyin evi ile karşı karşıyaydı. 
Yunus Gözen, Kazım Baç ve Sedat Baç’ın babaları olan Fethi Baç yazımın 
başlarında belirttiğim gibi çok dürüst, her şeyi dobra dobra söyleyen, 
haksızlığa gelemeyen sinirli ama bir o kadar da sevecen bir kişiydi. 

Az ilerisin de, o yıllar liman fenerinin mesulu Fenerci Tarık Efendi’nin evi 
vardı. Sakin munis çok efendi bir ağabeyimizdi. Onun bitişiğinde sevgili 

Sedat Baç ve Babası Feti Baç
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ustam İbrahim Özkeskin ve annesi 
rahmetli Hanım teyzenin evi vardı. 
Her yıl kış başlangıcında eve gider, 
kovalarla yukarıya çektiğim geren 
toprağını dama sererdim. Ayrıca 
cuma günleri pazar alışverişlerini 
eve ben götürür, bahaneyle işten 
biraz kaytarır oltama belki bir balık 
takılır ümidiyle Kız Sanat Okulu’nun 
önünde turlayıp sırtı çekerdim. Tabi 
geç kaldığım için de ustamdan bol 
bol fırça yerdim. 

Ustam İbrahim Özkeskin’in evinin 
bitişiğinde Bodrum’un diğer çok 
sevilen şiş köfte ustaları Hüseyin ve 
Nasip Şeker kardeşlerin evleri vardı. 
Kendileri hakkındaki hatıralarımı 
evvelki yazılarımda belirtmiştim. 

Akşam Kız Sanaat Okulu’nun tam karşısında ise yine Bodrumluların çok 
sevdiği ve takılmayan şakalaşmayan kimsenin kalmadığı Hacı Lakaplı 
Ahmet Özkeskin’in evi vardı. (Damadımın dedesi) Acele acele konuşur 
yürümesi ve çalışması da öyleydi. Sevilen çok iyi bir ağabeyimizdi. 
Eşi Necmiye hanım kızları Lütfiye, Oya, Şazmet ve tek oğlu Murat’la 
yaşarlardı. Vücuduna doğru uzatılan elden huylanır gamatoyu basardı. O 
yüzden herkes ona şaka yapar gamatosuna da katlanırdı. Oğlu Murat’la bir 
gün dünür olacağımız, torunu Ahmet Özkeskin’in de damadımız olacağı 
kimin aklına gelirdi? 

Aynı sırada şube meydanına bitişik evde ise o yılların değerli karı-koca 
öğretmenleri Sabahattin Ata ve Muazzez Ata hocanımın babasının Nusret 
Efendi’nin evi vardı. Saygın ve sevilen insanlardı. Sabahattin hocamızı 
biraz erken kaybettik ama, halen hayatta olan eşi Muazzez hocanımımıza 
Allah sağlıklı, huzurlu ve hayırlı uzun ömürler bahşetsin. 

Bu bahiste adı geçen tüm ölmüşlerimize rahmet, mağfiret diliyorum.

 

İbrahim ve İkbal Özkeskin
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ADLİYE SOKAK VE ESKİ HAPİSHANE

Kaymakam Sokaktan 
sonraki sokak, Adliye 
Sokağı olarak anılır. Sebebi 
de çok eski yıllardan beri 
Adliye binası’nın o sokakta 
bulunmasıydı. 

Ağaçlar, çiçekler ve 
yeşiliklerle dolu kocaman 
güzel bir bahçesi olan 
ayrıca eski banileri 
tarafından yaptırılmış 
çakıl taşlarıyla işlenmiş 
mozaik  bir giriş yolu olan 
bina, kiremitli çatısı ve 
beyaz badanalı duvarlarıyla 
ilgi çeken güzel bir binadır. Sokak kapısı da değişik bir tarzda yapılmıştır. 
Halk, hepimiz yıllar yılı adli işlerimizin  halli için o sokağı binlerce kere 
arşınlamışızdır. Ta ki.. binada çıkan bir yangından sonra adliye yeni hükümet 
binasına taşınana kadar. Bir gece aniden ve sebebi bilinmeyen yangından 

sonra binanın bazı kısımları yanmış, 
neyse ki evrakların çoğu ve arşiv 
kurtarılmış, bilahare adliye hükümet 
binasına taşınmıştı. Orada uzun yıllar 
görev yaptıktan sonra da hepimizin 
bildiği gibi, Bitez köyündeki asli 
binasına 2006 yılında taşınmış 
ve artık orada görevine devam 
etmektedir. 

Adliye Sokağının bir başka özelliği 
de, hemen adliye binasının bitişiğinde 
bulunan ve Adliye Sokağını, 
Kaymakam Sokağına bağlayan 
1013 No.lu sokağın Eski Hapishane 
Sokağı adıyla anılmasıydı. Benim 
hatırladığım  yıllardan itibaren 
Bodrum Hapisanesi olarak Eski Adliye Sokak, Ortaokul 

Yıllarında Ben.

Eski emektar gardiyanlarımızdan 
Mehmet Efendi. 
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kullanılan yüksek duvarlı, demir 
kapılı, kasvetli bina, Bodrum’un 
ilk hapishane binasıydı. Küçük 
vukuatlardan ceza almış mahkûmlar 
burada hapsedilirlerdi. Mahkumlar 
arasında kara sularımıza girip 
kaçak balık  avlayan birçok Rum 
balıkçı  mahkum da olurdu. 

Hapishane kapısı önünde iki jandarma 
nöbet tutar, jandarmalardan biri her 
sabah iki veya üç makumu hava 
almaları ve yürüyüş yapmaları için, 
bugün hey yavrum hey restorant adıyla 
anılan binanın önündeki, belediyenin 
halkın kullanımına açık yaptırmış 
olduğu çeşmeye getirir, mahkumlar 

ellerinde bulunan kovalara su doldururken hava almış olurlardı. 

Hapishane sokağının müdavimlerinden biri, hapishane binasına bitişik 
evlerinde yaşamakta olan amcam, rahmetli Klavura Mazlum Şakar 
ve ailesiydi. Diğer müdavimleri de, az ilerde yine annemin yakın 
akrabalarından olan Çerezci Mehmet Tünay’ın babaannesi Nuriye hanım, 
oğulları Molla Tosun Mehmet Kaptan ve diğer oğlu kayık marangozu 
Mustafa Tünay ve aileleriydi. 

Ben ortaokula giderken bazı günler kitaplarımı alır Mazlum amcamın evine 
gelir ders yapardım. Eşi rahmetli Sıdıka yengem de beni bol bol şımartırdı. 
O bakımdan eski hapishane binasını ve çevresini çok iyi hatırlıyorum.

Maalesef amcam Mazlum Kaptan 1950 yılları ortalarına doğru, daha iyi 
hayat şartlarında yaşayabilmek gayesiyle evlerini satıp ailecek İzmir’e göç 
etmişlerdi. Bugün o evde Kahveci Koraka Hüseyin Efendi’nin kızı Hatice 
hanım yaşamaktadır. 

CİRİTA MUSTAFA KAPTAN

Bir de Adliye Sokağı denince Giritli Cirita Mustafa Kaptanı ve Demirci 
Zengin Hüseyin’i anmadan geçmek olmaz. 

Eski Hapishane Binası
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Aynı sokakta evi olan Cirita Mustafa 
Kaptan, Girit kökenli bir hayli yaşlı, 
ama gençlere taş çıkartacak kadar 
sağlıklı ve enerjik bir adamdı. Uzun 
boylu, vücudu belden öne doğru biraz 
eğik, dizlerindeki sakatlığı nedeniyle 
hızlı ama topallıyarak yürürdü. 
Denizin hırçın, tuzlu serpintisi ve 
güneşin yakıcı sıcaklığıyla pişip 
kırışmış yüzündeki aşağıya doğru 
inen, beyaz pos bıyıkları ve başına 
bağladığı turuncu, beyaz ekoseli 
poşusuyla dağdaki efeleri andıran 
bir heybete sahipti. Sinirli bir huyu 
olmasına karşın çok munis ve 
tevvekküldü. İşlerini büyük bir acele 
ve mesuliyetle yapar, sanki takdir 
beklerdi. En belirgin özelliği ise 
yüzüne gözüne bulaştırarak konuştuğu Türkçeydi. Tam bir Giritliydi. Onun 
bu komik konuşmalarının bir örneğini birgün, mahallemizdeki Aliko’nun 
kahvesinde otururken eski Giritliler hakkındaki  hikayeleri çok güzel taklit 
becerisiyle anlatan Ali Doksan’ın anlatımıyla duymuştum:

“ Yıllar evvel Cirita Mustafa Kaptan, Giritli Ömer Ağaların Mustafa 
Reis’in Kara Kuş isimli çift direkli teknesinin kaptanlığını yaparken, 
kömür yüklü tekne Kuşadası Limanı’nda yükünü boşaltırken yangın 
çıkar ve tekne batar. Telaşlı bir mizaca sahip olan Cirita Mustafa Kaptan, 
Kuşadası Telgrafhanesine koşar durumu patronuna bildirmek ister. Telgraf 
memuruna; “Yaz bre oglum!” der telaşla. Adam yazmaya başlar. “Kalomu 
Mustafa Reis!  Karakuş, Kuşadasi yandi. Ne kayişi kaldi, ne alburosu 
kaldi, ne kayiçi kaldi.” Adam şaşırır. Cirita Mustafa Kaptanın yüzüne 
şaşkın, şaşkın bakar ve “Bre amca bu ne biçim laf? Ne anlayacak bu adam 
bundan?” der. “Bre! yaz bre oglum sen! O anlar!” der. 

Yani demek istemiş ki; “Sevgili Mustafa Reis! Teknen Karakuş, 
Kuşadası’nda yandı. Ne kayık kaldı, ne direği kaldı, ne de kuşağı kaldı.” 
Türkçeyi tam konuşamadığı için derdini böyle yarı Türkçe, yarı Giritçe 
anlatmaya uğraşmış. Memur mecburen yazar. Telgraf sahibinin eline 
geçince de şakacı olan patronun sayesinde telgraf metni, Bodrumlular 
arasında meşhur olur. Cirita Mustafa Kaptanı rahmetle anarım. 

Cirita Mustafa Kaptan
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DEMİRCİ ZENGİN HÜSEYİN

Rahmetli Demirci Zengin Hüsen 
aynı sokağın müdavimi olup, evi 
adliye binasının tam karşısındaydı. 
(bugün zetaş restorant) O yıllar 
evin arkası hafif tepemsi bir 
yükseltiydi. O yükseltide bir sürü 
frenkinciri ve yabani beyaz güller 
bulunurdu. Bugün, Kumbahçe 
Mahalle Camisi, o sebeple caddeden 
yüksekte kalmaktadır. Atatürk 
Caddesi’nin geçtiği yerde ise o yıllar 
Halikarnas Balıkçısı Cevat Beyin 
kayınvalidesinin havuzlu bahçesi 
bulunuyordu.

Demirci Zengin Hüseyin kısa boylu 
güleç yüzlü çok kibar ve mütevazıydi. 
Başta babam Derviş Usta olmak üzere 

herkesle dosttu. Demirci dükkanı, bugün akbank’ın kurulu olduğu binaydı. 
Turizm yılları başlayınca Rıfkı, Ceylan ve Uğur isimli aydın fikirli üç oğlu 
olan Zengin Hüseyin, demirciliği bırakmış ve turizme yatkın oğlu Rıfkı 
ve Ceylan’a çalıştırmaları için Bodrum’un ilk modern otellerinden olan 
Ege Oteli’ni inşa ettirmişti. O yılların popüler otellerindendi. Oğlu Rıfkı, 
tesisi beceri ve turizme yatkın kişiliğiyle gayet güzel çalıştırmaktaydı. 
İngilizceyi de öğrenip işiyle harmanlayınca daha da saygın bir işletmeci 
oluyordu. Ama ne olduysa bilmiyoruz,  o tertemiz efendi ve kabiliyetli 
delikanlının bir gün intiharıyla yıkıldık. 

Gümbetin mezra olduğu yıllarda o güleç yüzüyle eşeğine binip, herkese 
selam vere vere Gümbetteki tarla bağ ve bahçesine giden Demirci 
Hüseyin’in dünyası başına göçmüştü. Ondan sonra pek görünmez olmuştu. 

Diğer genç sevilen ve cevher oğullarından Ceylan ise, turizmin gelişmesi 
ve Gümbet’in tanınmaya başlamasıyla sahibi oldukları arsada mütevazı 
turistik bir restoran bar işletmesi açarak oraları değerlendirmeye başladığı 
yıllarda sanıyorum, 1985 yılı yazında aniden vefatıyla tüm arkadaşlarını 
ve Bodrumluları yasa boğmuştu. 

En küçük oğlu Uğur, Allah uzun ömüler  versin gayet sağlıklı olarak 

Hüseyin Tengiz (Zengin Hüseyin)
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ailesiyle hayatını sürdürmekte, bağ bahçe işleriyle iştigal etmektedir. 
Ayrıca, Kumbahçe Mahalle Camisi arsasını bağışlayarak mahallelilerin ve 
herkesin sevgisini kazanmıştır. 

Hüseyin amcayı, eşini, oğulları Rıfkı ve Ceylan kardeşlerimizi rahmetle 
anarım. 

          

ESKİ HAPİSHANE’NİN NAKLİ

1950 yılları ortalarında, müteahhitliğini ağabeyim İbrahim Şakar’ın 
yaptığı Yokuşbaşı’ndaki modern Bodrum Hapishane inşaatı bitince, eski 
hapishane oraya nakledildi. 

Burada anmadan geçmek istemediğim bir kişi ise, çocukluğumuzdan 
beri tanıdığımız rahmetli gardiyan Mehmet Efendi’dir. Kendisi eski 
hapishanenin gardiyanı olduğu gibi, yeni hapishanede de emekli olacağı 
zamana kadar uzun yıllar, gardiyan olarak hizmet etmiş muhterem, tertemiz 
efendi bir ağabeyimizdi. Kendisini rahmetle anarım. (Resim: 273. sayfa)

ZİYA GÜVENDİREN SOKAK

Adliye Sokağına girince, hemen 
sağda bulunan ve Azmakbaşı 
Deresine ulaşılan sokağın adı Ziya 
Güvendiren Sokaktır. Sokağın hemen 
girişinin solunda göze batan büyük 
ve gösterişli taş bina Rumlardan 
kalan göz alıcı bir binadır. Bina, 
sahibinin adıyla anılırdı. Çocukluk 
yıllarımızda, Cevat Şakir’in 
kayınvalidesinin bahçeli evinin 
yanında bulunan o evde, Firdevsi 
Bey isimli asil görünüşlü ve çok 
güzel giyinen, zengin bir kişi yaşardı. 
O nedenle eskiler o evi, Firdevsi 
Beyin Evi olarak anarlar. Kendisi, 
Nalbantakilerin akrabalarından olup 
ana tarafımızdan uzaktan da olsa Duayen Tekne Ustası 

Ziya Güvendiren
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akrabalığımız vardı. Aile fertlerinin vefatlarından sonra ev nedense hep boş 
kalmış, halen de içinde kimse yaşamayan kasvetli ruhsuz boş bir binadır. 
Bundan yirmi yıl kadar evvel, o aile fertlerinden biri olan subay emeklisi 
Nehir Bey eve yerleşmiş, bir müddet ev hayat bulmuştu. Gençliklerinde 
arkadaş olan Nehir Bey ve  ağabeyim İbrahim Şakar sık sık buluşur eskileri 
anarlardı. Nehir Bey benimle de ilgilenir, bana eskileri anlatırdı. Ancak, o 
da vefat ettikten sonra ev yine boş kalmıştır. 

Sokağa adını veren Ziya Usta, hakikaten büyük bir tekne ustası olup 
Bodrum’da halen faaliyet gösteren ünlü birçok tekne marangozlarının 
ustası, adeta  piriydi. Disiplinli, aynı zamanda sırasına göre töleranslı 
bir kişiliğe sahip olan Ziya Usta, sağlığı boyunca model model birçok 
tekne inşaa etmiş, ünü yurt sınırlarını aşıp Avrupa ülkelerine ulaşmış bir 
duayendi. Adı sokağa veren bu büyük usta, Erol Ağan, Etemin Mehmet 
ve Erol Kardeşler, Ali Kemal Denizaslanı, Marangoz Mustafa, Mercan 
Mehmet, Küçük Ziya gibi daha birçok usta yetiştirip bu dünyadan dâr-ı-
bekaya göç etmiş olan büyük bir ustaydı. Hürmet ve rahmetle anarım. 

BAKKAL NAZİF USTA

1940’lı yıllarda yani benim çocukluk yıllarımda, bugün Çerezci Mehmet 
Tünay’ın dükkanının tam karşısında, babam Derviş ustanın çok yakın 
bir dostu olan Nazif Usta’nın  bakkaliye dükkanı vardı. Bazen babamla 
geldiğim bu dükkanın tavanında kurutulup içi samanla doldurulmuş, koca 
gagalı bir pelikan asılı dururdu. Çok dikkatimi çekerdi. Tabi öyle bir kuş, 
buralarda yaşamadığı için ilgimi çekerdi. Nazif Usta çok ilginç bir tipti. 
Top sakalıyla, başında fötr şapkasıyla, hiç çıkarmadığı ceketinin altındaki 
yeleğin cebinden sarkan köstekli saati ve yakışıklı yüzüyle o yıllar piyasada 
satılan zampara adamlar fotoğraflarındaki adamlara benziyordu. Aşırı 
derecede nüktedan, gelene geçene takılarak yaptığı esprileriyle bilinen bir 
adamdı. Hatta o kadar ki, geçen güzel bir bayansa pazarcılar gibi bağıra 
bağıra Giritçe; “Kokkom, morom, kalom” (yumurtam, yavrum, güzelim) 
diye iltifatlarda bulunur, yok eğer geçen bayan güzel değil ve ayakları 
çirkinse; “Hayda bre pırasa var..” diye bağırır onu rencide ederdi. Hayrettir 
ki herkes hatta bayanların kocaları bile bu esprilerine güler geçerdi. Çok 
tip bir adamdı. Onun için kendisini yâd ediyorum. 

Ancak bu hoşgörü kendisine başka bir sebeple gösteriliyordu. Nazif Usta’nın 
(ben hatırlamıyorum) Hasan isimli aslan gibi bir oğlu varmış. Bir gün F.. 



279

isimli bir bayanla sevgili olmuşlar. 
Masumane devam eden bu gibi 
şeyler o zamanlar hoş karşılanmazdı. 
Nitekim bayanın yakın bir akrabası 
olan M.. Mus.. isimli şahıs, bu durumu 
kabullenemez. Bu arada bayanın 
Hasan’dan hamile kalmış olduğu 
dedikodusu, işin boyutunu büyütmüş 
ve o şahıs bunu namus meselesi 
haline getirmiş. Hasan çok güçlü 
bir yapıya sahip olması dolayısıyla, 
onunla başedemeyeceğini düşünen o 
kişi fırsat kollamaya başlar. 

Nihayet bir gün çok sarhoş vaziyette 
gördüğü Hasan’ı takip eder. Hasan bir 
ara kahve içmek için benim eniştem 
Mustafa’nın Balıkçılar Kahvesine 
girip bir kahve söyler. Bu arada onu 
takip eden M.. M.. da kahveye girip 
eniştemin yanına kahve ocağının 
yanına gidip, elindeki çakıyla bir 
çubuğu yontmaya başlar. Bu arada 
güya eniştemle de konuşur. Bundan sonrasını bana anlattığı gibi eniştem 
Kahveci Mustafa’dan dinleyelim;

“Ben Hasan’ın kahvesini pişirirken içeri M.. girdi ve doğru benim ocağın 
yanına gelip benimle konuşmaya başladı. Bu arada rahmetli Hasan masada 
başı öne doğru eğik bir vaziyette uyukluyordu. M.. ben henüz kahveyi 
pişirmemiştim ki kapıya doğru yöneldi. Kahveyi Hasan’a götürüyodum 
ki  o uyuklayan Hasan’ın başucunda durdu, ne olduğunu anlayamadan, 
elinde çubuk yontmakta olduğu küçük çakıyı Hasan’ın kalbine sapladı 
ve hemen kapıya yönelip kaçmaya başladı. Can havliyle kendine gelen 
rahmetli Hasan da hemen onun arkasından fırladı. Ben ne oluyor diye 
kapıya gittiğimde, Hasan katilini Yunus Efendilerin dükkanına kadar 
kovaladıktan sonra orada yere yığıldığını gördüm. Ben ve müşteriler 
Hasan’ın yanına gittiğimizde kalbinden fışkıran kanlar arasında can 
çekişiyordu. M.. çoktan kaçıp gitmişti. Başında beklediğimiz o aslan gibi 
delikanlı bütün arkadaşların gözyaşları arasında kısa bir süre sonra can 
vermişti. Yapacak bir şey yoktu. O yıllar, acil müdahale imkânları yoktu.”

Solda Nazif Ustanın Bakkal Dükkanı, 
Sağda da Kaymakam Sokağın 
Köşesinde Mehmet Ali Dinç'in 

Bakkaliye Dükkanı
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İşte o olaydan sonra pulat gibi oğlunu yitiren Nazif Usta, yarı deli bir mecnun 
gibi kendini dağıtmış, kimse de onun yaptıklarının söylediklerinin kusuruna 
bakmaz olmuş. Tabi ki katili sonradan yakalanmış, bizim çocukluk yıllarımızda 
cezasını çekmekteymiş. Ama ne fayda giden bir daha geri gelmemiş, katili de 
cezasını çekip hapisten çıktıktan sonra ortalardan kaybolup gitmiş. O da belki 
sonradan yaptığına pişman olmuştur ama ne fayda.. 

Ben de Nazif Usta’nın son yıllarına yetişmiş, bağırıp çağırıp yaptığı yarı 
deli esprilerine şahit olmuş bir kişi olarak, kendisinin hikâyesini anlatmak 
istedim. Çok enterasan bir kişilikti. 

Nazif Ustanın ömrü ahirinde yaptığı ikinci evliliğindeki eşi, Eda hanım 
teyze çok bilgili, okumuş, çok güzel bir Türkçeyle konuşan bir teyzemizdi. 
Bundan otuz, kırk yıl kadar evvel kendisi sağdı ve bir baba dostu olarak beni 
çok sever, konuşmadan geçmezdi. Ömrünün sonlarında rahmetli Doktor 
Alim Bey’in himayesinde Hacı Molla Sokaktaki evinde yaşamaktaydı. 
Vakti saati gelince o da aramızdan ayrılmış, böylece Nazif Ustanın ailesi 
de son bulmuştu. 

SANİYE MOLLA

Adından da anlaşılacağı gibi dini bilgiler hakkında eğitim almış, Kur’anı 
Kerimi anlamıyla kıraat edebilen, okuduklarından anlamlar çıkarabilen 
derin dini bilgi sahibi bir mollaydı. 
Mahallemizde ve Bodrum’da  tanınan 
ve bilinen, dini bilgiler hususunda 
bilgi almak isteyenlerin kendisine 
müracaat ettikleri ve gelecek hakkında 
okuduklarından manalar çıkarabilen 
bir din kadınıydı. Mahallemizde 
Kuran öğrenmek isteyenlere gönüllü 
ve hiçbir menfaat düşünmeden ders 
verir, evine gelenlere dini vaazlar 
verip onları bilgilendirirdi. Evi her 
zaman komşuları, tanıdıkları ve 
dinleyicilerle dolu olurdu. Çok sayılan 
ve hürmet edilen bir hanımdı. (kendisi 
eski belediye başkanlarımızdan Emin 
Anter’in teyzesiydi)

Ayrıca o yıllarda Çarşı’da kereste Müvezzi Hasan Efendi
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tüccarlığı yapan, yine tüm 
Bodrumluların tanıdığı hürmet ettiği 
din bilgisi derin olan bir kişi de, 
Çam Hasan isimli bir mollaydı. Dev 
yapılı bir şahıs olup yolda sağa sola 
sallana sallana yürürdü. Onun da dini 
bilgisi methedilir, gelecekle ilgili bazı 
görüşleri itibar görürdü. 

BODRUM  P.T.T BİNASI

Saniye Molla’nın Azmakbaşı 
Köprüsüne yirmi metre mesafede 
olan evi, çok büyük olup iki katlıydı. 
Ön cephesi ve kapısı Cumhuriyet 
Caddesine, arka cephesi ve kapısı 
Ziya Güvendiren sokağına açılırdı. 

1950’li yıllarda evinin Cumhuriyet Caddesine bakan bölümünü 
P.T.T idaresine kiralamıştı. (bugün zen zen giyim mağazası) Alt katta 
telgrafhanesi mektup kabul ve dağıtım bölümleri vardı. Telgrafhanede; 

telgraf memuruları, telgrafçı İbrahim 
Efendi ve Ethem Efendiydi. Mektup 
dağıtıcıları ise, Müvezzi Hasan 
Efendi, Hüseyin Amca (Acaröz, terzi 
Kemal Acaröz’ün babası) Nizmettin 
Aydoğar, Şevket Tayhan ve Goca Pir 
Mustafa Kocair’di. 

Bizim delikanlılık yıllarımızda berber 
olan ve benim de çok kereler onda 
tıraş olduğum, Goca Pir Mustafa 
Kocair çok şakacı, herkesin sevdiği 
ve şakalaştığı bir esnaf ağabeyimizdi. 
Dükkanı o yıllar Cumhuriyet 
Caddesinde Azmakbaşı mevkinde 
bulunan, kunduracı rahmetli Hüseyin 
Sarı’nın evinin altıydı. 

Müvezzi Şevket Tayhan

Eski Ptt Müdürlerinden Kemal Anter 
(Emin Anter'in Babası)
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Burada, o yıllar mektup dağıtıcıları 
müvezzilerin giydikleri kıyafetleri 
de tanıtmak isterim. Başlarında 
siyah, parlak siperliği olan şapkaları, 
giydikleri ve kenarları dikiş şeritli 
pantolonlarıyla aynı renkte, gri 
renkteydi. Gömlekleri çağla yeşiline 
kaçan haki renkte olup, düğmeli 
kapakları olan iki cepliydi.

Ahşap merdivenle çıkılan üst 
bölümdeki büyük salon ise, P.T.T 
müdürünün makamıydı. Müdür 
Kemal Anter Efendi, (Emin Anter’in 
babası) Saniye Mollanın kız kardeşi 
Naciye hanımla evli olup eniştesiydi. 
Kemal bey göze batacak kadar son 
derece kibar, efendi bir kişi olup 
herkese karşı çok hürmetkârdı. O 

yüzden de çok sevilen ve sayılan bir kişiydi.

P.T.T idaresi bu binada 1950’li yılların 
sonlarına kadar kalmış, bilahare 
1960’lı yılların başında Çarşı Kale 
Caddesinde, manifatura  ve inşaat 
malzemesi ticareti yapan Cemal 
Uslu’nun mağazasının üst katına 
taşınmıştır. 

O yıllar P.T.T binasının karşısında 
kalan, bugün varil bar adı altında 
faaliyet gösteren Konyalı Mehmet 
Efendiye ait bina, Giritlilerin ve 
balıkçıların devam ettikleri kocaman 
bir kahveydi. Piyadeleriyle balıktan 
dönen balıkçılar, bu kahveye gelir 
teknelerinin küreklerini kahvenin 
arka bahçesine silah çatar gibi yukarı 
diker, üzerlerine attıkları ağlarını 
tamir ederlerdi. Bu balıkçıların 

Kemal Acaröz'ün Babası Müvezzi 
Hüseyin Acaröz

Müvezzi Pir Mustafa Kocair
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başında Öksüzlerin Ali Şengün kaptan gelirdi. (Bodrum’da tanınan arşivci Ali 
Şengün’ün dedesi) Kendisi ağ tamircisiydi. Elinde ağ mekiği ile durmadan 
makine çabukluğuyla ağları tamir eder, güzel sohbetiyle de kendini dinletirdi. 
Munis, efendi kişiliğiyle sevilen bir kaptandı. Bahçenin, derme çatma ağaç 
dallarıyla kurulmuş olan çardağının üstü, defne yapraklarıyla veya geniş 
yapraklı palmiyelerin dallarıyla örtülürdü. O gölgeli bahçede ağlarını 
tamir eden diğer balıkçıların anlattıkları balıkçı palavralarını dinleyenler 
kahkahaya boğulurlardı. Bilirsiniz,  kaçan balık büyük olur.. 

Kahveyi o yıllar Salih Cengiz Kaptan çalıştırırdı. Bahçesinin, kale ve 
günbatımı manzarasına doyum olmazdı. Yazın sıcaklarda serinlemek 
isteyenler bu kahveye gelir, kahvesini yudumlarken bir taraftan da 
balıkçıların palavralarını dinlerdi. 

Çok sonraları bu kahveyi Çolak lakaplı Mustafa Karaöz çalıştıracaktır. 
(Hüseyin, Ahmet ve Sema Karaöz’ün babaları.)  O yıllar artık Bodrum’da 
iç turizm canlanmış ve kahveyi çalıştıran Mustafa Karaöz’ün güzel 
işletmeciliği sayesinde turistlerce de tutulan bir mekân olmuştu. 

MAHALLEM

Doğup;  havasıyla, güzellikleriyle ve büyüsüyle büyüdüğüm güzel 
mahallem.. 

Giritli Mahallesi; mübadaele yıllarından evvel bu mahalle Rum Mahal-
lesi olarak anılırdı. Ha-
len de yaşlılar arasında 
böyle ananlar vardır. 
Mübadele anlaşmasıyla 
birlikte Girit’ten gelen 
atalarımız mübadillerin 
bu mahalleye yerleşti-
rilmesiyle burası, yerli 
halk arasında Giritli Ma-
hallesi olarak anılmaya 
başlamıştır. 

Giritteki sülale lakap-
larını da beraberlerinde 
getiren atalarımız, soyi-

Azmakbaşında Piyadeler Önünde Oğlum Derviş 
ile, Arkada Çolak Mustafa Karaöz'ün İşlettiği 

Balıkçıların Azmakbaşı Kahvesi
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simlerinden ziyade la-
kaplarıyla tanınırlardı. 
Çok enteresan lakaplara 
sahip olan dedelerimizin 
lakapları, ekseriyetle ya-
şamış oldukları köylerin 
veya beldelerin adıyla 
özdeşleşmiş olarak anı-
lırdı. Mesela; Kavusanos 
lakabının Kavusa kısmı 
Girit’te bir köy adı olup, 
Nos kısmı da o köylü an-
lamında birleşik kelime 

olurdu. (Turgutreisli, Bodrumlu, İzmirli… gibi.)

Birgün düşünürken çocukluğumuzdan beri duyduğumuz Giritli lakapları 
aklıma geldi. Hemen elime aldığım kalemle yazdığım lakaplar, beni de 
şaşırtmıştı. Halen bu yaşımda bu kadar lakabı hatırlıyor olmama, hayret 
etmiştim. O enteresan lakapları, evlat ve torunları halen aramızda olan 
ailelere, tekrar çocukluk yıllarına dönmeleri ve o günleri hatırlamalarına 
vesile olmak üzere buradan aktarıyorum;

Akolanos’lar, Arfanos’lar, Arnaçi’ler, Ayeraçi’ler, Beti’ler, Bringali’ler, 
Cirita’lar, Çilla’lar, Çoli’ler, Çuri’ler, Dalavera’lar, Fafulaki’ler, 
Fafuti’ler, Fandaros’lar, Fantaçi’ler, Furnari’ler, Halazari’ler, 
İspita’lar, Kamburaçi’ler, Karaviti’ler, Karpuzaki’ler, Kavusanos’lar, 
Kayafa’lar, Kefalanos’lar, Klavura’lar, (Bizim sülalenin lakabı) 
Kopanaki’ler, Koraka’lar, Kurkulis’ler, Kurmuli’ler, Ladas’lar, 
Lağara’lar, Makromalusa’lar, Malama’lar, Mavruka’lar, Mulamlako’lar, 
Mustakaçi’ler, Paluko’lar, Payzano’lar, Pervolo’lar, Pilaçi’ler, Pistoli’ler, 
Pompala’lar, Sakranos’lar, Şalvara’lar, Theryo’lar, Tramtana’lar, 
Vapora’lar, (Kayınpederimin sülale lakapları) Yavelet’ler.. 

Esasen Rum Mahallesi o yıllar, Rum halkının ekseriyetinin çevresinde 
oturmakta olduğu Aya Nikola Kilisesinden başlar, Paşa Tarlası’nda son 
bulurmuş. Bodrum’un diğer mahallelerinde de oturan Rum halkı varmış, 
ama bunlar az sayıda ve belli kişilermiş. O mahallelerdeki evleri halen 
ayaktadır. Hatta, Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde bulunan Yangı Sokağının 
hemen girişinin sağ tarafında, (helva barın arkasında) benim gençlik 
yıllarıma kadar, bir iki duvarı ayakta kalmış bir kilise kalıntısı vardı. 

Ben ve Emin Cem, Halidin Kahvesinde
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O kilise 1914’te 
Fransız ve İngiliz 
donanmalarının açtığı 
ateş sonunda isabet alıp 
yıkılmış. Bunu bana 
babam anlatmıştı. Beni 
bir gün oraya götürüp, 
ayakta kalmış olan o 
duvarı göstermişti. 
Sokağa bakan o yüksek 
duvarda, iki yuvarlak 
pencere vardı. O 
pencerelerin üzerinde 
haç vardı. Duvar sarı 
badanalı renkteydi. Bizzat gördüğüm o duvar, tahmin ediyorum ki 
muhakkak tescilliydi, ama sonradan yıkılıp yerine bugün mevcut olan bina 
inşa edilmiş. 

Ben; Giritli Mahallesi denince Azmakbaşı Köprüsüyle, Paşa Tarlası 
arasında  kalan mahalleyi benimserim. Çünkü Giritlilerin çoğunluğu bu 
mahalde toplanmıştır. 

Güzel mahallemin hatıralarına, yazın efil efil esen serin rüzgârının hiç 
eksik olmadığı, Azmakbaşı semtinden başlamak isterim. 

Evimize yüz metre mesafedeki  Halit’in Kahvesiyle o yıllar bakımsız bir 
mezarlık parkın önünde bulunan  meydancığın üzerini bir ana şevkatiyle 
örten kocamış, asırlık çınar ağacının gölgelendirdiği alan biz çocukların 
bir numaralı oyun sahasıydı. Çınar ağacı tam Halit’in Kahvesiyle Cevat 
Şakir’in ilk kiraladığı evin bitiştiği köşenin iki metre ilerisindeydi. (bugün 
sultanahmet köftecisi) Ağacın gövdesini, biz üç dört çocuk ancak sarmala-
yabilirdik. Koca, dev gövdeli ulu bir çınardı. Yukarıdaki kalın dalları, 
ekseriyetle esen güneyli rüzgarlar sebebiyle kuzeye doğru eğrilerek 
uzamış ve adeta o alana doğal bir çardak oluşturmuştu. Yaz aylarında 
sık yaprakları sayesinde alan koyu gölge olur, biz çocuklar da o gölgelik 
alanda oyunların tadını çıkarırdık. 

Halit’in Kahvesi köprünün hemen inişinde, sağda denize bitişik bir 
konumda büyük bir taş binaydı. (bugün neşe otel) Zemini, yol seviyesinden 
bir buçuk metre kadar yüksekteydi ve kahveye, yarım daire şeklindeki 

Bugün Neşe Pansiyon Olan Arkadaki Bina 
O Zaman Halidin Kahvesi İken
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beş altı adet mermer basamakla 
çıkılırdı. Binanın; kuzey, batı ve 
güney yönünü  çevreleyen, üç 
metre genişliğinde toprak bahçesi 
vardı. Yaz aylarında, batıya bakan 
bahçesi üzerine defne dallarıyla 
çardak kurulur, semtin çok serin 
olması dolayısıyla kahve her zaman 
Umurçalılar ve Giritlilerle dolar 
taşardı. 

Babam Bodrum’a ilk geldiği yıllar, 
Bahçıvan Halit Kocair ile bıçkınlık 
arkadaşı olmuş ve bu kahveyi uzun 
yıllar ortak olarak çalıştırmışlar. 
Bitişik binada oturan Cevat Şakir’le 
babamın arkadaşlıkları da o yıllarda 
başlamış. O yıllar kahvelere içki 
satma ruhsatı da veriliyormuş. Ancak 

gece saat on ikiden sonra içki satışı yasak olduğu gibi, cezası da varmış. 
Bu içki satma yüzünden bir gün babam az daha canından oluyormuş;

“ Bir gece babam kahveyi kapatmadan evvel, süpürürken dere tarafından 
dörtnala koşan bir atın yaklaşan ayak seslerini duyar. Bilahare, kapıdan 
hiç tanımadığı bıçkın bir delikanlı içeri girer ve babamdan bir şişe 
rakı ister. Babam delikanlıya nezaketle, bu saatten sonra içki satışının 
yasak olduğunu, satarsa başının derde gireceğini anlatır. Delikanlı da 
eyvallah deyip atına binip gider. Çok geçmeden yine, dere tarafından 
dörtnala koşan atın yaklaşan ayak seslerini duyar. Arkasından da yine 
aynı delikanlının  “Kahveci!.. Kahveci!.” diye sert bir şekilde kendisine 
seslendiğini duyup kapıya gider. Kapıyı açmasıyla birlikte huysuz hareketlerle 
durmadan kişneyen, sağa sola dönen atın üstünde dimdik duran şahsın 
tabancasını ateşlemesiyle, çıkan kurşunun kulağının dibinden vızıldıyarak 
geçip tavan tahtalarına saplandığını görür. Ne olduğunu anlayamadan, atlı 
yine geldiği gibi dörtnala Umurça Deresi’nin sisli karanlık girdabı içerisinde 
kaybolup gider. Tabi, olay ertesi gün resmi makamlarca araştırılır. Fakat 
babam adamı tanımadığını ve bu sebeple bu işte bir yanlışlık olabileceğini 
söyleyip, davacı olmaz. Dava kapanır. Aradan bir zaman geçtikten sonra bir 
gün babam karşısında o delikanlıyı görür. Çok mahçup bir edayla babama 
gelir, kendisini dava etmediğinden dolayı özür dileyip kendisini affetmesini 

Solda Halit Kocair ve Yanında Oğlu 
Koca Mısti Mustafa Kocair
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ister. Babam metanet ve sabırla karşılar; ancak! bu olaya sebep olan şeyi 
kendisine anlatırsa affedeceğini ve hakkını helal edeceğini söyler. Babamın 
olgunluğu karşısında mahçup olan delikanlı olayı kendisine anlatır. 

Kendisi, Yalıkavak Köyü’nden Mehmet Efe lakaplı bir gençtir. O gün 
Umurça’daki arkadaşlarını ziyarete gelir ve bir çilingir sofrası kurup içki 
içip muhabbet ederler. Tam en keyifli zamanda içkileri biter. Arkadaşları 
arasında olup babamı pek sevmeyen ve kendisinden çekinen biri ona, 
kendileri giderlerse babamın dayılık yapıp onlara içki vermeyeceğini 
ancak, kendisi giderse tanımadığı için belki ona içki satabileceğini telkin 
edip göndermiş. Tabi eli boş gelince de bu sefer o delikanlıyı doldurup; 
“Bak gördün mü? Sana da dayılık etti” gibi kışkırtıcı sözler söyleyip 
sinirlendirmiş. O da, o sarhoş kafayla kızıp gelip babama ateş etmiş. Babam 
esas suçluyu öğrendikten sonra sabırla vaktini bekleyip  ilerki günlerde, o 
şahısla gerektiği şekilde hesaplaşıp bu mevzuuyu kapatmış.”

On dört, on beş yaşlarımdaydım. Bir gün babam beni Halit’in kahvesine 
götürmüştü. Bana ahşap tavandaki bir kurşun deliğini gösterip yukarıdaki 
hikâyeyi anlatmıştı. O olaya sebep olan o şahsı bana söylemişti. Kim 
olduğunu biliyordum. Ancak çok gerilerde kalmış bir anı olarak, burada 
ismini zikretmeyeceğim. Zira bugün hayatta olan yakınlarını incitip kırmak 
istemiyorum. 

Yalıkavaklı Mehmet Efe’ye gelince. O yıllarda, yani hikayeyi öğrendiğim 
yıllarda bir gün, her zaman yaptığım gibi yine  sabah Kahveci Mustafa 
eniştemin kahvesinde mis kokulu Edirne peynirli ve yunuslar fırınının 
pamuk gibi beyaz francala ekmekli kahvaltımı  ediyordum. Babam içeri 
girdi ve beni alıp Yunus Efendi’nin bakkal dükkanına götürdü. İçeride 
ayakta duran, orta boyda, zayıf yapılı, kara kuru elli yaşlarında bir kişiyle 
beni tanıştırdı. Bana ; “Oğlum bak! Bu, sana söylediğim Yalıkavaklı 
Mehmet Efe” dedi. Efe kelimesini duyunca biraz şaşaladım. Zira o yıllar 
efe denince anlatılan hikayelerden, okuduğumuz efe kitaplarından dolayı, 
karşınızda heybetli koç bıyıklı aslan gibi bir kişiyi hayal ederdiniz. Halbuki 
o şahıs, hiçte öyle değildi. Ama adam o yıllar köyünde öyle ün salmış 
biriymiş demek. Yani neredeyse babamı pisi pisine öldürecek şahsı da 
görüp tanımış oluyordum. 
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PARK

Bugün, Merkez Ata-
türk İlkokulu’nun oldu-
ğu alan bizim çocukluk 
yıllarımızda, içerisinde 
yedi sekiz ulu çam ağa-
cının olduğu, altlarında 
sık ve yabani böğürt-
lenlerin öbekleştiği sarı 
renkli mis kokulu birkaç 
mimoza ağacı, palmiye-
ler ve yanyana bulunan 
yukarıya doğru şah gibi 

uzayıp gitmiş, üç dört adet yabani hurma ağacının bulunduğu bakımsız bir 
parktı. 

Biz çocuklar her hurma mevsiminde orada toplanır, ağaçtan hurma 
düşürebilmek için ağacı taşlar bazen de ağaç üzerinde kalmış taşlardan 
biri, rüzgârla sallanan ağaçtan düşer kafamızı yarardı. 

Esasında orası çok eski bir mezarlıkmış. Bakımsız olmasına rağmen yeşil-
liğiyle mahallemize bir güzellik katıyordu. Biz mahalle çocuklarının oyun 
yeri olduğu gibi genç büyük ağabeylerimizin de her ikindi vakti orada top-
lanıp, voleybol oynadıkları bir alandı. Bugün okulun ön merdivenlerinin 
bulun-duğu kısmın önü, gençlerin ağlarının gerilmiş olduğu ot zeminli, 
düz bir sahaydı. Hemen 
hemen her gün gelirler, 
aralarında iddialı maçlar 
yaparlar bizler ve yol-
dan gelen geçenler de 
durup büyük bir zevkle 
onları seyrederdik. Oyun 
oynarlarken birbirleri-
ne yaptıkları şakalar ve 
yükselen neşeli kahka-
haları oyuna daha da gü-
zellik katardı. O yılların 
genç ağabeylerimiz; Zeki 
Karabağlı, Hasan Kara-

Atatürk İlkokulu 01.11.1960

Solda Hurma Ağaçları. Atatürk İlkokulu 
Yapılmazdan Evvel Park İken
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bağlı, Ünal Turan, Sarı Zeki, Aydın Sayarı, Rüştü Gür, İbrahim Özkeskin, 
Ölü Göt Şerif, Ahmet Tercan, Karakayalı Hüseyin Cahit, İhsan Türkoğlu 
ve daha birçok değerli ağabeylerimizi büyük bir hayranlıkla seyrederdik. 
Bazen oyunun en güzel yerinde top, bugün hâlâ cadde duvarına parelel 
olarak sıralanan palmiye ağaçlarının gövdesindeki dikenlerin içine düşer, 
patlar ve oyun yarım kalırdı. O yıllar başka vakit geçirilecek şeylerin ol-
maması bakımından bu gibi güzel faaliyetler bizler için çok değerliydi. O 
güzel maçları ve genç ağabeylerimizin maç esnasındaki samimi hallerini 
unutmamız  mümkün değil. Bir de şimdiki maçlara bakın! Adamlar sahaya 
maç yapmaya değil, adeta savaşmaya çıkıyorlar. 

DERVİŞ GÖRGÜN

Eski DP. iktidarının Mü-
badil Belediye Başka-
nı.  1940’lı ve 1950’li 
yıllarda Azmakbaşı’nda, 
parkın karşısında deni-
ze bitişik, mütevazi bir 
Rum evinde oturuyordu. 
Batı yönündeki bitişik 
komşu ev Cevat Şakir’in 
ilk sürgün günlerindeki 
kiraladığı ev, doğu yö-
nündeki komşu ev ise 
Safiye öğretmenin eviy-
di. Çok mütevazı sakin 
yaradılışlı ve nüktedan 
olan Derviş Bey, eşi Halide hanım, oğlu İsmet ve kızı Feyhan ile çok mut-
lu bir aileydiler. Biz mahalleli arkadaşlar koca çınarın gölgesinde oyunlar 
oynarken, bizlerden küçük olan oğlu İsmet yanımıza gelir, onu da oyuna 
almamızı isterdi. Çok sakin bir çocuktu. Oyun arkadaşlarımız, aynı semt-
te oturan; Besim, Cevrinin Bekir, (Erganaçi) Şükrü, Özkan Altmış, Erol, 
Ömer, Cevrinin İbram, Cavur Ali’nin Yalçın, Yılık Yaşar, Pompala Yılmaz 
ve daha birçok arkadaşlarla akşama kadar top oynamaktan tutun da, çeşit 
çeşit oyunlar oynardık. Derviş Bey ailesi yaptığımız yaramazlıklardan çı-
kardığımız gürültülerden hiç şikâyet etmezler olgunluk gösterirlerdi. 

Soldan, Birakilerin Mustafa Subaşı, Fet Baç, 
Yunus Gözen, Derviş Görgün, Marangoz Hasan 

Hüseyin ve Marangoz Vasfi Tan
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1950 yılında yapılan genel 
seçimlerden büyük bir üstünlükle 
galip gelen Demokrat Parti iktidarı, 
belediye seçimlerinde de halkın isteği 
doğrultusunda Derviş Görgün’ü aday 
göstermiş, Bodrum halkının büyük 
çoğunluğuyla belediye başkanlığına 
seçilmişti. 

Esasen kardeşi Yusuf Görgün’le eski 
Kasaphane Sokağı başındaki lüks 
ofislerinde serbest ticaret yapan 
Derviş Bey, sağlam bünyeli görmüş 
geçirmiş, hayat tecrübesi olan, çok 
güzel giyinen centilmen nüktedan bir 
kişiydi. Yakışıklı bir kimseydi. 1950 
yılında geçtiği belediye başkanlığı 
makamında tam on yıl görev yapmış 
1960 Askeri İhtilâlinde başkanlığı 

bırakmak zorunda kalmıştır. 1963 yılında, DP. yerine kurulan Adalet Partisi 
zamanında yeniden belediye başkanlığına seçilmiş, 1968 yılına kadar, beş 
yıl daha  belediye başkanı olarak memlekete hizmet etmiştir. 

Demokrat Parti’nin ihtilalden evvelki güçlü iktidarı zamanında, (1950-
1960) belediye başkanı olarak, Bodrum imarına büyük emekleri geçmiştir. 
Demokrat Parti’nin en güçlü olduğu ilk yıllarında, memleketimizin 
öz çocuğu olan iktidarın bakanlarından Zeyyat Mandalinci’nin 
de  yardımlarıyla, Bodrum imarında çok büyük hamleler yapılmış, 
başta liman ve mendirek  dolgusu olmak üzere, kale sırtlarında inşa 
edilen trafoya getirilen son model jeneratörlerle ilçe çok daha güçlü ve 
devamlı elektrik teşkilatına kavuşmuştur. Ayrıca balıkçıların en büyük 
sorunlarından olan soğuk hava deposunun yapılması, Cumhuriyet alanının 
çarşıya dönüştürülmesi projeleri onun başkanlığı yıllarında gerçekleşmiş 
büyük projelerdi. 

Babam Derviş Şakar Usta, Derviş Görgün zamanında da belediye kalfalığı 
(inşaat ve fen amirliği) görevine devam etmiş ve bu büyük projelere o 
da imza atmıştır. 1957 yılında ben askerlik görevimi yaptığım günlerde 
geçirdiği bir kalp spazmı neticesinde görevini bırakıp, emekli olmuştur. 
Yerine kendisinin yetiştirdiği genç fen amiri olarak Gürel Tercan geçmiştir. 

Belediye Başkanı Derviş Görgün'ün 
Eşi, Halide Görgün
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1945’lerde Azmakbaşındaki parkın duvarları çok eski olup, bazı yerleri 
yıkıktı. Belediye, duvarların yeniden yapılmasına karar vermiş ve işi 
belediye kalfası olan babama vermişlerdi. O yıllar inşaat malzemeleri; 
çimento, çakıl, kum ve taşlar at arabalarıyla taşınıyordu. Malzemeleri çift 
at koşumlu arabası olan Karadağlı Mehmet amca taşıyordu. Malzemeleri 
boşalttıktan sonra giderken kendisine yalvarır, bizi arabasına almasını 
isterdik. Çok iyi bir insan olan Mehmet amca bizlere “Atlayın bakalım” 
der, bizi arabasına alır derenin içlerine kadar götürür, sonra bizleri indirirdi. 
O an ki sevincimizi görmek lazımdı. 

O yıl parkın bütün duvarları çepeçevre yeniden yapılmıştı. Bilmiyorum 
ama bugünkü duvar belki de aynı duvardır. Azmakbaşı Köprüsü o yıllar, 
bugünkü görüntüsünden bambaşkaydı. Çarşı tarafından gelirken yol, 
Halit’in Kahvesinin önündeki yoldan yüksekte kalıyordu. O sebeple yirmi 
metre kadar uzunlukta olan köprü aşağıya doğru bir rampayla alt yola 
ulaşıyordu. O yıllar köprünün hemen sağında, Halit’in Kahvesinin önünde 
ayrıca yeni büyümeye başlamış on metre kadar yükseklikte genç bir çınar 
ağacı daha vardı. 

ULU ÇINARIN HAZİN SONU

Yukarıdaki yazılarımda bahsettiğim çocukluk hatıralarımızı süsleyen o 
asırlık koca çınarın akıbeti, maalesef çok kötü olmuştu. 1952’lerde Bod-
rum’a Nazilli’den ilk seyyar sinema gelmeye başlamıştı. Arada bir gelen 
bu sinemalar Bodrumluları çok 
sevindirirdi. Zira o yıllara kadar 
henüz büyük şehirlere gideme-
yip, hiç sinema seyretmemiş 
insanlar çoktu. On beş günde 
veya ayda bir gelen seyyar sine-
ma, o yıllarda bir aralar kasap-
hane olarakta kullanılan İstan-
bullu’nun Hanının bahçesinde 
oynatılırdı. Duvara dört köşesi 
iplerle gerilerek tutturulan be-
yaz bez, perde vazifesi görürdü. 

Burada Türk Sinema Tarihinden 
bahsetmeden geçmek istemiyo-
rum. 1950’li yıllara gelindiğin- Azmakbaşı Köprüsü ve Sağda Ulu Çınar 

(1920'ler)
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de Türk  Sineması’nın (YEŞİLÇAM) 
yükselişi başlamış, üstüste çevrilme-
ye başlayan filmler Türk halkına su-
nulmaya başlamıştı. Başarılı ve kabi-
liyetli birçok sinema oyuncusu güzel 
ve kaliteli filmleriyle ün yapmaya, 
halkın kalbinde taht kurmaya baş-
lamışlardı bile. Yakışıklı jönlerden 
Ayhan Işık, Muzaffer Tema, Sadri 
Alışık, Eşref Kolçak, Turan Seyfioğ-
lu, Ekrem Bora, Ahmet Mekin; ba-
yanlarda Cahide Sonku, Sezer Sezin, 
Gülistan Güzey, Belgin Doruk gibi 
artistlerin çevirdikleri filmler halkın 
sonsuz beğenisiyle karşılanmış ve 
Türk halkı üzerinde sinema aşkı baş-
lamıştı. 

Ayhan Işık’ın Otobüs Yolcuları ve Karabulut Hasan Fatihin Fedaisi isimli 
filmi, Zeki Müren’in Cahide Sonku ve Abdurrahman Palay’la çevirdiği 
Beklenen Şarkı filmi, Turan Seyfioğlu’nun Kızıl Tuğ, Sezer Sezin’in 
Vurun Kahpeye, Eşref Kolçak’ın Affet Beni Allahım filmi, Bülent Ufuk’un 
Çakırcalı Mehmet Efe, Sadri Alışık’ın Çingeneler, Muzaffer Tema’nın 
Çığlık, Kenan Pars’ın Türkan Şoray'la çevirdikleri Beyoğlu Güzeli 
Ermiyoni filmleriyle yükselişe geçen Türk Sineması Belgin Doruk, Fatma 
Girik, Filiz Akın, Türkan Şoray, Kartal Tibet ve Fikret Hakan gibi artistleri 
ve jönleri yaratmaya başlamış, bu sanatçıların çevirdikleri filmlerde rol alan 
Bedia Muvahhit, Muazzez Arçay, Aliye Rona, Kadir Savun, Mümtaz Ener, 
Talat Artemel, Settar Körmükçü, Abdurrahman Palay, Münir Özkul gibi 
karakter sanatçıları ve İsmail Dümbüllü, Aziz Basmacı gibi komedyenler 
kariyerlerinde zirve yapmışlardı. Hele 1960’lı yıllarda henüz gencecik 
bir kızken yıldızı parlamaya başlayan Hülya Koçyiğit, İzmir Dikili’nin 
Bademli köyünde çevrilen Susuz Yaz filminde üstün bir başarı göstermiş 
ve bu film  1964 yılında Uluslararası Berlin Film Festivali Altın Ayı 
ödülünü kazanmıştı. Böylece Türk Sineması Avrupa ve Dünya ülkelerinde 
tanınmaya başlamış oluyordu. İşte böyle güzel yapımlar büyük şehirlerin 
lüks sinema salonlarında gösterime girerken, henüz sinema binası bile 
olmayan Bodrum gibi daha yüzlerce kasabalara seyyar sinemalar gelip bu 
güzel filmleri halka seyrettiriyorlardı. 

Halidin Yıldırım Kocair
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Bir sonbahar mevsimi yine seyyar sinema gelmiş ve handa oynatılıyordu. 
Hanın bahçesi tıklım tıklım seyirci doluydu. Hiç unutmuyorum; o gece 
Sadri Alışık’ın romanlarla ilgili bir filmi oynuyordu. Hava o saatlere kadar 
gayet sakindi. Ne olduysa aniden öyle bir rüzgâr çıktı ki sinema perdesinin 
iplerini kopartıp havalara uçurdu. Herkes ne olduğuna kaldı. Bu durum üç 
beş dakika daha sürdükten sonra, aniden müthiş bir yağmur yağmaya başladı 
ve o çılgın rüzgarı bir anda kesti. Fakat o müthiş fırtına, yollardaki uyduruk 
ağaç elektrik direklerinin çoğunu devirdi, dolayısıyla elektrikler kesildi ve 
her yer zifiri karanlığa büründü. Sucuk gibi ıslanan halk evlerine koşmaya 
başladılar. Ben de direkleri devrilmiş elektrik kablolarının yerlerde serili 
olduğu karanlık yollardan eve geliyordum. Elektrik fabrikası çalışmasına 
devam ettiği için, ıslak zeminde serili olan tellere basan bir çığlık  atıp 
havaya zıplıyordu. Tabi iyi ki o zamanki elektrik gücü öldürücü değildi. 
Ben de güç bela Azmakbaşına gelebildim. Köprünün üzerinde iken sanki 
bir tuhaflık sezer gibi oldum. Adeta önüm biraz daha aydınlık olmuş gibiydi. 
Tam köprüden aşağıya gelirken o tuhaflığın sebebini anlayıp adeta yıkıldım. 

Bizim koca çınarımız sanki kaderine razı olmuş, yardım bekler gibi sakin 
ve tevekkül, sereserpe yerde çaresiz uzanıyordu. O an gözyaşlarıma mani 
olamadım. Nasıl bir kuvvetti ki, o sapasağlam dev gibi ağaç yıkılmıştı? 
O günden itibaren, çocukluğumuzun en güzel anlarını gölgesinde 
geçirdiğimiz o alan, artık bizim için bomboştu. Bu arada bir gün, o çınarın 
altında arkadaşlarla oynarken başıma gelen bir olayı da anlatmadan bu 
bahsi kapatmak istemiyorum; 

Henüz sekiz veya dokuz yaşlarımdaydım. Arkadaşlarla parktaki 
palmiyelerin dallarını kesmiş, dallarından sivri yapraklarını sıyırarak 
başımıza dolayıp, güya Kızılderililerin tüylü başlıklarını yapmıştık. Oyun 
oynarken az ileriki evinden dev gibi cüssesiyle Cevri Hasan Kaptan 
çıkmış, Halit’in kahvesine geliyordu. O yıllar Cevri Hasan Kaptanın her 
anını sarhoş geçirmekte olduğu günlerdi. Elinde her zamanki gibi asa 
olarak kalınca bir odun tutuyordu. Biz çocukları çok sever, biz de onu her 
gördüğümüzde; “Ne haber Hasan Amca?” diye hatırını sorardık. O da 
bize; “Eyi bre oğlum!” diye cevap verince hoşumuza giderdi. 

O gün yine sarhoşluktan al al olmuş, güler yüzüyle geliyordu. Bizleri 
görünce yanımızda durdu. Bizi seyretmeye başladı. Ben yine başımda 
palmiye yapraklarıyla yanına sokulup; “Ne haber Hasan Amca?” diye 
sordum. O da bana her zamanki güler yüzüyle; “Eyi bre oğlum dedi” Sonra 
bana; “O başındaki ne bre oğlum” diye sordu. Ben de; “ Biz Kızılderiliyiz. 
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Bu bizim başlığımız” dedim. O tekrar bana; “Çıkar onu başından bre 
oğlum! Güzel değil dedi” Ben tekrar; “Ama o bizim başlığımız” diye 
cevap verince o güler yüzlü Hasan Kapta’nın yüzü birden değişti ve adeta 
gürlercesine; “Çıkar bre oğlum dedim sana!” deyip aynı anda elindeki 
odunu başıma doğru öyle bir salladı ki, eğer içgüdüsel olarak ani bir 
refleksle eğilmeseydim  o dev adamın gücüyle başıma isabet edecek olan 
odunla hayatımı kaybedebilirdim. Hepimiz hiç beklemediğimiz bu hareket 
karşısında donup kalmıştık. Benim ödüm kopmuş, hemen yanından 
kaçmıştım. Biraz sonra hiç bir şey olmamış gibi Hasan Kaptan, Halit’in 
kahvesine  gidip masada içkisini yudumlamaya devam etmişti. 

Bu anıyı ve korkuyu yıllar boyu içimden atamamıştım. Hasan Kaptan’ın 
böyle bir hareketi niçin yaptığını halen de anlamış değilim. Bu hatıram 
da, çınar ağacının gölgesi altındaki çocukluk hatıralarım arasında zamanla 
unutulup gitti. 

HARUMA (BAKIMSIZ TARLA) ve
LATİF’İN BAHÇESİ

Evimizin bitişiğindeki Umurça Deresi içerisinde, evimizin az ilerisinde 
çocukluk anılarımızın çokça 
yaşandığı iki mekan. 

Haruma, bugün üzerinden Atatürk 
Caddesi’nin geçtiği mahalde 
bakımsız kocaman bir tarlaydı. 
Sahibi, bu sıvasız kiremit damlı 
kocaman evde oturan Giritli Kasidi 
lakaplı aileydi. Aile reisi, balıkçı 
Kasidi Hasan Kaptan elli yaşlarında 
sapasağlam bir denizciydi. 

Eşi Kübra hanım yazılarımın 
başlarında bahsettiğim sütannem, 
cennet mekan, Kübra hanımdı. 
Kübra hanımın kulakları pekiyi 
duymazdı. Ama her zaman yüzü 
gülen bir anamızdı. O kadar iyi 
niyetli bir insandı ki, büyüyüp Haruma da Ablam Belkıs ve 

Yeğenim Nurten ile
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kendisini tanıdıkça o insanların 
içtenliğini, samimiyetini ruhunuzda 
hissederdiniz. Zaten öyle olmasaydı 
annemin sütünün yetmediğini 
duyup kendiliğinden gelip annemi 
teselli edip, kızıyla birlikte beni de 
emzireceğini teklif eder miydi?

Ailenin benimle birlikte  emzirdiği 
süt kardeşim Aysel Davulcu’dan 
başka, en büyükleri olan Meziyet 
hanım (dalgıç Payzano Hüseyin’in 
eşi), sonradan Bodrum’un tanınmış 
ebelerinden biri olacak olan erkek 
fatma Nayet ve Kuçi Mustafa lakaplı 
dört çocukları daha vardı. Aile fakir 
ama gururlu ve kendi halinde bir 
aileydi.

Ayrıca tarlanın şimdi Atatürk 
Caddesi’nin geçtiği ve Semih Nalbantoğlu’nun dükkanının bulunduğu 
yerde eski bir taş ev bulunuyordu. Sahibi, mübadil bir Giritli olan Sıdıka 
hanım’dı. İki oğlu vardı. Oğullarının adı Şaban ve İbrahim Omay’dı. Ayrıca, 
yaşı yüzü aşmış yaşlı ve ateh getirmiş olan Sıdıka hanımın annesi birlikte 
yaşıyorlardı. Onun oğulları da balıkçılıkla uğraşır, evlerini geçindirmeye 
çalışırlardı. O sebeple onlar da tarlayla ilgilenmezlerdi. İlerki yıllarda 
anneleri vefat ettikten sonra oğullarından İbrahim İzmir’e yerleşmiş, 
Şaban ise Bodrum’da kalıp evlenmiş çoluk çocuk sahibi olmuştur. İlerki 
yıllarda da evlerini Kukaçi Terzi Ahmet Nalbantoğlu’na satmışlardı. Şaban 
ve İbrahim kardeşler artık hayatta değiller. Şaban’nın oğlu Ali Omay uzun 
yıllar fırıncılıkla iştigal ettikten sonra, şu an emeklilik hayatına devam 
etmektedir. 

Haruma; on dönüm kadar büyüklükte dere yatağından bir buçuk metre 
kadar yüksekte, bakımsız bir tarlaydı. Tarlanın batı tarafında bitişiğinde 
Bahçıvan Halit Kocair’in bahçesi vardı. Halit amca ve eşi Ayşe yenge, 
bahçelerini işliyor, başta lahana olmak üzere sebze yetiştiriyorlardı. O 
bakımdan onların bahçesi bakımlı ve münbitti. Hasan Kaptan balıkçılık 
yaptığı ve tarlayla ilgilenmediği için toprak bakımsızdı. Bugün, Atatürk 
Caddesi’nin geçtiği ve Semih Nalbantoğlu’nun dükkanının olduğu mahal-

Halit Kocair eşi Ayşe Yenge ve 
Evlatları ile Torunları
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den itibaren, tarlanın arkalarına 
doğru bakımsız bir sürü manda-
lina ağacı, susuzluk ve bakım-
sızlıktan kaderine terkedilmiş, 
üzerinde ceviz büyüklüğünde 
cılız mandalinlerin yerlere dö-
küldüğü bir mezbelelikti. Ama o 
tarla biz çocuklar için bulunmaz 
bir oyun alanıydı. İyi niyet sahibi 
olan sahiplerinin, çocuklara tanı-
dığı toleranslı tutumları sayesin-
de, vaktimizin çoğunu bu tarlada 
geçiriyorduk. Aynı zamanda bazı 
mahallelilerin düğünleri burada 
yapılırdı. Ağabeyim İbrahim Şa-
kar’ın düğünü de, 1954 yılında 
harumada yapılmıştı. 

Şimdilerde artık o bakir tarlanın 
yerinde, sonraları üzerinden 
geçen Atatürk Caddesi çevresinde 

onlarca ev, pansiyon, lokanta ve dükkanlar hüküm sürmekte. 

Latif’in bahçesi harumanın tam karşısında, derenin öbür yakasında olup o 
da aynı haruma gibi dere yatağından bir buçuk metre kadar yüksekte kuru 
duvarla çevrili, üç dönüm kadar büyüklükte ama bakımlı işlenen yemyeşil 
bir bahçeydi. Sahibi Latif ağabey efendi, ağırbaşlı, saygılı, ağzı var dili 
yok kabilinde bir komşumuzdu. (Koçero Mehmet’in babası)  Bahçesinde 
sebze ve bir miktar da mandalina ve portakal yetiştirirdi. Ama ağırlık 
sebzedeydi. Evinin hemen yakınındaki düz alanda gökyüzüne uzanan ulu 
bir dut ağacı ve altında da bahçenin döner dolaplı su kuyusu bulunuyordu. 
Az ilerisinde de bahçe havuzu yer alırdı. Latif ağabeyimiz çok çalışan ve 
bahçeden ürettiği ürünlerle ailesini geçindirmeye çalışan bir kişiydi. Bir 
oğlu ve bir de kızı vardı. O yıllarda bahçelerle iç içe yaşamamız bir şanstı. 
Sebzeler pişirileceği an bahçeden taze taze alınıp pişirilirdi. Bahçıvan 
Latif’in eşi Selma hanım da eşine yardım ederdi. 

 

Haruma’nın sahibi Kasidi Hasan Kaptan 
(Sütannem Kübra hanımın eşi)
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DÖNER DOLAP

O yıllar bahçeler devamlı elektrik olmaması ve akaryakıtın da masrafı 
çoğaltacağı düşüncesiyle motor gücüyle sulanmazdı. Onun yerine bahçe 
kuyularının suyunu yukarı çıkarıp havuza doldurmak için döner dolap 
kullanılırdı. 

Döner dolap yükseltilmiş kuyu duvarının üzerine monte edilen, dişli çarklar 
sayesinde dönerken aşağı doğru boş olarak inen abaraların, aşağıdaki suyu 
içine alıp yukarıya dolu olarak çıkması ve yalağa dökülen suyun geniş 
büzlerle havuza ulaşmasıyla, havuzu dolduran bir mekanizmaydı. Hareketi 
sağlayan ise bir merkep veya katırdı. 

Döner dolabın en üst bölümünde, tepesinde pikten dökülmüş şaha 
kalkmış bir at motifi bulunan dikdörtgen şekilli kalın ahşap üzerine açılan 
yuvalardan, aşağıya uzatılan iki sağlam sırık arasına bağlanan merkep, 
gözleri kapatılarak yürütülüp dolap harekete geçirilirdi. Gözleri kapatılarak 
yıllarca alıştığı ve menzili bulunmayan bu sonsuz yolculuğa sabırla 
başlayan merkep, aynı daire etrafında havuz dolana kadar saatlerce döner 
bu arada ağzına bağlanan heybedeki yiyecek onun avunmasına yarardı. 
Bu arada, mekanizmanın sürtünme sebebiyle çıkarttığı gıcırtılı sesi biz 
komşular bitene kadar sabırla dinler, şikâyet etmez o sesin adeta âşinası 
olurduk. Keşke o güzel günler geri gelse de o sesleri yine zevkle dinlesek.

Not: Tarif etmeye çalıştığım döner dolabı merak eden ve görmek isteyen 
varsa, otobüs garajının alt tarafındaki trafik ışıkları bulunan dört yol 
ağzından Artemis Caddesine sapıp, yetmiş beş metre kadar yürürseniz, 
solda bulunan mandalina bahçesi içerisinde sapa sağlam duran döner 
dolabı görebilirsiniz.

O bahçe havuzlarının bir özelliği de, içinde yaşayan yüzlerce rengarenk 
havuz balıklarının yanında içinde yüzlerce kurbağayı barındırmasıydı. 
Yukarıdaki yazılarımda da bahsettiğim gibi henüz mahalle aralarında, yeşil 
bahçelerin var olduğu yıllarda bazı geceler, sabaha kadar kurbağaların 
senfonisini dinlerdik. Bugün ise o kurbağaların artık esamesi bile kalmadı. 
O yıllar, sivrisinek belası pek fazla değildi. Sebebi de havuzlarda yaşıyan 
binlerce kurbağaydı. Kurbağalar havuza lavralarını bırakmak üzere gelen 
sivrisinekleri uzun dilleriyle yakalayıp yok ederler, larvalarını da yerlerdi. 
O sebeple o yıllar sivrisinek derdi pek yoktu. 

Kuyunun yanında gökyüzüne uzanan dut ağacı, mevsiminde dut vermeye 
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başlayınca kalede yaşayan yüzlerce karga, sürüler halinde ağaca üşüşür o 
çirkin sesleriyle kıyameti koparırlardı. Bu bile bizler için bir zevkti. En 
azından doğayı doya doya yaşıyorduk. 

Latif’in bahçesinden sonra Meyzin’lerin, Topal Ali Dayı’nın, Süleyman 
Dayı’nın, Bardakçı’nın ve Velioğlu’nun mandalina, portakal ve sebze 
bahçeleri birbirine bitişik olarak Umurça Mahallesine doğru uzar giderdi. 

ŞALVARAĞALARIN FIRINI

Çocukluğumuzdan beri 
faaliyetini bildiğimiz 
o yılların tanınmış ma-
halle fırınımız, Artemis 
Pansiyon’un bitişiğinde-
ki Şalvarağa Sokağı’nın 
(bugün Lale Sokak) sol 
köşesinde yer alırdı. 
Sonradan belediye ta-
rafından isimlendirilen 
mahalle-mizdeki sokak-
lar, o yıllar o sokakta 
oturan ve isim yapmış 
kişilerin isimleriyle ad-
landırılırdı.

Sahibi yaşlı Giritli Şalvara Mustafa Efendi’nin; Ömer, Ali, İbrahim ve 
Yusuf isimli dört oğlu vardı. Oğullarından Ali Karabak, İzmir’de tahsil 
hayatı yaşadığı için baba mesleğiyle ilgili değildi. Zaten Bodrum’a dönüşü 
de benim buluğ çağlarıma rastlar. İlk geldiği yıllarda bir müddet gezici 
fotoğrafçılık yapmış, bilahare kardeşi İbrahim’le Ahmet Hamdi Bey’in 
dükkanını kiralayıp bakkallığa başlamışlardı. Fırının faaliyetini en büyük 
ağabeyleri Ömer Karabak yürütür, kardeşleri İbrahim ve Yusuf kendisine 
yardım ederlerdi. Gece yarıları hazırladıkları hamuru mayalanmaya 
bırakan Ömer ağabey, sabaha karşı kalkıp pişirdiği mis gibi fırancalaları, 
kardeşleri İbrahim ve Yusuf küfelere doldurur, eşeklerle mahalle arasındaki 
abone bakkallarına ve evlere servis ederlerdi. 

Şalvarağa Fırını ve Zıraatçı Galip Sayarı'nın 
Evinin Kapısı
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ZİRAATÇI GALİP BEY (SAYARI)

Şalvarağa fırınına bitişik evde o yılların ziraat teknisyeni Galip Bey (Sayarı) 
otururdu. Kendisi, Bodrum’a gelen ilk modern ziraat teknisyeniydi. Bodrum 
içi ve çevre köylerde modern çiftçilik ve bahçecilikle ilgili çok çalışmaları 
olmuş, aydın bir kişiydi. Bodrum’da İngilizce bilen az kişilerden biriydi. 
Yukardaki bahislerimde de geçen Amerikan Donanmasına tercüman olarak 
götürülmek istenen, fakat Cevat Beyin götürülmesini salık veren kişiydi. 
Aydın isimli bir oğlu ve Meral isimli bir kızı vardı. Oğlu Aydın Bodrum’da 
saygınlık kazanmış, voleybol ve futbol dalında Bodrumsporun güçlü bir 
elemanıydı. Kendisi diğer gençler 
gibi ustam İbrahim Özkeskin’in 
dükkanının müdavimlerindendi. 
Çok efendi, saygılı, yavaş tabiatlı 
bir kişiydi. Sonradan Ankara’ya 
gitmiş ve İstihbarat Dairesinde 
çalışmaya başlamıştı. Çok yıllar 
sonra Bodrum’a ziyarete gelmiş, 
ondan sonra da bir daha hiç gören 
olmamıştır. Kızı Meral Sayarı, 
benim hem mahalle arkadaşım hem 
de ortaokulda sınıf arkadaşımdı. 
Arşivimde merasimlerde çekilmiş 
resimlerimiz mevcuttur. Çalışkan, 
derslerinde başarılı bir kızdı.

Galip Bey oturduğu evin arkasındaki 
avluya demir aksamlı, camlı bir sera 
yaptırmış güneş ve fırın duvarının 
arkaya yansıyan ısısından istifade 
ederek orada henüz kimsenin bilmediği sera usulüyle turfanda sebzeler 
yetiştirmişti. Herkes, kışın ortasında yetişen yaz sebzelerini gördüğü 
zaman şaşırıp kalıyordu. Zira o yıllar seracılık henüz yapılmıyordu. Bu 
meziyetiyle de Bodrumdaki kariyerini pekiştirmiş bir kişiydi. Kendileri 
tayin olup gittikten sonra evde birkaç kiracı değişmesine rağmen, demir 
aksamları çürümeye yüz tutmuş olan o sera, bundan otuz yıl evveline 
kadar aynen duruyordu. Ta ki ev satılıp tadilatla bugünkü durumuna gelene 
kadar. Kendilerini burada yâd etmek isterim. 

Galip Bey Bodrum’dan ayrıldıktan sonra yerine ziraat teknisyeni olarak 

Zıraatçı Galip Sayarı



300

1950’li yılların başlarında Bodrum’a o zamanın yeni ziraat teknik 
bilgileriyle donanımlı Yalçın Yücer isimli ziraat teknisyeni tayin edilmiş, 
bilgisi çalışkanlığı ve efendi kişiliği ile emekli olana dek Bodrum’a ve 
çevre köylerine hizmet vermiştir. Kendisini tüm Bodrum halkına sevdirmiş 
olan Yalçın bey bacanağım Ömer Ağan’ın ablasıyla evlenip Bodrumluların 
eniştesi olmuştur. Uzun yıllar hizmet verdikten sonra emekli olan Yalçın 
bey, eşi ve evlatlarıyla birlikte Kumbahçe sahilindeki mütevazi evinde 
mutlu bir emeklilik yaşamı sürdürmekteyken, maalesef kitabımın tab 
işleriyle uğraştığımız günlerde 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü kendisini 
zamansız bir şekilde kaybettik. Allah rahmet eylesin.

ŞALVARAĞA ÖMER KARABAK

Ömer Karabak diğer kardeşleri Ali 
ve İbrahim Karabak gibi ismi öne 
çıkmamış, geri safta kalan bambaşka 
bir karaktere sahip çalışkan, filozof 
ruhlu hem çok sakin hem çok sinirli 
bir yapıda, doğru bildiği şeyi arkadan 
değil insanın yüzüne söyleyen latif, 
efendi bir kişiliğe sahipti. 

Şalvarağa fırının imalat ustası, 
mis kokan francalaların pişiricisi 
organizatörüydü. Yardımcı çırakları, 
rahmetli Kaiko Mustafa ve kardeşi 
Hakkı idi. Tüm Karabak kardeşler 
çok çalışkan olup organize 
bir şekilde çalışırlardı. Dini 
bayramlarımızda mahallelilerin 
tepsi tepsi hazırladıkları nefis Giritli 
kuluryalarını (halka), akşamlara 

kadar sabırla pişirir herkesi gönüllemeye uğraşırdı. Bazen çok çalışıp 
yorulduğu zamanlar sinirli olur evlerden getirilen pişirilecek olan çukalileri 
kapris yapıp geri çevirir, fakat hemen pişman olup tekrar evden getirtip 
pişirirdi. Annemi çok sever, fakat ona bazen kapris yapar siniri geçince 
bizzat eve gelip, pişirilecek yemeği alıp fırınında pişirirdi. Annem de onun 
o huyunu bildiği için hiç gücenmezdi. 

Solda Ömer Karabak ve 
Nuri Dizdar Baba
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Çok hoş sohbet, dinlenir bir dile sahipti. Bazen öyle şeyler anlatır ve 
konuşurdu ki, adeta bir filozof zannederdiniz. Konuştuğu her söz biz 
gençlere  öğüt verir mahiyetteydi. Büyük oğlu Mustafa kardeşimiz 
yaramaz bir çocuktu. Ona kızdığı zaman “Mustafa..” diye bağırışını hiç 
unutamam. Diğer oğlu Mazlum’un karakteri ve konuşmaları babasına çok 
benzemektedir. Tavır ve hareketleri Ömer ağabeyimize çok benzediği 
için, onu babasına  benzetenler başta ben, kendisini ayrı bir severiz. Bize 
babasını anımsatır. Ömer Karabak’ın çok efendi iki oğlu daha vardır. Tüm 
evlatlarına sağlıklı, başarılı uzun ömürler dilerim. 

Ömer ağabeyimizi maalesef henüz zamansız yaşlarda prostat kanseri 
sebebiyle kaybetmiştik. Bir gün kendisini yere çömelmiş kıvranıken 
görmüş; “Neyin var abi” diye sorduğum zaman, prostatı olduğunu 
söylemişti. Tabi o zamanlar prostat denen illetin ne olduğunu bilmiyordum. 
Sonradan ürolojik bir hastalık olduğunu öğrenmiştim. Çok geçmeden bu 
değerli ağabeyimizi o illetten kaybetmiştik. Kendisini rahmetle anarım. 

ŞALVARAĞA PİTA İBRAM

Ömer Karabakın kardeşi olup Bodrum’un gördüğü en çalışkan ve becerikli 
insanlardan biriydi. Nafakasını çıkarmak için yapamayacağı hiçbir iş yoktu. 
Fırıncılığının yanında, yoğurtçu-luğundan, bakallığından, pazarcılığından, 
kurbanlık besiciliğinden, araba hamallığına kadar yapmadığı hiçbir 
iş olmazdı. Çok güçlü, kuvvetli bir bünyeye sahipti. Bir özelliği de 
gençliğinden beri, her zaman ayakkabı giymeyi sevmezdi. O yüzden 
ayakları biraz yayılmış olduğu için kendisine pidenin Giritçesi olan pita 
lakabı takılmıştı. Kendisi 
Cavur Ali’nin kızı Saadet 
hanımla evlenmiş, İkbal 
isimli bir kızı ve Mehmet 
isimli bir de oğulları 
olmuştu. 

İbrahim hoş sohbet, 
herkesle dost bir kişiydi. 
Küfelere yüklediği 
taze çıkmış francalaları 
eşeğe yükler, bütün gün 
mahalle aralarındaki 

Şalvarağanın Pita İbrahim Karabak, 
Eşek İle Ekmek Dağıtırken
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müşterilerine ve bakkal abonelerine satardı. Zaman zaman küçük ve 
büyük baş kurbanlık hayvan alıp besler, ticaretini yapardı. O sebeple ilerde 
bakkallık yaptığı yıllarda Nalbantaki’lerin kendisine olan bakkal borcuna 
karşılık, otlak olarak kullanması gayesiyle sahibi oldukları Akçebük 
tepesini   (sonradan Şalvarağa Tepesi) kendisine teklif etmişler, aralarında 
anlaşınca kendisine tapulamışlardı. 

Bodrum’un simge tepelerinden biri olan o tepe, maalesef bugün üzerine 
yapılan onlarca bina dolayısıyla görünmez olmuş, o doğal hatırası 
fotoğraflarda ve hayallerimizde kalmıştır. Şalvara İbram’ı da maalesef 
erken kaybettik. Kendisini rahmetle anıyorum. Bugün sağlık ve huzurla 
yaşıyan evlatlarına ve torunlarınada hayırlı uzun ömürler temenni 
ediyorum. 

ŞALVARAĞA KOCA YUSUF

Erkek kardeşlerinin en küçüğü olan 
Yusuf adı gibi pehlivan yapılı, güçlü 
kuvvetli bir kişiydi. Başta ben, 
Erol Ağan, Ömer Ağan ve Hasan 
Anlaşan olmak üzere tüm mahalleli 
arkadaşlarla çok iyi dosttu. 

Çok şakacı, kafa dengi, çalışkan 
ve çok iyi bir arkadaşımızdı. O 
yıllar yaz aylarında fırınlarının 
karşısındaki palmiye ağacının yanına 
kurdukları çardak, bizler için geceleri 
bir araya gelme mekânımızdı. 
Üzeri defne dalları ve yapraklarıyla 
örtülü olan çardakta bulunan 
yatağı, gece geç vakitlere kadar 
yardımcılarıyla birlikte kardıkları 
hamuru mayalanmaya bıraktıktan 

sonra, kaçamak bir uyku için kullanıyorlardı. Yaz geceleri tüm arkadaşlar 
o çardakta toplanır, geç saatlere kadar vakit geçirirdik. Hattâ bazen vakit 
çok geç olduğu zamanlar (pazvant) bekçi İbram Dayı yanımıza gelip bizi 
ikaz eder, saatin çok geç olduğunu dağılıp evlerimize gitmemizi isterdi. 

Koca Yusuf Karabak
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POLİS TEŞKİLATINDA
PAZVANT (BEKÇİ) SINIFI

O yıllar akşam olup karanlık bastıktan sonra, polisin selahiyetlerine sahip 
görevli bekçiler vardı. Mesleki isimleri (pazvanttı) Başlarındaki siyah 
parlak sperlikli şapkaları ve tüm kıyafetleri koyu keten renkti. Ceketleri 
aynı polis ceketleri modelinde olup, bellerinde geniş bir palaska bulunurdu. 
Ayrıca üç santim genişliğinde bir kayış, palaskanın önünden yukarı çapraz 
biçimde çıkıp omuzdan aşağı inip sağ yanda, palaskaya bağlanırdı. O 
noktada da kılıfının içinde bulunan tabanca sarkardı. Yine palaskaya 
tutturulmuş bir cop, belinden aşağıya sarkardı. Pantolonları, külot pantol 
olup ayaklarına çizme değil ayakkabı giyerlerdi. 

Pazvantların görevi şehir içindeki sokaklarda sabaha kadar dolaşıp, 
asayişi sağlamaktı. Başka bir görevleri de dolaşırlarken ellerindeki bekçi 
düdüklerini tüm güçleriyle sık sık öttürüp, varlıklarını hissettirmek halkın 
huzur içinde uyumalarını sağlamaktı. Bugün artık polis teşkilatından 
kaldırılmış olan bekçi sınıfı, geceleri sokaklarda vuku bulan her polisiye 
olayda polisin yapacağı görevi üstlenip, anında müdahale edebiliyor 
böylece olay büyümeden yerinde halledilmiş oluyordu. Başa çıkamayacağı 
bir olayda ise o sessiz zamanlarda ta uzaklardan duyulan ve canhıraş bir 
biçimde çaldığı düdükle polisi çağırıp işi karakola taşıyabiliyorlardı. 

Bu anlattığım şeyler artık bizler için birer hikâye oldu. O güzel sessiz ve 
asude hayatı artık bir masal gibi hatırlıyor ve o günlerin hasretini yaşıyoruz..

Yusuf zamanı gelip evlendikten sonra, çoluk çocuğa kavuşup mutlu bir 
hayat sürerken, uğursuz bir günde giydiği ayakkabı ayağını vurdu. Bu bir 
başlangıç oldu. Herkesin başına gelebilen bu olay, her nedense Yusuf’un 
başına iş açtı. Havalanan yara gün geçtikçe iyileşeceğine kötülemeye 
başladı. Öyle bir gün geldi ki tedavi için İzmir’e gitmesi gerekti. Uzun 
yıllar yapılan tedaviler maalesef netice vermedi. Her geçen gün daha kötüye 
giden o basit illet bir gün geldi, sevgili arkadaşımızın genç yaşta aramızdan 
ayrılmasına sebep oldu. Bütün arkadaşlar adeta şok olmuştuk. Bu kadar 
basit bir şey bir insanın ölümüne sebep olabilir miydi?. Demek ki Allahın 
takdiri buymuş. Uzun yıllar o çardağın olduğu yere gitmedik. Çünkü her 
oradan geçişimizde, arkadaşımızın hatıraları gözümüzde canlanıyordu.     
Bugün geride bıraktığı Ömer isimli efendi bir oğlu, Belgin ve Nilgün 
isimli iki de kızı var. Ömer, Atatürk Caddesi’nde bulunan mütevazi çerezci 
dükkanında çerez satışı yanında, aynı zamanda baba mesleğini çağrıştıran 
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hazır yufka satarak hayatını kazanmaktadır. Her uğrayışımda rahmetli 
babasının hatırasını anarız. Allah arkadaşımıza rahmet eylesin. Geride 
bıraktığı aile efradınada sağlıklı ve mutlu uzun ömürler versin. 

NAYIR ÇARŞISI ve
AÇIK AHIR

Ömer Karabak’ın Ata-
türk Caddesindeki dük-
kânının tam karşısındaki 
Nayır Çarşısı’nın üzerin-
de bulunduğu arsa, çok 
eski zamanlardan itiba-
ren 1940’lı ve 1950’li 
yıllara kadar, cuma pa-
zarına hayvanlarla mal 
getiren köylülerin hay-
vanlarını ücret karşılı-
ğında bağladıkları açık 
bir ahırdı. 

Henüz Atatürk Caddesi’nin olmadığı yıllarda, Çukurbahçe Sokağına 
sapılan köşeden itibaren, rahmetli Berber İbrahim Apak amcanın evine 
kadar uzanan arsa, doğu istikametine doğru da bugün üzerinde birçok 
mağaza bulunan yeri kaplardı. Arsanın şoseye yakın bir yerinde kocaman 
ulu bir dut ağacı bulunuyordu. Altında da çoktan iptal edilmiş olarak duran 
kocaman boş bir havuz bulunurdu. Arsanın ortalarındada serpiştirilmiş 
olarak birkaç palamut ağaçları olup, köylüler hayvanlarını onların altına 
bağlarlardı. Köylüler arsa sahibinin her an orada olmadığını bildikleri 
için ücretlerini belli bir yerde bulunan bir kaba bırakırlardı. O zamanlar 
Bodrum’da hırsızlık kelimesi telaffuz bile edilmezdi. Arsa sahibi gelir 
paralarını oradan alır geçerdi. 

İşte hasret kaldığımız özlediğimiz Bodrum, o Eski Bodrum..

Atatürk Caddesi Girişinde Resimde 
Solda Şimdi Nayır Pasajının Arsası
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ÜNAL ile SEVİM’İN
AŞK HİKÂYESİ

1950’li yılların başlarında Bodrum 
nüfus memuru İhsan Oran Bey, 
bizim evimizin arkasında hemen 
bitişiğindeki evde oturmaktaydılar. 
Selim, Sevim ve Gürhan isimli üç 
çocukları olan, mazbut bir aileydiler. 
Küçük oğulları Gürhan benim 
hem çok samimi arkadaşım, hem 
de ortaokul arkadaşımdı. Her an 
ya o bizim evde veya ben onların 
evindeydim. Ablası Sevim’i o yüzden 
çok iyi tanıyordum. 

On sekiz on dokuz yaşında güzelliğinin 
doruğunda bir kızdı. Güzelliğinin 
yanında çok temiz ve saf bir kalbi 
vardı. Çok iyi niyetli, arkadaş canlısı 
bir kişiydi. Samimi arkadaşlarından 
biri de ablamın kızı, akranı yeğenim 
Nurten’di. Beni de kardeşi Gürhan 
kadar severdi. Sevim ablamızın bir meziyeti de şahane bir sese sahip olması 
ve musiki bilgisiydi. Şarkı okumayı çok severdi. Kendisinden rica edildiği 
zaman hiç naz etmez, o muhteşem sesiyle karşısındakini gönüllerdi. O 
yıllar Türk Sanat Musikîsinin tavan yaptığı yıllar ve altın seslerin yaşadığı 
dönemlerdi. Müzeyyen Senar, Perihan Altındağ Sözeri, Münir Nurettin 
Selçuk, Zeki Müren, Alaeddin Yavaşça, Sabite Tur Gülerman, Mediha 
Demirkıran, Nevzat Güyer, Hamiyet Yüceses, Safiye Ayla, İnci Çayırlı vs. 
gibi dev seslerin radyoda ve büyük gazinolarda hüküm sürdüğü yıllardı. 
Sevim ablamızın sesi bunlardan Müzeyyen Senar’ın sesinin aynıydı. O 
kadar içten okurdu ki dinleyen mest olurdu.

O yıllar ben on dört on beş yaşlarında yeni yitme bir ergendim. Musikiye 
karşı sülaleden ırsi olarak gelen bir kabiliyetim ve kulağım vardı. Zaman 
zaman kendi kendime şarkı okur, içimdeki hevesi dile getirirdim. 

Bir gün onların evlerinde Gürhan’la yalnız olduğumuz sırada, içimden 
gelerek o günlerin yeni büyük ustası Alaeddin Yavaşça’nın bir bestesi olan 

Rasatçı Ünal Turan ile Sanatçı 
Tomris Yazıcı Bir Röportaj 

Esnasında
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(Ümitsiz bir aşka düştüm, ağlarım 
ben halime) şarkısını okuyordum. 
Haberim yoktu. O sırada arkadaşından 
gelen Sevim ablamız beni duymuş ve 
sessizce diğer odada beni dinlemiş. 
Şarkı bittiği zaman öbür odadan 
alkışlarla içeriye giren ablamız koşup 
beni kucakladı ve bana ; “Senin ne 
güzel sesin varmış Hüseyin!” deyince 
hem utanmış, hem de o an içimde bir 
heves uyandığını hissetmiştim. O 
teşvik bana adeta ilham olmuş, ondan 
sonra musikiye olan ilgi ve alakam 
beni hiç terketmemiştir. O günden 
sonra artık birlikte şarkı söylüyor, 
beni her defasında teşvik ediyordu. 
O sebeple her zaman söylemişimdir, 
musikide bana ilk ilhamımı veren 
Sevim ablamız olmuştur. 

O yıllarda Bodrum meteoroloji istasyonuna aslen Bodrumlu bir ailenin, 
Hüseyin Turan Çavuş’un oğlu Ünal Turan isimli üniversite mezunu genç 
bir memur tayin edilmişti. Yakışıklı, münevver bir genç olan Ünal Turan’ın 
sesi de çok güzeldi ve çok güzel şarkı söylerdi. Kendisi o yıllar, radyo 
ses sanatçısı olan Nusret Ersöz’ün üniversitede sınıf arkadaşı olduğunu 
söylerdi. Fakat Ünal Turan’ın sesi ondan çok çok daha güzeldi. 

Her gün rasat ölçüm saatlerinde elinde ölçüm defterleri, evimizin önünde 
olan rasathane parkına gelip ölçümler yapıyordu. Karşılaştığı komşulara 
selam vermeden geçmezdi. Bu geliş gidişlerinde rasathane parkının 
hemen yanında bulunan çıkmaz sokakta oturan Sevim ablayla bazen 
karşılaşıyorlardı. Birbirlerini böyle uzaktan gören ikili, esassen davetli 
oldukları bazı düğünlerde rica üzerine davetlilere şarkı söylerlerken, 
müşterek kabiliyetleri sebebiyle birbirlerine ilgi ve çekim duymaya 
başlamışlardı. 

Ben ortaokul ikiden okulu terkettikten sonra, bir meslek sahibi olabilmek 
için baştaki yazılarımdada bahsettiğim gibi, Terzi İbrahim Özkeskin’nin 
yanında çalışmaya başlamıştım. O yılların seçkin gençlerinin bir araya 
gelme mekanı, ustamın dükkanıydı. Bu gençlerin arasında Ünal ağabeyimiz 

Rasatçı Ünal Turan'ın Eşi 
Sevim Turan
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de vardı. Kendisini karakteri, 
giyinişi ve bizlere gösterdiği ilgiden 
dolayı sever ve çok iyi tanırdım. 
Aynı zamanda o yılların Bodrum 
Gençlik Spor Kulübü’nün iyi bir 
oyuncusuydu. Çok güzel giyinirdi. 
Kışın takım elbisesinin üzerine 
daima o yıllar moda olan bej trançkot 
pardüsü ve başına geniş kenarlı 
fötr şapka giyerdi. Ayhan Işık stili 
bıyıkları, kalkık burnuyla hakikaten 
çok yakışıklı bir ağabeyimizdi. 
Bodrum’da pipo içen bir kaç 
kişiden biriydi. Pipoyu hiç elinden 
düşürmezdi. Mis gibi kokan pipo 
tütününün tiryakisiydi. Hani eline de 
çok yakışırdı. 

Bir gün bana; “Hüseyin musikiye 
yatkın bir kulağın var. Sesin de güzel. Gel bir enstrüman çalmayı öğren! 
Rahmetli babamdan hatıra kalan bir keman var. Ancak yayı yok. Onu sana 
vereyim, İzmir’den bir yay getirt ve keman çalmayı öğren, sana yakışır” 
dedi. Kemanı getirip bana vermişti. Çok sevinmiştim. 

Meğer Ünal ağabeyin musiki kabiliyeti babası Hüseyin Çavuş’tan (Turan) 
geliyormuş. Babasının çok güzel sesi olduğu gibi aynı zamanda çok 
güzel keman çalarmış. Sevinçle eve getirdiğim kemanı anne ve babama 
gösterip; “Keman öğreneceğim” dedim. Babam beni hiç kırmazdı. Çok 
tabi karşıladı. Ancak annem; “Oğlum! Keman içli bir çalgı. Keman çalan 
duygulu insanların verem olduğunu duydum; onun için senin keman 
çalmanı istemiyorum!” gibi saçma sapan bir bahaneyle bütün hevesimi 
içimde bıraktı. Epey bir zaman bende kalan kemanı sonra istemeye 
istemeye Ünal ağabeye iade etmiştim. Ama o heves içimde kalmıştı. 

Ben de o karardan sonra içimdeki bir enstrüman çalma hevesimi 
gerçekleştirmek için, kemanın tam tersine neşeli bir enstrüman olan 
bağlama çalmaya yöneldim. 

Benim çocukluk yıllarımda bir ara bizim evin bitişiğindeki Şalvarağa 
Ahmet Efendi’nin evinde bulunan rasathane dairesi sonra yukarıda 

Rasatçı Ünal Turan'ın 
Güzel Bir Pozu
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bahsettiğim yıllar çıkmaz sokak olan Şalvarağa fırın sokağının en dibinde 
bulunan binaya  kirayla geçmişti. 

Zamanla Ünal-Sevim ikilisinin arasındaki ilgi ilerlemiş, aşka dönüşmüştü. 
Her fırsatta gizli kaçamakları devam ediyordu. Artık mahalledeki çok 
kimse bu aşkı biliyordu. Bu sebeple, zamanının geldiğine karar veren Ünal 
Turan, araya bazı kimseleri koyarak İhsan Bey’den kızı Sevim’i istetti. 

İhsan Bey kızı Sevim’i çok severdi. İlerde belki başka bir yere tayin 
edilirim diye kızından ayrı kalmayı pek istemiyordu. Tabi baba olarak 
ikilinin aralarındaki ilişkiden haberi olmadığı için de aracılara olumsuz 
cevap verdi. Bu olay aralarındaki ilişkiye hiç etki etmemiş, aşkları devam 
ediyordu. 

1950’li yıllar Bodrum Gençlik Spor Kulübü’nün en güzel sosyal faaliyetlerini 
sürdürdüğü yıllardı. Her yıl belli tarihlerde kulübe gelir elde etmek 
gayesiyle, halkın çok ilgi gösterdiği müsamereler tertip ediliyordu. Böyle 
faaliyetler, kilise meydanında bulunan Hacı Molla Salih Uslu Efendi’nin 
büyük deposunda yapılıyordu. (Sonraları Turgut Reis Sineması)  O yıllar 
böyle eğlencelere hasret kalan halk, bu faaliyetleri destekliyor kulübe 
maddi destek sağlıyorlardı. Müsamerelerde birkaç perdelik kısa skeç 
oyunları yanında, müzik programları da çok ilgi görüyordu. Oyunlarda çok 
kabiliyetli ağabeylerimiz vardı. Çok başarı gösteriyor, takdir topluyorlardı. 
Bunların aralarında gerek fiziki görüntüsü, gerek ses tonu ve konuşma 
tarzıyla en güzel oynayan karekter oyuncusu Hüsnü Satı’ydı. Adeta usta 
bir tiyatrocuydu. Foto Mehmet, Ünal Turan, Sarı Zeki, İhsan Türkoğlu, 
Rüştü Gür ve Hüseyin Karakaya da çok kabiliyetli arkadaşlarımızdı. Bazı 
ufak tefek önemsiz rolleri de biz yeni yetme gençlere verirlerdi. Sahne 
arkasında gizli bir yerde duran ve oyunculara sözleri hatırlatan suflör, 
Aydın Sayarı olurdu. 

Programın müzik bölümünde ise rahmetli Radyocu Burhan ustanın, 
hoparlörlerden bozma yaptığı mikrofonla sesi güzel olan arkadaşlar solo 
şarkılar okurlardı. Bunların başında Ünal Turan gelirdi. 

Ayrıca ben, rahmetli Boyacıların Cumhur Terkin’le birlikte bağlama çalar, 
oluşturduğumuz koroyla halk türküleri programı yapardık. Koromuzda 
henüz çok genç olan Baykal Apak darbuka, Cirita Mustafa Kaptanın 
damadı Aziz kaşık çalarlardı. Okuyucular ise rahmetli Atıl Barut, Hüseyin 
Cahit Karakaya, Rüştü Gür ve İhsan Türkoğlu idi. Ben hem solo şarkı 
okur, ayrıca koroda da bağlamamla solo türküler çalıp söylerdim. O 
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faaliyetlerimizde çekilmiş resimler benim için çok değerli hatıralar olarak 
arşivimde bulunmaktadır.

Ünal Turan ağabeyimizin bir hobisi de o yıllar çok rağbet gören ve 
senede bir iki defa memleketimize gelen konser ekiplerine rehberlik 
edip, Bodrum’u tanıtmak ve onlarla röportajlar gerçekleştirip gazetelere 
göndermekti. Bir defasında, Gönül Yazar’ın ilk eşi olan Nejdet Yazar’ın 
organizasyonuyla Bodrum’a gelen bir konser ekibinde bulunan, o 
zamanların İzmir Radyosunun tanınmış bir sanatçısı olan, Tomris Yazıcı ve 
ekibini kaleye götürmüş, onlarla röportajlar gerçekleştirmişti. Gazetelere 
gönderdiği o resimler arşivimde bulunmaktadır. 

 

MUTLU SON

Bu gibi güzel sosyal faaliyetlerimiz devam ederken bir gün mahallemizde 
adeta bir bomba patladı. İhsan Beyin muhalefeti sebebiyle, artık ayrılığa 
dayanamayan sevgililer Ünal ve Sevim bir gece anlaşarak kaçmışlar. 

Haberi alan Sevim ablanın babası İhsan Bey adeta çıldırmıştı. Kaçtıkları 
yer rasathane eviydi. O gece kıyamet kopmuş istemediği bu evlilik için 
gece yarılarına kadar bağırıp, çağırıp mücadele etmiş bu duruma  razı 
olmak istememişti. Fakat artık atı alan üsküdarı geçmişti. O gece ve ertesi 
gün samimi birçok arkadaşları başta Makinist Nusret Efendi araya girip 
İhsan Beyi ikna etmiş ve iş tatlıya bağlanmıştı. Nihayet güzel bir düğünle 
bu büyük aşk, mutlu bir evliliğe dönüşmüştü. 

Bodrum’un o yıllarındaki mazbut sosyal hayat içerisinde yaşanan aşklar, 
tabi ki gizli yaşanıyordu. Her ne kadar saklansa da bir yerlerde duyuluyor 
veya görülüyor bir sürü      dedikodulara sebep oluyordu. O sebeple, Ünal-
Sevim aşkı cesurca yaşanmış bir aşk olarak, Bodrumluların hafızasında 
uzun yıllar unutulmayan bir aşk hikâyesi olarak kalmıştır. 

Çift, çocuklarıyla birlikte mutlu ve mesut hayatlarına yeni meteoroloji 
binasının lojmanlarında devam ederlerken, elli iki elli üç yaşlarını 
yaşamakta olan Ünal Turan ağabeyimiz, aniden geçirdiği kalp krizi 
neticesinde maalesef hayatını kaybetmişti. 

Sevgili eşi Sevim hanım ise, eşinin hasretiyle yıllarca yaşadıktan sonra o 
da maalesef  kalp rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybetti. İki sevgili bugün 
Türbe Mezarlığında, tıpkı hayatlarındaki gibi birlikte ebedi uykularına 



310

devam etmekteler. 
Kendilerini rahmetle yâd 
ediyorum. Makamları 
cennet olsun. 

O güzel birliktelikten 
doğan Bülent, Levent, 
Ümran ve Müjgan isimli 
çocuklar o unutulmaz 
aşkın hatıraları ve 
meyveleri olarak 
hayatlarına devam 
etmekteyken, satırlarımı 
yazmakta olduğum şu 

günlerde maalesef oğullarından kaptan Levent Turan’ın ani ve genç yaştaki 
ölümüyle bu dörtlü tablo yara almış, tüm sevenlerini ve arkadaşlarını 
mateme boğmuştur. Kendisini rahmetle anarken, geride bıraktığı tüm 
sevdiklerine kardeşlerine sağlık huzur ve mutluluklar dilerim. 

MAHALLE SAHİLİMİZ

Mahallemiz sahildeki Birakiler’in evlerinden itibaren Nalbantakiler’in 
(halikarnas disko) evlerine kadar boylu boyunca, sahil kenarında kurulu 
olması dolayısıyla değerli bir konumdaydı. Yazın ayrı bir güzelliğe kışın da 
ayrı bir güzelliğe sahipti. Baharda ve yazın bahçeli evlerinin duvarlarından 
sarkan çiçekli ağaçlar, rengarenk begonviller, mahalleye bir kat daha 
güzellikler katardı. 

Yaz akşamları mahalleliler o sıcak havaların hararetini çoluk, çocuk  gelerek 
sahilde çakıllar üzerine serdikleri kilimler ve hasırlar üzerine yayılarak, 
çerezler veya mevsim meyvelerini yiyerek giderirlerken, yanı başındaki 
diğer komşu arkadaşlarıyla günün her türlü olay ve dedikodularını yaparak 
vakit geçirirlerdi. Hoş, o yıllar insanların boş zamanlarında yapacakları 
pekte fazla bir avuntuları yoktu ya.. 

Bazı mehtaplı gecelerde sandallarla gezmeye çıkmış arkadaş grupları 
arasında bulunan güzel sesli birinin okuduğu şarkı, çaldığı akordion 
veya herhangi bir enstrüman deniz üzerinden efil efil esen bir rüzgar gibi 
sahildekilere ulaşır, geceye mânâ kazandırırdı. O yılların küçük kasabasında 

Bir Bodrum Gençlik Spor Müsameresinden
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kabiliyetini böyle 
masum hareketlerle 
gösteren ve kendinden 
söz ettiren birçok 
arkadaşımız vardı. Onlar 
herkesçe bilinirdi. 

1940’lı yıllarda devam 
etmekte olan İkinci 
Cihan Harbi haberlerini 
halk, herkeste radyo 
olmadığı için ancak 
radyosu olan kişilerden 
öğrenme şansına sahipti. 
Sahilde oturan millet şato misali evinin balkonunda her akşam, guruba 
karşı kurduğu masasında rakısını yudumlayan Nalbandaki Ali Efendi’nin 
radyosundan yüksek sesle dinlediği harp haberleri, o yılların sükûneti 
içinde ta uzaklara ulaşır ve anlaşılabilirdi. Çok kimse o haberleri, can 
kulağıyla dinleyip bir şeyler öğrenirdi.  

Deniz mevsi-minde  erkekler günün her saatinde, hatta yüzdürmeye 
getirilen kuzularla birlikte denize girebildikleri halde, bayanlar ise etraftan 
çekindikleri için ancak geceleri yüzebiliyordu. Mahallemizde etrafı 
hasırlarla kamufle edilmiş bir tek iskele vardı, o da Doktor Mümtaz Ataman 
ailesine aitti. O aile istediği her saat yüzebiliyordu. Çok samimi oldukları 
bayan arkadaşları haricinde, mahallelilerden kimse gidip o iskelede 
yüzemezdi. O sebeple bayanlar geceleri yüzmeyi tercih ederlerdi. Ancak gece 

yüzerlerken bayanların 
deniz içinde yaptıkları 
şakalaşmalar, şen 
kahkahalar duymaya 
değerdi. 

Yaz ayları Bodrum 
sahillerinde yaşanan 
bir olay da değişik bir 
görüntü oluştururdu. 
Yerli halk evlerinin 
bahçelerinde kuzu veya 
büyükbaş hayvan besler, 

1966 Yılında Giritli Mahalle Sahilimiz, 
Solda Çolağın Hüseyin Karaöz

Develer denize sokulurken
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sütünden peynir, tereyağ, 
çökelek yapar ayrıca 
sütünü de taze taze 
mahalle komşularına 
satardı. O sebeple 
mahalleli çok şanslıydı. 
Her sabah günlük 
yumurtasını taze ve 
katıksız saf süt ürünlerini 
gönül rahatlığıyla sağlar 
ihtiyacını görürdü. 
Yaz sıcakları başladığı 
zaman ise hayvan 
sahipleri, serinletmek 

ve temizlemek gayesiyle henüz gün doğarken kuzu ve ineklerini sahile 
getirip denize sokarlardı. Bu arada kendileri ve diğer denize girenler 
hayvanlarla birlikte yüzerken, orijinal bir görüntü oluştururlardı. Bu, hiç 
yadırganmayan bir olaydı. Zira atalardan gelen bir adetti. 

Bazen hayvanlar kabız olur, sıkıntıya düşerdi. Onun çaresi de denizdi. 
Hayvan denize sokulur, saatlerce denizde bekletilirdi. Uzun müddet su 
içerisinde bekletilen hayvan sağlığına kavuşurdu. Develer de denize 
sokulurdu. Ancak onlar mahalle sahilinde değil, Paşa Tarlası veya Akçebük 
sahilinde denize sokulurdu. 

Sabahın esselatında Deveci Ahmet veya Kayalılar develerini sahile getirip 
denize sokarlardı. Hayvanlar ferahlamış olarak yollarda sevinç çifteleri 
ata ata damlarına dönerlerdi. Bu güzel adetler 1980’li yıllara kadar devam 
etti. Bilahare, Bodrum’da turizm başlayınca halk kendiliğinden veya 
belediyenin uyarılarıyla bu adetlerini terk etmek mecburiyetinde kaldılar. 

Bu bahiste de, bir hatıramı anlatmak isterim. Kızım Nursu henüz bebekti. 
Bir yaz gecesi çocuklarla birlikte gezip bir pastanede bir şeyler yemiştik. 
Bilmiyorum o gece yarısı hanım ve ben müthiş bir kusma nöbetiyle kalkıp 
rahmetli Dr. Alim Ekinci Beye gitmiş midemizi yıkatmıştık. Fedakar Alim 
ağabeyimizi burada bir daha rahmetle anmak isterim. Gece demez, gündüz 
demez kendini hastalarına adamış büyük bir insandı.  

Sayesinde o tehlikeyi atlatmış, sabahı etmiştik. Sabah alaca karanlıkta hava 
almak gayesiyle balkona çıkmış denizi seyrediyordum. O da ne? Denizin 

Kumbahçe Sahiline O Yıllar Tekneler Çekilirdi...
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ortalarında bir dalgalanma farkettim. Gözlerimi kısıp dikkatlice bakınca, 
bir kuzunun can hıraş bir biçimde açığa doğru yüzmekte olduğunu gördüm. 
Kuzunun bir panik halinde olduğunu ve bilinçsizce yüzmekte olduğunu 
anladım. Var gücümle kuzuya doğru, hayvana öğretilen şekilde gel diye 
bağırmaya başladım. Sanki bir mucize oldu. Kuzu istikametini bana doğru 
döndürerek evin altına geldi. Derhal onu denizden yukarı alıp okşayıp 
sevdikten ve onu sakinleştirdikten sonra iple alt terasıma bağladım. Bu 
olaydan o kadar duygulandım ki, gözlerimden akan sevinç gözyaşlarına 
mani olamamıştım. Zira sanki yaradan bizleri o gece zehirlenmekten 
kurtardığı gibi, bana da bir canı kurtarmamı nasip etmişti. 

Sabah ilk işim hemen dışarı çıkıp kuzunun sahibini aramam oldu. Sahibi 
rahmetli Sucu Mahmut ağabeyimizdi. Sabah alaca karanlıkta kuzuları denize 
sokmaya gelirlerken, bir köpek hayvanlara doğru hamle edip havlayınca 
kuzu ürkerek kendini denize atmış. Tabi karanlıkta ona yetişemeyince 
kuzu denizde gözden kaybolmuş. Onlar da hayvandan ümidini kesmişler. 
Nihayet kuzularına kavuşunca inanın onlardan çok ben sevinmiştim. Bu 
anımı anlatmadan bahsi kapatmak istemedim.

KIŞ FIRTINALARI
LODOS VE KEŞİŞLEME

Kışın ise, yaz ayının tam aksine o yıllar sıklıkla esen tropik lodos fırtınalarının 
dev dalgaları evlere ulaşıp duvarlarını döver, sahil şeridini erişteyle 
kaplardı. Elli altmış santim kalınlığındaki o erişte tabaka, biz çocuklar için 
bulunmaz bir oyun sahası olurdu. Toplanan mahalleli arkadaşlarla aramızda 
güreşler yapar, karşılıklı 
kazdığımız siperler 
içerisinde harp oyunları 
oynardık. Dalgaların 
getirdiği portakal, 
pomilan vs. posaları 
bizim silahlarımız olur, 
birbirimizi onlarla vurup 
esir almaya uğraşırdık. 

Ayrıca dev dalgalarla 
birlikte sahil kenarına 
iyice yaklaşıp çılgınca 

Analarımızın teknede çamaşırları 
elle yıkadığı günler. 
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bağrışan, oynaşan ve yiyecek arayan beyaz martıları avlamaya çalışırdık. 
Her defasındada üstümüz başımız ıslanır, içimize kaçan eriştelerle üstümüz 
kirlenir eve gittiğimizde de analarımızdan ya bol bol azar işitir veya dayak 
yerdik.  Haklıydılar!  O zamanlar şimdiki gibi çamaşır makineleri yoktu. 
Garipler bir hafta boyu kirlileri biriktirip, yağmur suyuna attıkları külle 
boğata dedikleri bir nevi çamaşır suyu elde edip içine de çivit denilen 
bir kimyasalı karıştırıp, kirlileri ailecek çamaşır teknelerinde ve kasisli 
tahtaya sürte sürte saatlerce elde yıkarlardı. Yani çamaşır günleri ev halkı 
için adeta işkence olurdu. 

Ayrıca o yıllar mahalleli denizciler, kış gelirken teknelerini sahilimize 
çeker bahar gelene kadar orada tutar, mevsim gelirken teknelerin bakım ve 
boya işlerini tamamlayıp denize atarlardı. Yani o yıllar sahil adeta çekek 
yerine ve tersaneye dönerdi. 

TALİ SOKAKLAR ve
ADLARI

Kumbahçe Mahallemizin, Umurça Dere sokaktan itibaren sahil boyu Paşa 
Tarlasına kadar uzayan toprak yoldan ayrılıp, mahalle içlerine ulaşılan on 
dört adet tali yolu mevcuttur. O yıllar sokaklar mahallelilerce o sokakta 
oturup, adından söz ettirebilmiş kişilerin isimleriyle adlandırılırdı. 

CAVUR ALİ SOKAK

Şalvarağa Sokaktan 
sonra gelen sokak Cavur 
Ali Sokak adıyla bilinirdi. 
(bugün yasemin sokağı) 
Cavur Ali, Giritliler 
arasında denizciliği 
cesareti, becerikliliği 
ve bilhassa lakabını 
almasına sebep olan aşırı 
derecede içki içmesiyle 
bilinirdi. Çok güçlü bir 
kişiydi. Bodrum’da ilk 
gangavayı kendi elleriyle 

Cavur Ali Sokak Sakini Kaptan Öksüzlerin 
Halil Şengün (Ali Şengün'ün Amcası)
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yapmakla bilinirdi. Esasında 
çok yumuşak huylu, sevecen 
bir kişiliği vardı. Türkçeyi 
çok güzel konuşan ve güzel 
bir ses ahengine sahip bir 
Giritliydi. 

Cavur Ali, dedem Klavura 
İbrahim Reis’in ikinci eşi 
olan ve amcalarım Hasan 
ve Fahri Şakar’ın anneleri 
Hesna hanımın kardeşi olup 
kayınbiraderiydi. 

Dedemin bu ikinci izdiva-
cının, enteresan bir tarafı da 
vardı. Cavur Ali’nin Sıdıka 
isimli bir kız kardeşi daha 
vardı. Dedemin ikinci oğlu olan amcam Mazlum, henüz bekardı. Kendisi 
Hesna hanımla evlenince Cavur Ali’den, diğer kız kardeşi Sıdıka’yı da 
oğlu Mazlum’a istemiş ve oğluyla bacanak olmuşlardı. Yani baba oğul 
bacanaklardı. 

Cavur Ali gençliğinde aşırı derecede aldığı alkol dolayısıyla ve ayrıca 
içkiliyken çıkarttığı kavgalardan dolayı kendisine Cavur lakabı takılmıştı. 
Ancak bizim gençlik yıllarımızda ne olduysa olmuş kalbine doğan hidayetle 
içkiye tövbe edip, sakal bırakmış ve beş vakit namaza başlamıştı. Ondan 
sonra bambaşka bir insan olmuştu. Herkes kendisine çok hürmet ediyordu. 
Cevat Şakir’in çok sevdiği denizci arkadaşlarından biriydi. Çok çalışkan 
bir denizciydi. Gereğinde gangavacı, gereğinde formayla süngere dalan 
cesur bir dalgıçtı. 

1950’li yılların ortalarında, limandaki mendirek dolgusu bitmişti. Bir gün, 
limanda dolaşırken kendisinin ne kadar güçlü bir kişi olduğunu gördüğüm 
bir olayla şahit olmuştum;

 “İçi hamule yüklü, çift direkli kocaman bir tekne yükünü boşaltmak 
gayesiyle rıhtıma rampa yaklaşırken, rıhtımın bir çıkıntısına çarpıp su kesimi 
hizasından hafifçe delinmişti. Tekne, bu gün denizciler derneğinin bulunduğu 
binanın önlerinde bir yerde, rıhtıma iskele tarafından  bordalayarak, önden 
ve kıçtan çıma tutmuştu. Tekne hafif hafif su alıyordu. Millette büyük 

Cavur Ali Sokak Sakini (Yasemin Sokak), 
Beti Mustafa Odabaşı
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bir telaş vardı. Herkes 
bir şeyler söylüyordu. 
Birden Cavur Ali 
çıkageldi. Yüksek sesle 
tekne sahibine bağırarak 
acele kalın su geçirmez 
bir parça branda bezi 
bulmasını söyledi. 
Kaptan derhal branda 
bezini bulup getirdi. 
Kendisi hiç düşünmeden 
tekneyle rıhtım arasına 
inip, tekneye sırtını 

dayayıp yüklendi. Tekne hafifçe sancak tarafına yalpaladı. O sırt vermeye 
devam ederken, su kesimi üzerine çıkan deliğin  üzerine serilen branda 
kenarlarına macun sürülüp, etrafına da çepeçevre sıkça çivi çakılınca, 
teknenin su almasına geçici olarak mani olunmuştu. O ana kadar gık 
demeden tekneye büyük bir güç sarfederek sırt veren Cavur Ali, sonra 
deliğin su yüzünde kalıp yama yapılabilmesi için yükün bir kısmının 
hemen boşaltılmasını istemiş, teknedeki yükün boşaltılmasına da yardım 
etmişti. Şahit olduğum gücünü ve pratik buluşunu gösteren bu hareketi 
epey bir zaman limanda konuşulmuştu. İşte o sokak böyle bir kişinin adını 
taşıyordu. 

O sokakta ayrıca daha bir çok Giritli aileler oturmaktaydılar. Onlardan 
bazıları, Beti Mustafa Kaptan, Öksüzlerin Halil Kaptan, Pompala Selim 
Kaptan bunlardan bazılarıydı. Ayrıca sokağın hemen başında şişman 
doktorla evli olan Aslan Nazife’nin evi vardı. (bugün karya otel) 

Beti Mustafa Kaptan kızıl pos bıyıklarıyla tipik bir denizciydi. Piyadesiyle 
balığa çıkar, geçimini balıkçılıkla sağlardı. Oğlu Yaşar, namı diğer Şindala 
Yaşar mahalle arkadaşlarımızdandı. 

1940’lı yıllar yaşanıyordu. Bir kış gecesi şiddetli yağan yağmurla birlikte, 
müthiş şimşekler çakıyor korkunç gök gürültüleri duyuluyordu. O yıllar 
kış ayları tropik iklim şartlarıyla, çok daha şiddetli geçiyordu. O hava 
şartlarından büyük küçük herkes etkileniyor, korkuyordu. Her an bir 
yerlere yıldırım düşebiliyordu. Çünkü paratoner denilen alet sadece okul 
ve birkaç resmi daire damında bulunurdu. 

Oturduğu Sokağa İsmini Veren, Cavırali.
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Nitekim o gecenin sabahı kalktığımızda mahallede bir telaşın yaşandığının 
farkına vardık. Hemen o tarafa gittiğimizde, büyük bir mucizeyle karşılaştık. 
Gece Beti Mustafa Kaptanın evine yıldırım düştüğünü, iki katlı küçük 
evin geren tavanının yarısıyla birlikte her iki katınında yarısının çökmüş 
olduğunu, ancak aile bireylerinin yattıkları kısımların sapasağlam kaldığını 
herkes hayretle görmüştü. Kimseye bir şey olmamıştı. Bu hakikaten bir 
mucizeydi. O gördüklerim çocukluk anılarımın en unutulmazları arasında 
yerini almıştı. 

Bu anılarımı yazarken ailenin torunlarından olan Marangoz Hasan 
Hüseyin’e bu hadiseden haberli olup olmadığını sormuştum. Ne yazık ki 
maalesef haberi yoktu. Belli ki aile o büyük mucizeyi unutmuş, çocuklarına 
hiç bahsetmemişlerdi. 

 

İSPİTA SOKAK

Cavur Ali Sokak’tan sonra gelen çıkmaz sokak, İspita Sokak olarak 
adlandırılırdı. (bugün Avcı Sokak) Bu ismi sokağın hemen başında evi ve 
bakkal dükkanı olan İspita Hasan Dinç’ten dolayı alıyordu. (bugün Dinç 
Otel) 

O yıllar mahallemizin iki bakkal 
dükkanından biri İspita Hasan Dinç’in 
bakkal dükkanıydı. Yaşlı olmasına 
rağmen tam bir ticaret adamı olan 
Hasan amcanın gözleri biraz bozuktu 
ve iyi göremezdi. Bu zaafını bilen 
mahallenin yaramaz çocukları, bazen 
aldıkları yiyeceklerinin parasını 
verirken, mesela on kuruşluk ödemeyi 
yaparken birbirine çok benzeyen beş 
kuruşla ödemeye kalkarlar, Hasan 
amca farkına varamazsa parayı alır 
çekmecesine kordu. Ama farkına 
vardığı zaman da o yaramazı azarlar, 
dükkandan kovardı. O sebeple 
ekseriyetle dükkanda eşi Devlet 
hanım teyze durur, alışverişi o 
yapardı. 

İspita Sokağı sakinlerinden 
Çilla Mehmet Taş. 
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Devlet hanım teyze dinç ve hareketli 
bir yapıya sahip, çalışmaktan 
erinmez bütün gün dükkanda 
dururdu. Annemin en samimi 
olduğu  arkadaşıydı. Sık sık o bizim 
eve gelir veya annem onların evine 
giderdi. İlerde büyük ticaret sahibi 
olacak olan büyük oğlu Ali Dinç 
ve Kaya Dinç isimli iki oğlundan 
küçük olanı Kaya, benim akranım ve 
arkadaşımdı. Dört yaşlarımızdayken 
bir dini bayram günü, evlerinin sokak 
kapısı önünde Kaya ile çekilmiş çok 
güzel bir resim kıymetli resimlerinden 
biridir. Resmi çeken Foto Kandiya 
Selim Efendi resmi çekerken beni 
gülme tutmuş, beni ikna etmek için 
çok uğraşmıştı. Resimde o halim 
bariz bir şekilde bellidir. 

Aynı sokakta oturan ailelerden bazıları; Arnaçi Hasan ve ailesi, (balıkçılığın 
yanı sıra, cins Hint horozları ve tavuklarını besler, satarlar ayrıca onlardan 
elde ettikleri yumurtaları da satarak geçinmeye uğraşırlardı) Çilla Mehmet 
Kaptan ve ailesi, Sucu siyahi Gara Dayı Mehmet Ali ve ailesi, en dipte 
bahçıvan Muharrem Ağaların Ali Efendi, eşi Dilber hanım ve aile efradı 
otururlardı. Çilla Mehmet Kaptan’ın, Halil ve Hüseyin isimli iki oğlundan 
büyüğü olan Halil bizim gençlik yıllarında Çakırcalı isimli piyadesiyle 
balıkçılık yapar, aynı zamanda gücü ve cesaretiyle mahallemizin gençleri 
arasında sözü geçer bir konumdaydı. Lakabı Çakırcalıydı. Çilla Mehmet 
Kaptanın rahmetli kızı Melek hanım ise bugün birçok sosyal faaliyetlere 
imzasını atan arkadaşımız Zehra Denizaslanı’nın annesiydi. 

TEMBEL GARA MUSTAFA SOKAK

Çocukluk yıllarımızda o sokakta sanırım Arnaçilerin bir akrabası olan, za-
yıf kara kuru koyu esmer tende orta yaşlarda Gara Mustafa adında Girit-
li bir kişi yaşardı. Mahalleli bilirdi, hayata gelmiş en tembel adamlardan 
biriydi. Hiç çalışmaz bütün gün o sokağın önünde bir sandalyede oturur, 

İspita Sokak Sakini 
Çakırcalı Halil Taş
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gelen geçenleri seyre-
derdi. Arada bir küçücük 
sandalıyla denize açılır, 
yakaladığı hannozları 
ipe dizer, mahallede sat-
maya gayret ederdi. An-
nem ona acır her zaman 
yemek yedirirdi. Rah-
metli Cevat Şakir’in de 
en hoşlandığı tipler bu 
gibi kişilerdi. Böyleleri-
ne çok değer verir onlar-
la sohbet etmeyi severdi. 

Gara Mustafa’nın anlattığına göre bir gün, Cevat Bey kendisine küçük 
sandalıyla birlikte balığa çıkmasını teklif eder ve çıkarlar. Tavşan Burnuna 
gelip akşamın olmasını beklerlerken, hem paragatilerini hazırlarlar, bir 
taraftan da tek tek demlenirler. Akşam olur paragatileri sabaha kaldırmak 
üzere denize salarlar ve muhabbete devam ederler. Vaktin geç saatinde 
yatmak isterler. Ama sandal iki buçuk metre boylarında küçücük bir sandal 
olduğu için, sığışamazlar ve mecburen sotropo üstünde, başları birbirlerinin 
ayak tarafına gelecek şekilde çapraz bir şekilde yatar ve uyurlar. 

Gece yarısı Gara Mustafa bacağının Cevat Bey tarafından durmadan 
kaşındığını hissedip, huylanır ve Cevat Beye seslenir; “Bre Cevat Bey 
ne yapıyorsun yahu?” der.  Cevat Bey uyku sersemliğiyle homurdanır; 
“Ne, ne yapıyorum? Bacağımı kaşıyorum yahu” der. Bunun üzerine 
Gara Mustafa; “Yahu Cevat Bey sen kendi ayağını değil, benim ayağımı 
kaşıyorsun” der. Bunun üzerine Cevat Bey, o koca kahkahasını patlatır ve 
“Göt kadar sandalla balığa çıkarsan olacağı bu işte” der.

DELİ HÜSEYİN KAPTAN SOKAK

Ondan sonra gelen sokak Deli Hüsen Kaptan Sokağı olarak bilinen sokaktı. 
(Bugün Ilgın Sokak) Deli Hüseyin Kaptan çok hareketli aceleci çok sinirli ve 
heyecanlı konuşan çalışkan bir kişiydi. Geçimi için her işi yapardı. İcabında 
formayla dalıp sünger çıkarırdı. Çok doğrucu ve çok telaşlı bir mizacı olduğu 
için kendisine, deli lakabı verilmişti. Hatice, Mustafa, Ali ve İbrahim isimli 
dört çocuğu vardı. Kızı Hatice ilkokul sınıf arkadaşımdı. O da tıpkı babası 

Cevat Şakir  Bodrumlularla Balıkta
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gibi dobracı, erkek gibi kızdı. Kardeşi Mustafa delikanlılık çağına gelince 
onunla da arkadaş olmuştuk. Sonraları ailecek İzmir’e göçtüler. 

Oğullarından biri olan İbrahim sonraları İzmir’in tanınmış büyük futbol 
takımlarından birinde profesyönel olarak oynamaya başlamıştı. Aile halen 
İzmir’de ikamet etmekteler. Babaları Deli Hüseyin Kaptan ve anneleri 
Halime hanım teyze maalesef hakkın rahmetine kavuşmuşlar. Aynı sokakta 
Bodrum’un ilk tatlıcılarından Mustafa Özceylan’ın evi vardı. (Yukarıki 
yazılarımda çarşı esnafı bahsinde adı geçmişti.) Aynı sokakla İspita Sokak 
ara bir sokakla birbirlerine bağlanırlar. Orada da Kaptan Halil Özceylan 
ve Hamal Arnavut Ali’nin evleri vardı. Halil Kaptan 1940’lı ve 1950’li 
yıllarda, ilk jandarma gümrük muhafaza botlarında (hücumbotlarda) 
yağcılık yaptığını hatırlıyorum. Aynı zamanda da tekne donanım ustaydı. 
Öleceği son zamanlara kadar teknelere donanım sipariş üzerine hamak, 
korkuluk ağları üretirdi. Benim tekneme de bir kaç kez yan korkuluk 
ağları örmüştü. 1940’lı ve 1950’li yıllarda yağcılığını yaptığı, gümrük 
muhafaza motoru (J-14) Nolu, hücumbotuydu. Arşivimdeki resimde o bot 
görülmektedir. Kendisi doksan altı doksan yedi yaşlarındayken bundan 
birkaç yıl evvel vefat etmişti. Kendisine rahmet dilerim. 

Arnavut Ali ise usta bir avcıydı. Ama esas geçimi araba hamallığıydı. Çok 
güçlü bir kişiydi. Uçları yukarıya kıvrık bıyıkları ve tıknaz gövdesiyle bir 
pehlivanı andırırdı. Küçük bir sandalı vardı. Bazen gider avlanır, gelirken 
de teknesini odun ve çalıyla doldurur satardı. Fakat son zamanlarında o 
da sakalığa başlamıştı ve sandalıyla bardakçıdan getirdiği suyu evlere 
dağıtırdı. 

DOKTOR MÜMTAZ ATAMAN SOKAK

Doktor Mümtaz Ataman’ın evine bitişik olaması dolayısıyla, sokak bu adla 
bilinirdi. (Bugün Çilek Sokak) O sokakta Bodrum’un saygın ailelerinden 
biri olan Derviş Kaptanlar sülalesi otururdu. Çocukluğumuzdan beri 
birlikte büyüdüğümüz can dostlarım Erol Ağan ve Ömer Ağan’ın aileleri 
olan ve anne tarafımızdan akraba olduğumuz bu ailelerin aile reisleri, 
Mazlum ve Nebil Kaptan kardeşlerdi. Eşleri de bir biriyle kardeş olup aynı 
zamanda bacanaktılar.  Karşılıklı evlerde otururlardı. 

Ekseri zamanlarımızı oynayarak geçirdiğimiz çimento avlulu ve ortasında 
bereketli erik ağacı bulunan evin sahibi Nebil Kaptanın; Rıfat, Remziye, 
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Güngör, Ömer, Halime 
ve Mazlum isimli altı 
evladı vardı. Bunlardan 
Mazlum Ağan ilerde 
Bodrum Belediye 
Başkanlığı yapacaktır. 
Diğer kardeş Mazlum 
Kaptanın da Erol, Meral 
ve Seval isimli üç evladı 
vardı. Mazlum Kaptan 
bir sefer esnasında büyük 
fırtınaya yakalanmış, 
yelken sereninin başına 
çarpması sonunda denize düşüp boğulmuştu. 

Mazlum Kaptan’ın ölümü ailesini, akrabalarını ve konum komşularını 
perişan etmişti. O matem uzun yıllar unutulmadı. O yıllar ölümler sonunda 
tutulan yaslar senelerce sürerdi. Şimdiki gibi aradan geçen birkaç ay sonra 
o acı unutuluvermezdi…

1940’lı yıllarda Erol’un ailesi henüz o sokaktaki evlerinde oturuyorlardı. 
Bilahare 1940’lı yılların sonlarına doğru anneanneleri Sıdıka hanım 
teyzenin bize komşu olan evlerine göçmüşlerdi. 

Ablam Melek 1948 yılında genç yaşında ölüp iki öksüz çocuk bıraktığı 
zaman tüm aile yıkılmış, annem o ölümden sonra yaşadığı on yedi yıl 
boyunca her aklına geldiğinde Giritçe ağıtlar yakıp, ölene kadar o matemi 
yaşamıştı. 

Nebil ve Mazlum Kaptanların anneleri Halime hanım, yüz yaşını 
geçmesine rağmen sağlıklı, aklı başında, beş vakit namazlarını kılan, nuru 
yüzüne vurmuş deniz mavisi gözleri ve bembeyaz cildiyle melekler kadar 
güzel, yaşlı bir kadındı. Annem kendisine hala derdi. Çocukları çok sever 
bayramlarda veya sair zamanlarda, özel odasına her gidişimizde elini 
öper, o da bizlere leblebi, şeker gibi şeyler verir önüne oturtup, bizlere 
okur üflerdi. Benim Almanya’da olduğum yıllarda hakkın rahmetine 
kavuşmuştu. Bodrum’da sandukayla gömülen ilk kişiydi. 

O sokakta oturdukları yıllar evleri arasında bulunan, bugün rahmetli Hakkı 
Uslu’ya ait olan ev sadece duvarları olan bir yıkıklıktı. Her zaman yolda 
bulduğumuz köpek yavrularını, o yıkıklığın şöminesinin içerisine yaptı-

Bodrum eski belediye başkanlarından 
Mehmet Kocadon ve Mazlum Ağan. 
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ğımız yuvalarda besler, 
onlarla oyalanırdık. Ev-
lerin aralarında küçük 
bir meydancık vardı. O 
meydanın bir köşesin-
de, Dr. Mümtaz Bey’in 
arabasına ait üzeri çinko 
kaplı ahşap bir garaj var-
dı. Şoförü Koyun Meh-
met lakaplı ağabeyimiz 
ekseriyetle oralarda olur, 
bizlerle şakalaşırdı. Çok 
efendi, terbiyeli bir ki-
şiydi. Her an, Mümtaz 
Beyin emrine amadeydi. 

AKOLANOS  SOKAK

Ondan sonraki sokak Akolanos Sokak olarak adlandırılırdı. Bugün 
adı Zambak Sokaktır. Adını, sokak başında bulunan evin sahibi Giritli 
Akolanos Mustafa Kaptan’dan alıyordu. 

MUSTANTİK SOKAK

Bir sonraki sokak adını, 1930’lu yıllarda sorgu hâkimi olarak görevlendirilen 
ve Bodrum’a tayin edilen bir kişi olan Mustantik Nihat Bey’in  evinin o 
sokağın başında bulunmasından alıyordu. Bugün Ortanca Sokak olarak 
geçer. (Mustantik kelimesinin günümüzdeki karşılığı sorgu hâkimidir.) 
Estetik bir güzelliğe sahip olan o tek katlı evde bugün, beyaz ev isimli bir 
müzik grubu faaliyet göstermektedir.

Mustantik Nihat Bey, bizim çocukluk yıllarımızdan itibaren, 1950’li 
yıllara kadar Bodrum’da görev yapan ve hepimizin çok iyi tanıdığı modern 
bir kişiydi. Güzel giyinirdi ve herkesle dosttu. Çok güzel olan iki kızı, 
bizden büyük olan ağabeylerimizin birçoğunun yüreğini hoplattığını ve 
peşinde koşturduğunu bugün gibi hatırlıyorum. Sanırım 1950’li yıllarda 
Bodrum’dan ayrılırken evini, Bodrum’un saygın tüccarlarından Ali Ziylan 
Efendiye satıp gitmişti. Ev halen o güzel estetiğini korumakta olup, her 

Sağda Akolanoz Mustafa Kaptanın Evi ve Sokağı 
(Zambak Sokak)
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geçişte ona bakar o güzel yılları 
hatırlarım. 

Aynı sokakta o yıllar Bodrum 
mal müdürü olan Müfit Tekin ve 
ailesi otururdu. Oğlu İlhan Tekin 
çok samimi arkadaşım olup 
ortaokulda da aynı sınıftaydık. 
Hemen onların bitişiğindeki 
evde ise Giritli Mavruka lakaplı 
aile otururdu. Oğullarının biri 
o yıllar tüm Bodrumluların 
tanıdığı ve sevdiği dilsiz oğlu 
Hasan ve balıkçılık yapan diğer 
oğulları Yunus, mahallemizin tanınan simalarındandı. İki kızlarından 
küçük olanı Kamuran, benim ilkokul ve sınıf arkadaşımdı. Kendisini 
maalesef genç yaşlarda kaybetmiştik. Mustantik sözü her geçtiğinde, 
Bodrumluların aklına o yıllar çok söylenen bir şarkı gelirdi. İlk dörtlüğü 
halen hatırımdadır; 

Ey mustantik, mustantik tabancamı ver bana,
Bir vefasız yar için on yıl verdiler bana 
Ben verem oldum, sarardım soldum..

TAPUCU BİLAL SOKAK

Sokak adını, uzun yıllar Bodrum tapu memurluğu’nda bulunan Bilal Pil-
gir’in sokağın bitişi-
ğinde bulunan evinden 
dolayı alıyordu. Bugün 
Rasathane Sokak olarak 
geçer. Ev halen Bilal 
Efendi’nin çocuklarına 
aittir. 

Aynı sokakta o yıllar 
Bodrum’un çok iyi ta-
nıdığı ailelerden Ma-
rangoz Vasfi Usta’nın, 

Şerife Ziylan Hanım Mustantik Sokak 
(Ortanca Sokak) Girişindeki Çeşmenin 

Başında

Tapucu Bilal Sokak Sakinlerinden Patpatların 
Mehmet Özgün ve eşi Ayşe Yenge
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Patpatların, Çavuş Mustafa Kaptan’ın, Salih Cengiz Kaptan’ın evleri yer 
alıyordu. Sokağın yetmiş metre kadar içerilerinde yer alan meydancıkta, 
fotoğrafçı Giritli Hasan Göktaş Efendi’nin (Foto Sezer’in babası)  ve adı-
nı hatırlayamadığım eşi Eda hanım olan bir marangoz amcanın evi vardı. 
Marangoz amca işlerini evinin bahçesinde kocaman bir incir ağacının al-
tında yapardı. Ailenin Deli Nuriye isimli yaşlı, Giritli bir evlatlıkları vardı. 
Beyin özürlü olan Nuriye sokakta kendisine şaka yollu takılanlara verdiği 
Giritçe müstehcen cevaplarla herkesi güldürürdü. Allah rahmet eylesin. O 
ev ve arsanın üzerinde bugün, evin pansiyon isimli tesis yer almaktadır. 

PALUKO SOKAK

Paluko Mustafa, 
mahallemizde yaşayan 
Giritlilerin sevilen tipik 
ve esprili kişilerindendi. 
Sandalıyla zaman zaman 
aynacılık yapar, ahtapot 
tutar, zaman zaman 
aynacılık usulüyle 
sünger tutar balıkçılık 
yapar hayatını kazanırdı. 
Mavi, çakır gözleri 
sarı gür pos bıyıkları 
ve başına sardığı 
dolakla tıpkı dağda 
gezen efeleri andırırdı. 
Esprili karekterinden 
kafa dengi ve kalender 
oluşundan dolayıdır ki, 
Cevat Şakir’in en iyi 
arkadaşlarından biriydi. 

Birlikte kafayı çekerler birlikte balık avına çıkarlar, birlikte kahvede oturup 
sohbet ederlerdi. Oğlu Mazlum Esim bizim hem mahalle hem ilkokulda 
sınıf arkadaşımızdı. Gençlik yıllarında kunduracılığa başlayan Mazlum 
mesleği öğrendikten sonra, İzmir’e gidip mesleğini orada icra etmeye 
başlamış, işlerini ilerletmişti. Bodrum’da turizm başlayınca, Bodrum’a 
geri gelip yukarıda anlattığım gibi evvela turistik Kalyon Oteli, sonra da 

Paluko Sokağa İsmini Veren Paluko Mustafa Esim 
Kaptan (İmren Sokak)
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modern donanımlı turistik gulet tipi Kalyon isimli teknesini inşa ederek, 
hem karada, hem denizde turizme ilk hizmet verenlerin başında gelmiştir. 
Otel halen faaliyette olup, yukarıdaki yazılarımda da belirttiğim gibi oteli 
bugün oğlu Mustafa Esim çalıştırmaktadır. 

O yıllar sokağın Paluko Sokak olarak anılmasının sebebi Paluko 
Mustafa’nın bu sokakta oturmasından dolayıydı. O sokak bugün İmren 
Sokak’tır. 

NECİP’İN İBRAM SOKAK

Sokak o yıllar sokağın başlangıcında bulunan, bahçeli evde oturan Necip 
Ataman’ın oğlu İbrahim’in adıyla bilinirdi. Aynı sokakta bugün birçok 
kimsenin adını ve kendini tanıdığı rahmetli Bakkal Mehmet Ali Dinç’in, 
Sucu Osman Göymen gibi kişilerin de evi vardı. Sokağın adı bugün Meltem 
Sokak’ tır.

ALİ CENGİZ SOKAK

Bir sonraki sokakta adını o yılların sünger tüccarı olup, tekneleri bulunup 
hali vakti yerinde olan Giritli Ali Cengiz’den alıyordu. Bodrum’da hali vakti 
iyi olan birkaç kişiden biriydi. Süngerci teknelerinden topladığı süngerleri 
Rum tüccarlara satıp, ihracat yapardı. Bilahare kurulan Süngerciler 
Kooperatifi’nin kuru-cularındandı.  Nazif ve İsmet isimli oğullarından küçük 
olanı İsmet Cengiz, çok cevval ve hareketli bir kişiliğe sahip olup, deniz 
turizmine gönül vermiş 
inşa ettirdiği Neptün 
isimli gulet teknesiyle, 
dünya çapında bir 
çok ünlü kimseleri de 
gezdirmiştir. (Monako 
prensi ve prensesi, vs.)

Kendisi sportif yapısının 
yanı sıra, tüplerle dalıp 
zıpkınla balık avlamakta 
da çok mahir bir kişiydi. 
Teknesiyle gezdirdiği Ali Cengiz Sokağa (İmren Sokak) Adını Veren 

Sünger Tüccarı Ali Cengiz (Sağda)
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müşterilerine kendi avladığı balıklarla verdiği ziyafetlerle de ününe ün 
katmış bir arkadaşımızdır. O sokak bugün Papatya Sokak’tır. Foto Mehmet 
Barut, Nazif Göymen aileleri de aynı sokak sakinleridir.

TARLA SOKAK

Bugün Aliko’nun Kahvesinin hemen 
yanında bulunan sokak, mübadil 
Giritlilerinin en yoğun bir şekilde 
ikamet ettikleri bir sokaktır. Sokağın 
sağında solunda birçok Giritli 
aileler halen samimi bir şekilde 
yaşamaktalar. (Eşim Zehra’nın 
doğup büyüdüğü sokak) Sokak 
mahallenin içerilerine, Manaya 
doğru uzar gider. Mahalle’nin sırtları 
Paşa Tarlasına dayanır. Sokağın 
adı halen aynıdır. Bu sokakta 
halen oturan aileler; Kefalanos’lar, 
Theryo’lar (Dikan ailesi), Fanti’ler, 
Kirno’lar, Kayafa’lar, Toskun’lar, 
Şaban’lar, Öksüzlerin Ali Reis (Ali 
Şengün’ün dedeleri), Manari’ler, 
Vapora’lar (Eşimin ailesi), Laroz’lar, 

Akçaalanlı’lar, Balıkçı Kayserili’ler, Barka’lar vs. 

ŞAHİNDE SOKAK

Paşa Tarlasına gidilen rampanın solundaki ilk sokak Şahinde’nin Sokağı 
olarak anılırdı.    (Bugün Akasya Sokak) Sanırım bugün elli yaşlarında 
olan Bodrumluların çoğu bu ismi tanırlar. Hani şu 1 Temmuz Kabotaj 
bayramlarında her yıl rakibesi rahmetli Emsalle, Zeki Mürenli jüri önünde 
güzellik yarışması yapan siyahi Şahinde hanım, saf ve tertemiz ruhu saflık 
derecesine ulaşmış bu kadıncağızın hayatı çilelerle geçmişti. Evvela benim 
bilmediğim bir tarihte evlenmiş, Erdoğan isimli kendi gibi saf bir oğlu 
olduktan sonra dul kalıp feleğin sillesini yemiş, ben bildim bileli fakru 
zaruret içerisinde yaşamış olan ve herkesin alay konusu bir hayat yaşayan 

Tarla Sokak sakinlerinden Arapo 
Hüseyin Şengün, eşi Miyesser 

Şengün, kızı Belgin, Ali Şengün 
(ortada) ve kardeşi İsmail Şengün   
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bu kadıncağızın yakın 
akrabaları vardı. Aynı 
bahçe içerisinde iki 
ayrı evde yaşıyorlardı. 
Akrabalarının Faik 
Abay isimli oğulları 
benim ilkokul sınıf 
arkadaşımdı. O yıllar ben 
sık sık Faiklerin evlerine 
gider oyun oynardık. O 
yıllar akrabaları Şahinde 
hanıma yardımcı 
oluyorlardı. O yılları 
nispeten iyi geçiyordu. Fakat sonraları ben henüz ilkokulda olduğum 
yıllar, akrabaları Faik ve ailesi İzmir’e göçtüler. İşte ondan sonra kendisi 
maddi sıkıntılarla dolu bir hayat sürmeye başladı. O sıkıntılı yıllarında 
mecburen Goca Efe lakaplı bir şahısla dost hayatı yaşamaya başlamıştı. 
Oğlu Erdoğan da pek normal bir kişi değildi. Yapabildiği işlerde çalışıp 
annesine yardımcı olmaya çalışıyordu. Ama çok içki içiyor, zaman zaman 
zavallı annesini dövüyordu. 

Nihayet vadesi gelince Şahinde ablamız, bu dünyanın çilesinden kurtuldu. 
Oğlu Erdoğan ise, son zamanlarda iyice içine kapanıp evden çıkmaz 
olmuştu. Üstelik feleğin sillesini yiyip, alzaymır illetine düçar olup, 
iyice yalnız kalmıştı. Kendini bilmez bir haldeyken Allah razı olsun, 
belediye kendisine bir bakıcı tayin etmiş, son  zamanlarda rezil olmaktan 
kurtarmıştı. Ayrıca bir şansı da etrafında hayırsever mahalleli komşularının 
olması, kendisine sahip çıkıp yeme içme hususunda kendisini yalnız 
bırakmamalarıydı. Nihayet o garibim de geçen yıl hakkın rahmetine 
kavuşmuş, dünyanın çilesinden kurtulmuştu. Allah anacığına ve kendisine 
rahmet etsin. 

ŞİPŞAKLA ALİ DAYI

Aynı sokakta oturan diğer bir aile de, Şipşakla Ali dayının ailesiydi. Ali 
Dayı ozan ruhlu bohem hayatıyla, dünyaya boş vermişliği kendine hayat 
felsefesi edinmiş, fakir bir halk adamıydı. 

İstanköy adasında doğmuş, çocukluk ve gençlik yıllarını orada çalışarak 

Sokağa İsmini Veren Şahinde Atav Hanım
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geçirmiş, bilemediğimiz bir 
sebeple bir gözüne aksu inmiş ve 
o andan itibaren bir gözü özürlü 
olarak hayatına devam etmiştir. 
Yine hayatının bir döneminde 
yakalandığı bir hastalıktan 
dolayı kurtarılamayarak vefat 
eder. 

Anlatıldığına göre dini ve 
geleneksel adetlerle cenazesi 
hazırlanıp, camide namazı 
kılındıktan sonra cemaatin 
omuzları üzerinde mezara 
taşınırken, aniden tabutun 
içerisinde beyaz kefenleriyle 
doğrulup oturur ve “Hey 
ne oluyor?” diye bağırınca, 
cemaatın çoğu korku ve hayretle 
“Selamun kavlen. Ohruç!” 

diyerek çil yavrusu gibi dağılırlar. Bu olayı tevekkülle karşılayan bir kaç 
yaşlı kişi olgunluk ve soğukkanlılıkla kendisine üst baş giydirip evine 
götürürler. Acı ve yas içinde ağlamakta olan aile fertleri kaybettikleri 
kişiyi karşılarında görünce, yaşadıkları şoku ve şaşkınlığı bir düşünün. Bu 
olaydan sonra Ali dayının hayat felsefesi ve hayat akışı bambaşka bir şekle 
dönüşür. 

İlerki yıllarda mübadeleyle Bodrum’a göçer. Burada evlenir. Bu 
evliliğinden Duran isimli bir kızı, sonra da Durmuş ve Fethi isimli iki 
oğlu olur. Kızı Duran biz yaşlarda olup, mahallemiz sakinlerinden Giritli 
Bahçıvan ve badanacılık yapan Muharrem Ağaların Ali Efendinin oğlu, 
Mustafa Özbaylav ile evlenir. Bilahare eşiyle birlikte İzmir’e göçerler ve 
hayatlarını orada idame ettirirler. Büyük oğlu Durmuş, Merkez Atatürk 
İlkokulunda uzun yıllar hademelik yapmıştır. Yeni nesil onu bilirler. 
Emekli olduktan sonra o da, İzmir’e göçmüş halen orada yaşamaktadır. 
Küçük oğlu Fethi ise genç yaşında aniden dudağında çıkan bir çıbanın 
kansere dönüşmesiyle, bundan on beş yıl kadar evvel aramızdan ayrılmıştı. 
Ali dayının üç evladı da terbiyeli, efendi, kendilerini herkese sevdirmiş 
kimselerdi. 

Fıstıkçı Şipşakla Ali Dayı mest
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Ali Dayı, ölüp dirilme olayından sonra “Bu, Allahın bana bahşettiği ikinci 
bir ömür. Dünyanın tadını çıkararak yaşayacağım” diyerek hayatı bir boş 
vermişliğe, bir kapıp koyvermişliğe dönüşmüş en iyi arkadaşı bade yani 
şarap olmuştur. İşte bizim tanıdığımız bildiğimiz Şipşakla Ali Dayı, bu Ali 
Dayıydı. Ali Dayı hayatı hiç kâle almaz, geçim kaynağı olan kavrulmuş 
fıstıkları sepete doldurup, satmaya başladığı andan itibaren evde çoktan 
şarabını içmiş, kafayı bulmuş olarak çıktığını görürdünüz. Neşe içinde ve 
muzipçe bağırarak; “Hadi çifte gavrulmuş fıstık var!. Bene gavurtturdunuz 
da niden almıyosunuz?” diye keyifle bağırıp satışını yapardı. Bodrum’un o 
monoton hayat yıllarında, Bodrum’a bir hareket bir neşe getiren pehlivan 
güreşleri, deve güreşleri, maçlar ve düğünler Ali Dayı’nın, aynı işi yapan 
Değirmenci Ali Amca’nın, Çilli Yusuf Dayı’nın adeta düğünleri olurdu. O 
günler sepet sepet fıstık satar çok para kazanırlardı. 

Ali Dayı yaz kış, soğuk, yağmur çamur demeden bütün gün sokakları 
dolaşır meyhanelere, içki içilen yerlere uğrar, çoluk çocuklarının nafakasını 
kazanmaya çalışırdı. Buralarda da kendisine ikram edilen içkileri içtikten 
sonra zom olur, yolda giderken bir yerlerde sızar kalır tanıdıkları onu 
eve götürmeye ikna edemezlerdi. O soğuk buz gibi kış gecelerinde bile, 
sabahlara kadar sokakta sızdığı yerde kalır hasta olmazdı. Sanki onu gizli 
bir kuvvet koruyordu. En son çare bazı muzip ağabeylerimiz çok güçlü 
olan çarşı hamallarından Abona Memeti çağırıp, sırtında kocaman bir küfe 
içinde evine gönderirlerdi. Başta bunu Foto Mehmet Barut yapar, bol bol 
resimlerini çekip ertesi gün arkadaşlarına gösterip gülüşürlerdi. 

Ozanlığı inanılmazdı. Müstehcen mısraları ard arda sıralar, milleti 
gülmekten kırıp geçirirdi. En coşkulu olup hiç çekinmeden söylediği 
deyişleri düğünlerde söylerdi. Kambersiz düğün olmazdı..Nerde düğün, 
orada Ali Dayı.. Hem fıstık satar, hem düğünü şenlendirirdi. 

Ali Dayı fakir ama namuslu bir adamdı. Bizim jenerasyonumuzdan 
onu tanımayan yoktur. Onun muzipliklerini, müstehcen dizelerini halen 
hatırlayıp söyleyenler vardır. Ancak bazı arkadaşlar bilmeyerek Ali 
Dayı’nın bu dizelerini Bodrum folkörüyle karıştırmaktadırlar. Yanlış!.. O 
deyişler, Şipşakla Ali Dayının kendi özdeyişleridir.

Ben 1966 yılında çalışmak üzere Almanya’ya giderken, Ali Dayı halen 
sağdı ve her zamanki gibi bohem şenşakraktı. 1973 yılında geri geldiğim 
zaman ise, hakkın rahmetine kavuşmuş bulunuyordu. 

Buradan kendisini, o koca halk ozanını rahmetle anıyorum. Cennet mekanı 
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olsun.. Anısına unutulmaz deyişlerinden hatırlayabildiğim kadarıyla bir 
demet sunuyorum;  

Gökte yıldız sayılmaz, çiğ yumurta soyulmaz. 
Şu Bodrum’un kızlaanın, cilvesine doyulmaz. 
Şipşakla şipşakla, lambaya puf de gucakla.
Galenin ardındayım, çağırsan yanındayım.    
Bi gececik yeter mi, her gece goynundayım.
Şipşakla şipşakla, lambaya puf de gucakla.
Çayırlarda bal gabak, açılır tabak tabak.               
Sen bal ol da, ben gaymak, yiyelim parmak parmak.
Şipşakla şipşakla, lambaya puf de gucakla.
Maytabın penceresi, pilavın tenceresi.           
Emine’de garıyı sorarsan, Candarma eğlencesi.
Şipşakla şipşakla, lambaya puf de gucakla.
Gara dudun garası, iki budun arası.                  
Gız galdır fistanını, havada alsın orası.
Şipşakla şipşakla, lambaya puf de gucakla.

BEKAR HALİL SOKAK

Bugün belediyenin Dalavera Sokak adını verdiği sokakların sonuncusu,  o 
yıllar Bekar Halil’in Sokağı olarak adlandırılırdı. Paşa Tarlasına çıkan 
rampanın sonundaki sokak. 

Bekar Halil bugün kırk yaş üzeri olan herkesin, unutamayacağı bir kişiydi. 
Hergün okullarımızın önünde bozuk para cebi olan önlüğüyle akşamlara 
kadar ayakta dikilip, yaptığı envay çeşit renkli macunları, mis kokulu 
naneli şekerleri yuvarlak, ayaklı tablasında biz çocuklara satan, talebelerin 
Halil Amcasıydı. Güleryüzü ve sevecen tavırlarıyla biz çocuklara çok 
güzel hitap eden, onları kollayan iyi bir insandı. 

Oğlu Necati Suvay ilkokul sınıf arkadaşım, aynı zamanda asker arkadaşımdı. 
Askerliğimizi beraber Malatya Üçüncü Hava Kontrol Muhabere Grubunda 
yapmıştık. (1957-1959) Ben muhabere operatör çavuşu Necati ise, sıhhiye 
çavuşuydu. İlkokul çağlarımızda evlerine gider oralarda oyun oynardık. Bir 
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defasında Halil ağabeyi 
eşi Cemile teyzeyle 
naneli şekerleri nasıl 
yaptıklarını izlemiştim. 

Kaynatılıp kıvama gelen 
şekerli ve naneli eriyiği, 
ocak önünde bulunan 
geniş bir mermer üzerine 
çarpa çarpa, o eriyiği 
upuzun bir halat haline 
getirdiklerini ve sonra da 
satışa hazır hale gelecek 
şekilde nasıl parçalara 
böldüklerini izlemiştim. Ağzınıza attığınız an nefesinizi açan ve ağzınıza 
mis gibi nane kokusu veren o şekerlerin, nasıl yapıldığına şahit olmuştum.

Çok güleryüzlü ve çok iyi kalpli bir hanım olan Cemile teyze, eşi Halil 
ağabeyin yardımcısıydı. Bazen biri bir okulun önüne, diğeri başka bir okulun 
önüne giderek satışlarını katlarlardı. Halil ağabeyin bir huyu vardı. Çok 
evhamlı ve titizdi. Satışa çıkarken yanında kolonya veya sabun olmadan 
sokağa çıkmazdı. Her paraya dokunuşunda mutlaka ellerini ya yıkar veya 
kolonyalardı. Çok lezzetli macunlarını, deste halinde bulundurduğu hayıt 
çubuklarına dolayıp verirdi. Çokta tez canlıydı. Durduğu yerde duramaz 
devamlı şekilde ayakları üzerinde yükselir inerdi. 

Satışa gittiği düğünlerde coşar mutlaka oynardı. Kendine has bir oyun 
tarzı vardı. Parmakları 
üzerine hafif bir şekilde 
yükselir, bir ara duralar 
sonra birden bir yana 
doğru parmakları 
üzerinde kayıverirdi. Bu 
hareketi tekrarlayarak 
oyununu sürdürürdü. 
Halil Ağabey, aynı 
zamanda sepetler 
içerisinde kavrulmuş, 
kabuklu fıstıkta satardı. 
Yaz aylarında eski usul 

Bekar Halil Sokağa (Dalavera Sokak) İsmini Veren 
Şekerci Bekar Halil Suvay ve Eşi Cemile Hanım

Bekar Halil Suvay'ın Oğlu, Çocukluk ve Asker 
Arkadaşım, Terzi Necati Suvay
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elle çevrilerek yapılan dondurma da satardı. Bilhassa limonlu dondurmasına 
doyum olmazdı. Ailenin Pembe isimli bir de kızları vardı. 

Evlerinin çevresi o yıllar, eski yıkık ve metruk evlerle doluydu. Bazı yıkık 
evler Paşa Tarlası sırtlarındaydı. O evler bugün yeniden inşa ve restore 
edilerek modern bir mahalleye dönüştü. Bekar Halil’in evinin hemen üst 
yanında Zeki Müren’in evi ve müzesi bulunmaktadır. 

Bekar Halil gerek düğünlerde, gerekse okul önlerinde sattığı güzel 
imalatlarıyla hakikaten talebelerin ve Bodrum’un unutulmaz simalarından 
biri olmuştur. Burada onu ve eşi Cemile hanımı rahmetle anıyorum. 
Jenerasyonumuza unutulmaz ismini ve hatıralarını bırakmıştır. Ruhları şad 
olsun. 

 

MAHALLE YOLUMUZUN BETONLANIP
KORDON YAPILMASI

Çocukluk yıllarımızdan itibaren toprak olan ve şiddetli lodos fırtınalarında 
dalgaların aşarak, evlerin bahçe duvarlarını dövdüğü yolumuz nihayet 
1964’lerde betonlanmaya başlanmış, deniz tarafı bir hizaya göre kordon 
haline getirilmiştir.

 Umurça Deresi Köprüsü’nden itibaren dizayn edilip betonlanmaya 
başlanan yol, Nalbantaki Ali Efendi’nin evinin önünde,  Paşa Tarlasına 
çıkılan rampanın başlangıcında bitiyordu. 

Kordon, çakıllarla kaplı olan sahilden elli santimetre kadar yükseklikte 
yapılıyor, böylece şiddetli fırtınalarda denizin yola atlaması önleniyordu. 

Kordon bir taraftan ya-
pılırken, bir taraftan da 
peyzaj çalışmalarıyla, 
yol kenarlarına palmi-
yeler dikiliyordu. Bugün 
büyük birer ağaç haline 
gelen palmiyeler o gün-
lerde dikilen palmiyeler-
dir. 

Daha önce kış aylarında 
sahil yolundan mahal-Kumbahçe Sahili Kordonu Betonlandıktan Sonra
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lenin sonlarına gitmek, 
mahalleliler için bir iş-
kenceydi. Yürürken her 
an fırtınanın şiddetiyle 
şahlanmış koca bir dal-
ga, etrafınızı sarıp sizi 
sırılsıklam yapabiliyor-
du Bilhassa bugün Ali-
ko’nun kahvesinin oldu-
ğu mahalde o zamanlar 
bulunan köprüden geçip 
yolunuza devam edebil-
mek imkansızdı. Çünkü, 
Nalbantakilerin evinin önünde deniz (bugünkü büyük dolgu meydan) kü-
çük bir koycuk oluşturuyor, şahlanarak gelen dalga orada patlıyor met-
relerce yükseğe ve sağa sola savruluyordu. O sırada oradan geçebilmeyi 
imkânsız hale getiriyordu. Mecburen insanlar yolunu değiştirip, arka so-
kaklardan evlerine ulaşmaya çalışırlardı.  

O yol inşaatı bitince mahallemiz bambaşka bir görüntüye kavuştu. 
Sahilimiz hem derlenip toparlanmış, hem güzelleşmişti. 

Yolun ihalesi ağabeyim müteahhit İbrahim Şakar’a verilmişti. Yol inşaatı 
tam vaktinde bitirilip teslim edilmiş, mahallelimiz toprak yol eziyetinden 
kurtulmuştu.  Çok, çok ilerki yıllarda belediyenin genişletme projeleriyle 
yol, bugünkü nihai görüntüsüne kavuşmuş oluyordu. 

 

BODRUM’DA UNUTULAN BİR ŞİFA KAYNAĞI
İÇMELER

Bugün üzerinde, birçok ünlü tersanelerin kurulu olduğu İçmeler Mevki 
bizim çocukluk yıllarımız olan 1940’lı yıllardan 1960’lı yıllara kadar, 
bakir kocaman tarla konumunda münbit ve düzlük bir alandı. Çevresinde 
yükselen tepelerdeki makiler arasında, binlerce yabani çilek ve mersin 
ağaççıkları oraları cennete çevirirdi. Bazen çocukluğun verdiği cesaretle, 
sadece kayalık bir patika yoldan ta oralara çilek toplamaya, mersin 
devşirmeye giderdik. O yıllar oralarda in cin yoktu. Ama bugün genetiğiyle 
oynanıp onlarca çeşidi yetiştirilen çileğin yabanisi bile bize o serüvenleri 
yaşatmaya yeterdi. 

Kumbahçe Sahili 1964 Yılı
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İşte o düzlük alanın 
güney yönüne bakan 
kayalık bir burnu vardı. 
Burnun batı yönüne 
bakan kısmı granit 
kayalarla kaplı olmasına 
karşın, doğu yönüne 
doğru iri makiler ve sık 
yapraklı bodur ağaçların 
gölgelendirdiği, yüz 
metre kadar uzunluğu 
olan çakıllarla kaplı bir 
sahilciği vardı. O sahilin 
bitiminde ise yukarılara 
doğru tırmanan kayalık 

ve makilerin altındaki volkanik granit kayaların çatlaklarından, doğal 
müshil ilacı niteliğinde olan yavan bir su akardı. İşte o akan suya halk, 
İçmeler derdi. 

Suyun özelliği ise içildikten kısa bir süre sonra, kişinin barsaklarını 
yumuşatıp ishal olmasını sağlar ve devam ettikçe birkaç içimden sonra 
bağırsaklar tertemiz olurdu. 

Hani hep halkın söylediği bir deyiş vardır. Eski insanlar çok sağlamdı! 
derler. İşte bu deyişe sebep olan faktörlerden biri de kasabalının her yıl 
kaba incir mevsiminde, yani 15 Ağustos’tan itibaren 15 Eylül’e kadarki 
süre içerisinde,  geceleri senede bir defa olmak üzere akın akın gelip, bu 
nimetten sabaha kadar istifade etmeleriydi. Gece gelinmesinin sebebi ise o 
yaz sıcaklarında ılık olan suyun, gece soğuk içilebilmesindendi. 

Biz çocuklar yazın bu safhasını dört gözle beklerdik. Zira bu bizler için 
değişik bir eğlence gibiydi. Baba ve annelerimiz, mutabık kaldıkları 
komşularıyla gündüzden tanıdık piyade sahibi bir kaptanla anlaşıp, gece 
yarısı İçmeler’e hareket edilirdi. Bizim aile ve dostlarımızı ekseriyetle, Beti 
Mustafa Kaptan veya duvar bitişik komşumuz Seydi Cici Hüseyin Kaptan 
götürürdü. Gece yarısı rüzgar esmemesi dolayısıyla, yardımcılarıyla 
ıskarmozlara taktıkları koca koca kürekleri “Ala kürek!” yapa yapa bizleri 
İçmeler’e ulaştırırlardı. 

Oraya varılınca hemen elde bardaklar akan şifalı suya gidilip evvela 

İçmeler Mevkiinde şu anda Yat Lift Tersanesini 
bulunduğu yere akan Şifalı içme Suyunun 

Kaynadığı Yer (Makiliklerin Altında)
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içilebildiği kadar içilip, bir ağaç arkasına gidilir ve hazır beklenirdi. 
Aradan beş altı dakika geçmeden bağırsaklar faaliyete geçer, büyük bir 
hengameyle defi hacet başlar, su içmeye devam ettikçe bir an gelir içilen 
su alındığı gibi tertemiz berrak olarak adeta toprakta küçük kuyucaklar 
açacak kadar tazyikle dışarı fışkırırdı. Tabi bu arada sağdan soldan, her 
ağacın kuytusundan gelen acaip sesler gülüşmelere ve esprilere sebep 
olurdu. 

Su içme faslı bitince bağırsakların eski haline gelebilmesi için evde 
havanda dövülüp, un haline getirilen leblebi tozu avuç avuç ağza atılıp, 
bağırsakların katılaşması sağlanırdı. Bodrumlularca senede bir defa 
gerçeleştirilen bu fiil, bağırsaklara şifa verirdi. Hakikaten eski atalarımız 
işte bu gibi doğal şifa kaynaklarını kullanıp, zinde ve sağlam olurlardı. 
Çok şükür ki ben de o nimetten bol bol istifade etmiş bir kişiyim. O günler 
artık bir masal gibi. 

Bu İçmeler faslı 1960’lı yıllara kadar devam etti. Sonra unutulmaya 
başlandı. Zira o tarihlerden sonra tarla sahipleri yerlerini satmaya başlamış, 
kurulan tersane ve konuklar da foseptik çukurları açılmaya başlayınca, 
insanlar artık o pis suların içme suyunu kirletmiş olabileceği korkusuyla 
İçmeler’i terk etmişlerdir. Böylece bir doğal şifa kaynağı da unutulup 
gitmişti. Hatıralarımdaki bu büyük nimeti anlatmadan geçemezdim. 

HAMALLAR

Burada hamal konusu açılmışken, Bodrum’un o yıllardaki nakliye işleri-
ni güçleriyle yapan hamalları anmak isterim. Her biri birer Herkül hey-
kelini andıran pehlivan 
yapılı hamallar, o yıllar 
Bodrum’un en büyük 
ihtiyacını karşılarlardı. 
Çünkü o yıllar henüz bu 
işleri yapacak kamyon 
vs. şeyler yoktu. İki ah-
şap kolu olup kolların 
ucundaki omuza geçi-
rilen kayışa yüklenile-
rek hareket ettirilen ve 
diğerlerinin itekleyerek Hamal Recep
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yardım ettikleri iki te-
kerlekli,  üç metrekare 
ebadında arabayla bütün 
nakliye işlerini topluca 
yaparlardı. Ekseriyetle 
fırınların en büyük ihti-
yacı olan un çuvalları-
nı, hallaç pamuğu gibi 
omuzlarına atar koşarak 
fırının ikinci katındaki 
deposuna istif ederlerdi. 
Bu işi yaparlarken arala-
rında yaptıkları şakalar 

espri ve konuşmalar, adeta kendilerine güç katardı. İşlerini neşe içerisinde 
yapar iyide para kazanırlardı. 

Bu bahsi burada anmamın bir sebebi de o yıllar, o hamalların çoğunun 
mahallemizden ve Giritli olmalarındandı. 

Pilaçi Hüseyin, Halazar Ali, Hamal Recep, Arnavut Ali, Bici Mehmet, 
Kerimoğlu İbram, Akçalanlı Hasan, Hamal Recep, Hamal Toskun 
Memet mahallemizin hamallarıydı. Bilahare son zamanlarda aralarına 
katılan Celal, sanırım Türkkuyusu mahallesindendi. Bazen aralarına 
Abona Mehmet’te katılırdı. Yani bu bir nevi yardımlaşmaydı. Darda olan 
arkadaşlarını yanlarına alıp çalıştırırlardı. Zira toplu taşıma işi bir nevi 
kendi tekellerindeydi. 

Yukarıda adı geçen her hamal kendi çapında çok güçlü ve çalışkan 
kimselerdi. Kunduracı Pilaçi Mehmet’in babası olan Hamal Pilaçi 
Hüseyin, çok uzun boylu, güçlü kuvvetli bir bünyeye sahipti. Çok şakacı 
olduğu bilinirdi. Maalesef biraz erken vefat etmişti. 

Aralarında en atletik vücuda sahip olan ise Hamal Halazar Ali idi. Bugün 
televizyon çocuk programlarında izlediğimiz Temel Reis tiplemesini her 
gördüğüm zaman rahmetli Halazar Ali aklıma gelir. Vücudu ve pazuları 
hakikaten aynı idi. 

Bugün sur sandalet ayakkabı adı altında ticaret yapan dükkanının sahibi 
Hasanaçi’nin babasıydı. O da çok şakacı herkese takılan espriler yapan bir 
kişiydi. Bazen beni veya Erol Ağan’ı görünce ta karşıdan göğsünü kabartır, 
pazularını şişirir yanımıza gelince, sevimli Giritli şivesiyle; “Bucün, 

Hamal İbrahim Çelikoğlu
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memleket sevinç 
içerisinda, Hamal Ali 
çarşıda indi” deyip bize 
hava atar güldürürdü. 
Beni bilhassa Erol’u çok 
severdi. Onu gördüğü 
zaman takılmadan 
geçmezdi. 

Hamal Recep ile 
Kerimoğlu İbram ana 
bir, baba ayrı üvey 
kardeştiler. Hamal 
Recep’te güçlü, zenci 
heykellerini aratmayacak gösterişte bir vucuda sahipti. Kıvırcık saçları, 
upuzun boyu ve genizinden gelen bir sesle gülüp konuşan Hamal Recep, 
mahallemizin sevilen bir kişisiydi. Bilhassa İkinci Dünya Harbi yıllarında 
yanında ayak işlerini gördüğü Nalbantaki Ahmet Efendi’nin radyosundan 
dinlediği harp haberlerini ayaklı gazete gibi kahvede orda burda herkese 
anlatmasıyla bilinirdi.

Bici Mehmet ise bugün, Bodrumluların sevdiği Belmando Mustafa’nın 
babasıydı. Gençliğinde Bici Mehmet’in Bodrum Gençlik Spor Kulübünün 
en iyi oyuncularından olduğu söylenirdi. Bizim kendisini hamal olarak 
tanıdığımız yıllarda ise, artık koca göbekli hantal vücutlu bir pehlivan gibiydi. 

ÇARŞI PAZAR HAMALLARI

Bodrum’un o yıllarında ayrıca ekmek parasını kazanabilmek için çarşı 
ve pazarda dolaşan, taşınacak malı sırtında taşıyıp yerine ulaştıran sırt 
hamalları vardı. Sırtlarına aldıkları keten çuvalı omuzlarına ve başına 
geçirmiş, ellerinde iplerle gönderilecek bir eşyayı taşımak için alesta 
beklerlerdi. Bilhassa o yıllar cuma pazarını dört gözle beklerlerdi. Zira 
alışveriş yapan hanımlar aldıklarını onlarla evlerine gönderirlerdi. O 
fakirlik yıllarında onların çektiği zarureti herkes bilirdi ve onlara acırdı. O 
yüzden herkes aldığını evine onlarla gönderir, ekmek parası kazanmalarını 
sağlarlardı. 

Çarşı pazar hamallığı yapanlar bundan otuz kırk yıl evveline kadar sağdılar. 

Hamal Halazar Ali Erdoğan (sağda) ve 
Hamal Pilaçi Hüseyin.)
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Bugün elli yaşlarında olanlar onları hatırlarlar. Onlar; Hamal Şaban, 
Hamal Bedaçi Mustafa, Hamal Misina Hüseyin, Hamal Sait ve Abona 
Mustafa isimli kişilerdi. Bugün onların evlatları ve torunları aramızdalar. 
Çok şükür ki çoğunun durumları artık iyi. 

Bugün Bodrum Belediyesi’nde çalışan, mesai harici saatlerinde hiçbir 
boş vaktini oturarak geçirmeyip, durmadan eline aldığı balıkları çarşı ve 
mahalle aralarında bağırarak satan çalışkan ve sevilen delikanlı Fevzi, 
rahmetli Hamal Sait’in oğludur. 

SAKALAR

Kendimizi bildik bileli Bodrum’un içme suyu problemi vardı. Mevcut olan 
su çok kireçli olup tatsız tuzsuz bir tadı vardı. O suyla demlediğiniz çayın 
tadı ve rengi olmazdı. Banyo yaparken sabunladığınız saçınız istediğiniz 
kadar su dökün açılmaz yapış yapış olurdu. Bu sebeple içme suyu, sakalar 
tarafından Bardakçı Koyunda bulunan daha az kireçli suya sahip olan 
eski bir kuyudan, sandallarla getirilip satılırdı. Bu iş aynı zamanda bazı 
kişilerin geçim kaynağıydı. Çocukluk yıllarımızda mahallemizde bu işi 
yapan iki kişi vardı;

Birisi Samut lakaplı Hasan isimli bir dilsizdi. Kendisi o yıllar ailesiyle 
birlikte bir zamanlar Nereit Pansiyon adı altında faaliyet göstermiş olan 
binanın karşısında bulunan, bugün hazır ayakkabı satılan binada otururdu. 
Orta yaşlarda, küçük bir sandalı olan çalışkan ve herkesin sevdiği bir 
özürlüydü. Siyaha çalan esmerlikte, zayıf hareketli bir kişiydi. Sandalını, 

hey yavrum hey restorantın 
önlerine çaktığı küçük 
ahşap iskeleye bağlar, 
getirdiği su tenekelerini o 
iskeleden indirir yüklerdi. 
Getirdiği su tenekelerini 
abonelerinin uzak veya 
yakın evlerine taşır, ayrıca 
su ihtiyacı olan herkeslere 
su yetiştirirdi. 

Mahallemizin ikinci 
sakası İspita Sokakta 

İlk sakalardan Garadayı Mehmet Ali amca 
(sağda), eşi ve oğlu Saka Gara Ahmet ile.
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oturan Garadayı lakaplı Mehmet 
Ali isimli siyahi bir amcamızdı. 
Herkes, hepimiz ona Garadayı 
diye hitap ederdik. Bizim çocukluk 
yaşlarımızda yetişkin yaşlarda olan 
oğlu Gara Ahmet de babasıyla suya 
gider, dağıtımda babasına yardım 
eder işini kolaylaştırırdı. Garadayı 
iri yarı, sağlam bünyeli doğuştan 
el parmakları noksan ayrıca çok 
hızlı ve pepeliyerek konuştuğu için 
söylediğini zor anlardık.   Ne gariptir 
ki oğlu Ahmet’in de el parmakları 
noksan ve konuşması da tıpkı 
babası gibiydi. Hanımı da zaman 
zaman kocasına yardım eder, yakın 
komşularının suyunu kendisi taşırdı. 
Bu iki saka amcalarımız, hayatları 
boyunca herkesin su ihtiyacını karşıladılar. O yıllar ekseri müşterileri yakın 
komşuları olduğu için, su tenekelerini elleriyle saplarından tutarak taşır 
ve müşterilerinin evlerine götürürlerdi. Yorucu oluyordu ama ihtiyaçları 
olduğu için bu işi erinmeden, yüksünmeden yapıyorlardı. Allah her ikisine 
de rahmet eylesin.

Onların vefatından sonra bu işi meslek edinen çok kişiler oldu. Zira 
Bodrum artık büyüyor, ihtiyaçta çoğalıyordu. O sebeple Garadayı ve 
Samut öldükten sonra, bu işi evvela Gara Ahmet devam ettirmeye başladı. 
Devamında Kaymakam Sokakta oturan Bringali Mustafa,  Sucu Mahmut, 
Sucu Osman Göymen, Laroz Süleyman (Sülo) bu işi yapmaya başladılar. 
Zahmetli bir iş olmasına rağmen, geçimlerini sağlıyorlardı. Onların 
zamanında artık Bodrum büyüyordu. Su ihtiyaç sahipleri, mahallelerin 
içerilerinde olduğu için oralara su taşıma işi zorlaşıyordu. Onun da çaresini 
buldular. Taşıma işini demirci ustalarına yaptırdıkları bisiklet tekerlekli el 
arabalarıyla yapmaya başladılar. Böylece taşıma işi hem çabuk oluyor, 
aynı zamanda da bir seferde sekiz on teneke taşıma imkanları oluyordu. O 
yıllar herkesin evinin serin bir köşesinde su küpleri bulunurdu. Gelen su 
bu küplere dökülürdü. 

Sonraları turizm hareketiyle birlikte Bardakçı Koyundaki kuyudan su 
alınması belediyece yasaklanınca bu sefer, daha uzakta fakat aynı evsafta 

Sucu Süleyman Kerman (SÜLO)
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olan içme suyu Bağla Koyunda bulunan bir kaynaktan temin edilip 
dağıtılmaya başlandı. Hatta sanırım 1980’li yıllardaydı galiba, teknesine 
kapasitesinden fazla su tenekesi yükleyen Laroz Süleyman’ın (Sülo) 
sandalı, Bağla açıklarında batmıştı. Ancak kendine bir şey olmamıştı. O 
olay uzun zaman konuşulmuştu. 

Sandallarla su taşıma işi Bodrum kalabalıklaşıp su yetersiz hale gelene ve o 
arada damacanalarla şişeleme yapan firmalar devreye girene kadar devam 
etmişti. Artık su damacanaları kamyonetlerle evlerin önüne kadar getirilip, 
satılmaya başlayınca yıllar yılı Bodrumluya binbir zorluklar içerisinde 
sandallarla hizmet vermiş olan emektar sakaların devri de  bitmiş oluyordu. 

KARA ADA

Kumbahçe Mahallesi 
beton yol inşaatının ya-
pıldığı yıllarda, değerli 
Osman Nuri Bilgin ho-
camız da belediyemizle 
anlaşarak, Kara Ada’da 
bulunan metruk evle-
ri ve mağarayı turizme 
kazandırmak gayesiyle 
restorasyon çalışmaları-
na başlamıştı. 

Mübadele öncesi Rum-
ların Bodrum’da yaşadı-

ğı dönemlerde, kullanılır bir halde bulunan evler yıllar yılı sahipsiz kalmış, 
geren çatıları çökmüş kapı pencereleri yok olup gitmişti. Bizim hatırlaya-
bildiğimiz yıllardan beri o evler virane bir haldeydiler. Bodrum nüfusunun 
az olduğu o yıllar, yerli halk her yıl yaz aylarında ailecek Kara Ada’ya 
gidip birkaç gün kalır, hem hayatlarında bir değişiklik yapar hem de o yıl-
lar hakikaten şifalı bir kaynak olan mağaradan denize akan kükürtlü sıcak 
suda banyo yaparak şifa ararlardı.      İlk gelen aileler evvela evlerin üstü-
nü defne dallarıyla kapatırlar, kapı pencereleri de battaniye veya örtülerle 
kapatıp mahremiyeti sağlarlardı. Gelenek olarak düzen, gündüz erkekler 
akşama kadar banyoya girerler, gece banyo hanımların olurdu. O günler 
biz çocuklar için unutulmaz güzel günler olurdu. Annelerimiz o metruk 

21.10.1926'da Metruk Vaziyette Karaada da 
Binalar
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evlerde yemekler pişirir, 
büyüklerimiz balık avla-
makla oyalanır, biz ço-
cuklar da bütün gün de-
nizin zevkini çıkarırdık. 

Gece olunca annelerimiz 
mağarada, gönüllerince 
saatlerce banyolarını ya-
parlar, küçük olanlarımı-
zı da aralarında bulundu-
rurlardı. O yıllar henüz 
mahremiyete çok önem 
verilirdi. Hanımlar ban-
yoya giderlerken bile rahatsız olmamaları için erkekler ortalıklarda görün-
mezlerdi. Anneler ancak akılbaliğ olmamış erkek çocuklarını beraberinde 
banyoya götürebilirlerdi. 

O yıllar denizlerimiz balık kaynardı. O sebeple Bodrum çevresinde çok 
miktarda fok balıkları da bulunurdu. Hatta geceleri fokların mağarada 
barındıkları bilinirdi. Hanımlar gece mağaradayken fok balıklarının ürküp 
vücutlarına sürtünerek denize kaçtıklarını söylerlerdi. O yüzden hanımlar 
mağarada tedirgin olarak yüzerlerdi. O yıllar Bodrum’da avcılık çok 
revaçtaydı. Çok usta avcılarımız vardı. Bunların başında Fanti Süleymanaçi, 
Berber Sabahattin Rukan, Arnavut Ali, Başkatip İlyas Bey gelirdi. Avcı 
Sabahattin bir gün Kara Ada’da avlanıp geri gelirken, denizde karşısına bir 
kaç fok balığının çıktığını görünce avcılık içgüdüsüyle hiç gereği yokken 
birini vurmuş, sandalın arkasına bağladığı foku çekerek Azmakbaşındaki 
kahvelerin önüne çıkarmıştı. Tabi birçok kişi kendisine; “Yahu niye vurdun, 
günah değil mi?” diye sitem etmişlerdi. Ben de orada idim ve fokun cüssesine 
bakıyordum. Sabahattin biraz da iftiharla; “Bunun yağı çok değerli. Foça 
hastalığına iyi geliyormuş” diye cevap vermişti. Bu olayı anlatmamın sebebi, 
o yıllar denizlerimizde ne kadar çok fok balığı yaşadığını anlatmam içindi. 

O evlerin hemen arkasında birkaç dönümlük düz bir alan vardır. Bazı 
köylü arkadaşlar orada kavun karpuz yetiştirip, orada kalanlara ve 
Bodrum’da satarlardı. O toprağın kavunu çok tatlı olurdu. O toprakta 
1960’larda kavun yetiştiren, en son kişi olarak hatırladığımız İstanköylü 
Osman Göymen’di. 

Metruk evlerin, Osman Nuri Bilgin tarafından 
turizme kazandırıldıktan sonraki görüntüsü)
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O yıllar Bodrum’da 
zıpkını olan iki kişiden 
biri ben, diğeri de 
Cevri’nin İbram’dı. İyi 
dalar iyi balık avlardım. 
Bazen arkadaşlarımdan 
Terzi Kemal, Tornacı 
Niyazi ve daha birkaç 
arkadaş gurubuyla Kara 
Adaya zıpkınla balık 
avlamaya gider, orada 
birkaç gün kalırdık. 
Osman Göymen’in o 
tatlı kavunlarından bol 

bol alıp yerdik. 

1960’lı yıllarda artık eskisi gibi aileler gidip kalamıyorlardı. Zira artık 
Bodrum yavaş yavaş kalabalıklaşıyor, dışarıdan gelenler de Kara Ada’daki 
mağaranın ününü duyup oraya doluşuyordu. 

İşte turizmin hayat bulmaya başladığı o yıllarda, oranın turistik 
potansiyelini keşfeden Osman Nuri Bilgin hocamız, o metruk evleri restore 
ettirip turizme kazandırmak gayesiyle işe başlamış, evlerle birlikte doğal 
bir biçimde denizle kucaklaşan şifalı suyu bir havuz şekline dönüştürerek 
kıymetlendirmiştir. 

Evlerin çatıları yenilenmiş, kapı pencereleri takılıp duvarları beyaz 
badanayla kapı pencere 
süveleri de eflatun 
renge boyanınca, ortaya 
çok güzel bir görüntü 
çıkmıştı. Ayrıca evlerin 
önüne dikilen pembe 
renkli zakkumlar o 
güzelliği bir kat daha 
arttırmışlardı. 

Artık turistlerle dolu 
tekneler oraya uğruyor, 
mağarada yüzlerine 

Karaada da Mağaradan Çıkan Kükürtlü Suda 
Keyfimiz

Karaadadaki büyük evin ilk harabe hali ve bir 
zamanlar arkasındaki kavun yetiştirilen arsa.
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güzellik çamuru sürüp banyolarını yapıyorlardı. Evlerin yanında bulunan 
restorantta da yemeklerini yiyebiliyorlardı. Her geçen gün adanın ve 
mağaranın adı ünleniyor turistlerle dolup taşıyordu. 

METEOR ÇUKURU

1961-1962 yıllarıydı. Bir ara Bodrum’da sık sık seri halde orta şiddette 
depremler olmaya başlamıştı. O sarsıntılar baya şiddetli oluyor ve halkı 
korkutuyordu. 

Bugün Kara Ada’da bulunan ve meteor çukuru olarak adlandırılan yerde 
o yıllar, felezin altında kayrak taşlar bulunur üzerinden geçip giderdiniz. 
Ben o taşların üzerinden defalarca geçmiş ve kayrakların altında balık 
aramışımdır. 

Seri depremlerin devam ettiği yıllarda bir gün, o felezin altında dibi 
görünmeyen bir çukurun açıldığını işitmiş ve gidip maskeyle dalıp baktığımda 
hakikaten dibi kapkaranlık olan ürkütücü bir manzarayla karşılaşmıştım. 
Çökme oluşurken, dibe doğru kayalar biribiri üstüne istiflenmiş gibi 
durduğu ve sanki her an o kayalar aşağıya çökecekmiş gibi göründüğü için 
dibe dalmaya korkmuştum. Zamanla alışınca o çukurada dalışlar yapmıştım.  
Gel zaman git zaman depremlerde oluşan o batık  turizmde ilgi çekmesi 
için ad değiştirmiş ve meteor düşmesi neticesinde oluşmuş gibi empoze 
edilmeye başlanmıştır. O günden sonra da adı meteor çukuru olarak 
kalmıştır. 

PAŞA TARLASI

Bodrum’un doğusunda, 
bidayetten beri işlenme-
miş bakir kalmış bom-
boş bir araziydi. 

Doğusunda, Kışla Da-
ğına doğru tırmanışta 
etrafı taş duvarla çevril-
miş Hıristiyan mezarlığı 
içerisinde, terkedilmiş-
likten dolayı duvarları 
çatlamış beyaz badanalı Paşa Tarlasının Bakir Hali
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küçük bir manastır ve 
hemen yanında asırlık 
bir çam ağacı bulunurdu. 
Güneyinde masmavi de-
niz, kuzeyindeki yüksel-
tide ise, eskiden kalma 
beş altı adet su kuyusu 
ve batı yönünde, birkaç 
sağlam ev dışında bir 
sürü yıkık virane binala-
rın çevrelediği çukur bir 
alandı. 

Biz çocuklar için biçilmiş 
bir oyun sahası. Ortadaki düzlük kendini yetiştirmeye çalışan çocuklar için 
mükemmel bir futbol antrenman alanı.  Çevresindeki yükseltide yetişen ot 
ve yabani bitkiler sayesinde, başta Çoban Abdullah’ın sürülerine ve diğer 
sürü sahiplerine mükemmel bir otlaktı. 

Denize beş altı metre mesafede altında tatlı su kuyusu bulunan tek dut 
ağacı, Paşa Tarlası’nın adeta semboliydi. 

Mahallenin yeni yetişen utangaç kızlarının, gözlerden uzak denize girme 
yeri, ayrıca kuyu suyunun çok saf ve kireçsiz olmasından dolayı çamaşır-
larını burada yıkayan mahalleli kadınların buluştuğu yerdi. Kıyıya parelel 
olarak uzayan toprak Akçebük yolunun az ilerisinde  memleketin yegane 
tabakhanesi bulunurdu. Burası, her sabah yaya olarak gelen akşama kadar 
hayvanların postlarını 
işleyerek değerlendiren 
Tabak Çuvalcıların Hü-
seyin Efendi’nin imalat-
hanesiydi. 

Manastır sırtlarının alt 
tarafında otlayan sürüle-
rin, yaz sıcağında gölge-
sinde yattıkları kocaman 
bir harnup ağacı vardı. 
Ayrıca o ağacın hemen 
az ilerisinde, yanyana 

Paşa Tarlasında arkadaşım Doğanla (sağda) 
top oynarken.

Solda Tabak Çuvalcıların Hüseyin Dayı ve 
İlk Müze Müdürümüz Haluk Elbe. 
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bitişik duran gece yaban hayvanlarına barınak, gündüz biz çocuklara oyun 
yeri olan ikişer metreküp kapasitede iki küçük mağaracık bulunurdu. Bu-
gün artık bu saydıklarımın hiçbirisi yok. Üzerleri milyonlarca ton beton 
yığınlarıyla örtülmüş, doğal ortam katledilmiştir. 

ÇOBAN ABDULLAH

Tarlanın batı yukarı ya-
kasında Nalbantakilerin 
evinin (halikarnas disko) 
hemen karşısında bulu-
nan, eskiden kalma bir-
çok metruk bina yıkılmış 
virane bir şekilde duru-
yordu. Bu yıkıklıkların 
ilki Çaçaron Mehmet 
Kaptana aitti. Turizmin 
ilk başlangıç yıllarında 
Bodrum’a gelip yerle-
şen, ilk entelektüeller-
den sinema sanatçısı 
Ayfer Feray ve kardeşi 
tiyatro sanatçısı Günfer Feray tarafından satın alınmış ve Güf Güf isimli 
lüks bir pansiyon inşa edilmişti. O bina halen aynen durmakta, ancak baş-
ka isimle çalıştırılmaktadır. İlk sahipleri Ayfer ve Günfer Feray kardeşler 
ise maalesef artık hayatta değiller. 

Bugün, Zeki Müren’in müze evinin hemen az ilerisinde, patika yola parelel 
olarak uzayan üzeri çetilerle kaplı kuru duvarın arkasında rahmetli Çoban 
Abdullah’ın fakir dam evi yer alırdı. Eşi Kübra yengeyle birlikte yaşayan 
Çoban Abdullah’ın, Ekrem isimli bir de yardımcı evlatlıkları vardı. Sürü 
halinde birçok keçi ve kuzuları yanında epeyce de inekleri vardı. Karı, 
koca çok çalışkan insanlardı. Abdullah dayı, sabah namazında kalkar 
eşeğine binip sürüyü yönlendiren köpeğiyle birlikte hayvanları İçmeler 
tarafına götürüp bırakır geri gelirdi. Alışık olan sürü, otlaya otlaya geri 
gelir akşam damlarına girerdi. 

Çoban Abdullah’ın eşi Kübra yengemiz, meşhur Davulcu Ali Dayı’nın 
kızkardeşiydi. Bütün yakın mahalle komşuları gerek taze süt ihtiyacını, 

Çoban Abdullah Dayı ve Eşi Kübra Yenge 
Kuzularını Dnizde Yıkarken



346

gerekse keçi sütünden ürettiği enfes tulum peynirini onlardan alırlardı. 
Sipariş üzerine hakiki keçi tulumları içerisinde tulum peyniri üretirlerdi. 
Arada bir içerisine süt ilave etmek veya yemek üzere tulumu açtığınız 
zaman, etrafa dağılan o mis koku halen burnumda tüter. Annem sık sık 
kendilerine siparişle tulum peyniri yaptırır, o nefis peynirleri yemeye 
doyamazdık. Peki.. hani nerede şimdi o nefis üretimler. Zaman gibi 
maalesef, o güzellikler de bozuldu. Abdullah Dayı ve Kübra Yenge çok 
yıllar evvel maalesef, hakkın rahmetine kavuştular. Allah kendilerine 
rahmet eylesin. 

Evlatlıkları Ekrem, Allah uzun ömürler versin halen sağ. Geçen yıl 
kendisine, bana babadan kalan o hünerle hakiki bir tulum peyniri yapmasını 
rica etmiştim. Ne kadar yalvarıp yakardıysam maalesef yapmadı. Eski 
imkânların kalmadığını bahane etti. Belki de haklıydı. 

Çoban Abdullah’a komşu olan birkaç evden birinde dağdan kesip 
eşeğe yüklediği odunları mahalle aralarında gezerek satan, ayrıca dağ 
elmalarından şifalı elma yağı (fasko mila) imal ederek nafakasını kazanan, 
rahmetli Aksakal Halil İbram amca otururdu. Daha ilerde Hataylı Mehmet 
Kaptan komşularıydı. Onlardan az aşağıda meşhur elma ve kekik yağcı 
Arap Efendi komşusuydu. (Aydın ve Ali Baz’ın babaları, zabıta Kazım’ın 
dedesi)

Paşa Tarlası, biz yeni yetişen gençlerin hafta sonları grandtuvalet 
turladığımız ve o yüksekliklerden Bodrum’un o yıllardaki bakir, güzel 
manzarasını seyrettiğimiz bir gezi yerimizdi. Aynı zamanda Çoban 
Abdullah’ın kuru duvarının altı hıdrellezlerde birçok ailenin gelip 
oturduğu, hıdrellezi kutladıkları bir mesire yeriydi. 

Hıdrellezlerde aileler fakir de olsa o yılların bereketiyle, yarım oğlak 
alıp iç pilavla doldurup fırına verir, zenginleştirilmiş daha birçok piknik 
yemekleriyle şahane bir hıdrellez kutlaması yaparlardı. Aile büyükleri 
kilim ve hasırlar üzerinde otururlarken, kız ve erkek çocukları o yılların 
çocuk oyunları olan ip atlarlar, daha birçok oyunlarla vakit geçirirlerdi. 

Ayrıca yetişkin kızlar yukarıdaki manastıra gider, orada bulunan asırlık çam 
ağacına kurdukları salıncaklarla adeta uçarcasına sallanırlar, her yükselişlerinde 
Bodrum’un şahane panoramasını adeta uçaktaymış gibi seyrederlerdi. 

O yıllar her mahalle halkının hıdrellezi kutladıkları bir yerleri vardı. 
Mesela, Umurça ve Türkkuyusu Mahalle halkının piknik alanı bugün 
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üzerinde yüzlerce bina, 
iş yerleri, emniyet 
amirliği, ticaret odası, 
akaryakıt istasyonu 
bulunan alandı. Alan, 
Sulu Hasan Tepesinin 
hemen altından başlar 
batıya doğru uzanırdı. 
Üzerinde küçük çakıl 
taşlarının serpili olduğu 
yeşillik bir düzlüktü. 
Düzlüğün ortalarında 
Yokuşbaşı Deresi 
yatağı alanı ikiye böler, 
tarlaların aralarından 
geçerek Yokuşbaşı Köprüsüyle buluşurdu. Dere yatağının kenarında halen 
ne olduğunu bilmediğim, eski yıkık bir taş duvarın yükseltisi bulunurdu. 

Milas karayolu Sulu Hasan Tepesi’nin arkasından kıvrılarak gelip, alanın 
hemen doğusundan geçerek hafif kavislerle aşağılara doğru sarkarak, çarşı 
ağzına ulaşırdı. O yıllar toprak şosenin sağı ve solu yemyeşil, mandalina 
ve envay çeşit ağaçlarla kaplı tarlalarla çevriliydi. İnsanlar o alanda 
hıdrellezlerini kutlarken, biz o yılların jantileri, gençleri, şosede ve o piknik 
alanında grandtuvalet giyinmiş olarak, turlar atarak, kendimizi gösterirdik. 
Bugün, Küçük Sanayii olarak adlandırılan, çarşı yolunun başlangıcında o 
yıllar, tepeden aşağılara doğru inen, köklü koca koca  kayrak taşlar vardı. 
Bir hıdrellez günüydü. Toplu olarak dolaştığımız arkaşlarım Hakkı Uslu, 
Berber Mustafa Çaylan, Sandaletçi Ali Güven, Barba Cemil, Tevfik Uslu, 
Berber Necati ile o taşlardan biri üzerinde çekilmiş bir hıdrellez hatırası 
arşivimde durmaktadır.

Netice olarak, Paşa Tarlası’nın bugünkü konumunu anlatmama gerek 
yok. Sonraları uğradığı değişim bugün gözler önünde zaten. Ancak bir ara 
henüz bakir bir alanken, 1960’lı yılların sonlarından itibaren, tekne ustaları 
düzlük alanı açık tersane olarak kullanıp, birçok tekne imal ettiler. Ta ki 
arazi parsellenip üzerine birçok bina inşa edilene kadar.  

 

Paşa Tarlasına İnen Yol Kenarında Çoban 
Abdullaın Evinin Kuru Duvarı ve Bodrum 

Manzarası (Kendi Çekimim) Yıl 1968
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NALBANTAKİ ALİ EFENDİ

Nalbantaki Ali Efendi, elli beş altmış yaşlarında kısa boylu, göbekli, 
dolgun yanaklı, asık suratlı bir amcamızdı. Kendisi aynı zamanda, Torba 
Köyü’nde çam ağaçları içerisinde bulunan Demir Çiftliği’nin sahibiydi. 
Ayrıca Bodrum’a bir buçuk kilometre kadar mesafedeki Akçebük mevkinde 
de beş on dönümlük bir mandalina bahçesi vardı. Bahçe içerisinde su 
havuzunun üzerine ahşaptan yaptırdığı köşk, kendisinin ne kadar zevk 
sahibi biri olduğunun kanıtıydı. 

Zaman zaman akrabaları olan sahiplerini ziyarete giden annem, beni 
de beraberinde götürürdü. Mis kokulu mandalina ağaçları içerisindeki 
zevkle döşenmiş o köşkü unutamıyorum. Aşağıya baktığınız zaman havuz 
içerisinde bulunan rengarenk balıkların hareketleri, etrafınızdaki koyu 
yeşil yapraklar arasında mücevher gibi parlayan turuncu mandalina ve 
portakalları, greyfurtları seyretmek başlı başına bir zevkti. Çocuktum ama 
her şeyi gayet net bir şekilde hatırlıyorum. 

Ali Efendi’nin başka bir arazisi de Bodrum’un doğusunda Paşa Tarlası’nın 
güney ucunda bulunan ve bir sembol gibi duran o yıllar halk arasında gao 
( koy), bugün ise Şalvarağa Tepesi adıyla tanınan ancak uğradığı inşaat 
kıyımıyla beton yığını haline gelip tepe vasfını kaybeden araziydi. O 
tepe her zaman herkese açık olup, hayvan sahiplerinin bir otlağı gibiydi. 
Bakirdi. Üzerinde seyrek olarak bulunan çam ağaçları altında yetişen 
mantarları, halk gidip toplardı. Bereketliydi, herkese yeterdi. 

Ali Efendi yanında, ev ve çarşı hizmetlerini gören yardımcılar çalıştırırdı. 
Bunlardan biri Hamal Recep’ti.  Kendisi uzun boylu, kıvırcık saçlı, 
pehlivan gibi bir vücuda sahipti. Ali Efendi’nin işlerini görürdü. Çok 
dürüst ve sadıktı. (kendisinden hamallar bahsinde söz etmiştim) Malikhane 
radyosundan dinlediği harp havadislerini, kahvelerde veya ayaküstü 
anlatmasıyla bilinirdi. Ayaklı gazete gibiydi. 

Ali Efendi, Torba’daki Demir Çiftiliğne atla giderdi. Giderken üzerine 
avcı biçimi bir ceket, ayağına çizme, başına da safari tipi mantardan 
panama şapkası giyerdi. Ağzından kalın pürosu hiç eksik olmazdı. Tam 
bir ağa gibiydi. Akçebük’e ise sandalla gider gelirdi. Sandalı Hamal Recep 
kullanırdı. 

Tahsilde olan oğlu Turgut Nalbantoğlu, yaz tatillerinde Bodrum’a gelir 
delikanlılık yaşlarının tadını arkadaşlarıyla çıkarırdı. Biz kendisini yazdan 
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yaza görürdük. Çok ağırbaşlı, efendi bir kişiydi. Sonraları ailece eşi ve 
çocuklarıyla Bodrum’a yerleşmişlerdi. Kendisini herkes severdi. Evleri 
meşhur bir disko olduktan sonra, (halikarnas disko) kızlarınında tahsili 
dolayısıyla İstanbul’a göçmüşler ve orada yaşamaya başlamışlardı. Ara 
sıra gezmeye gelirlerdi. Bir defasında da benim misafirim olmuşlardı. 
Kendisi bundan dört beş yıl evvel, maalesef aramızdan ayrılmıştı. Babası 
Ali Efendi ise bizim çocukluk yıllarımızda vefat etmişti. 

NALBANTAKİ ALİ EFENDİ’NİN
MALİKANESİ

Paşa Tarlası’nın tam batı yükseltisinde, denize nazır eski şatoları andıran 
görüntüsüyle, kaleye kadar uzayan Kumbahçe sahiline ve mahallenin 
tümüne hâkim konumda bir bina. 

O yıllar henüz etrafına dolgu yapılmadan evvel kuzeyden güneye, etrafını 
çevreleyen denizin güneye bakan kısmı, deniz kayalarıyla kaplı bir 
durumdaydı. Dolunayda, denizin gelgit olaylarında o taşlar meydana çıkar, 
deniz dolunca tekrar sular altında kalırdı. Çocukluk yıllarımızda deniz 
çekilince, kayalar arasında kalan su birikintileri içerisinde balıklar kalırdı. 
Onları ellerimizle tutardık. 

Henüz dolgu yapılmadan evvel suların çekik olduğu günlerde, o kayalar 
üzerinde ustam İbrahim Özkeskin ve Rasatçı Ünal Turan’la çekilmiş bir 
hatıramız da vardır. Yine aynı gün aynı yerde Harhar İbrahim’le de bir 
resmimiz mevcuttur.

Binayı ve deniz seviyesinden yüksekte olan kademeli bahçesini, denizin 
dalgalarından koruyan sur gibi yüksek duvarlar çevrelerdi. Malikânenin 
bahçesinde başta bodur palmiye ağaçları olmak üzere, birçok çam ve 
okaliptus ağaçları bulunurdu. Evin açık denize bakan ön bahçesinde, envay 
çeşit çiçekler bulunurdu. 

Binaya, güney yönünde bulunan yüksek ve geniş çimento merdivenden 
girilirdi. Merdivenden itibaren binanın batı köşesine kadar uzayan iki 
metre genişliğindeki balkonu, çimentodan yapılmış süslü trabzan sütunlar 
ve korkuluk korurdu. Yerler o yılların gösterişli karo taşlarıyla kaplıydı. 
Bina yüksek bir bodrum katı üzerine inşa edilmiş, birçok odası olan tek 
katlı büyük bir evdi. Geniş pencereleri ahşap panjurlarla korunurdu. 
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Esasen ev mübadeleden evvel Bodrumlu Rumlar tarafından, (Aziz Aya 
Yorgi adına) kilise yapılmak üzere inşa edilmeye başlanmış, zemindeki 
bodrum katı ölülerin kemiklerinin muhafaza edilmesi gayesiyle toplu bir 
mezarlık şeklinde düşünüldüğü için, yüksek bırakılmış. Bu hususta bilgi 
edinmem için bir gün kendisiyle görüştüğüm, bizlerden yaşça büyük ve 
o günleri yaşayıp bu inşaat hakkında bilgi sahibi olan Mustafa Karaöz 
ağabeyimle (Çolak Mustafa) görüşmüş ve anlattıklarını kamerayla 
kaydetmiştim. Anlattığına göre kilise inşaatı kendisinin gençlik yıllarında 
başlamış, duvarlar pencere seviyesine geldiği yıllarda mübadele olunca, 
inşaat yarım kalmış. Hatta pencere altlarına konacak olan birçok mermer 
denizlikler getirilip, yerleştirilmeye başlanmış. O sırada kendisi Paşa 
Tarlası tarafına gittiği zamanlar inşaata uğrar, gidişatı takip edermiş. 
Sohbetimizde inşaatın Bodrum katında numaralanmış bir durumda bulunan 
ve içinde ölenlerin kemiklerinin muhafaza edildiği onlarca çuvalı bizzat 
kendisinin gördüğünü anlatmıştı. Ayrıca, o yıllar halk arasında bir rivayete 
göre o kemik parçalarından küçük bir parçasını boynuna asan kimse, hasta 
olmazmış  gibi bir inanç olduğunu  söylemişti. Bazı kimselerin de buna 
inanıp, küçük bir kemik parçasını muska gibi boyunlarında taşıdıklarını 
biliyormuş. 

Tabi mübadele başlayıp Rumlar gidince, hali vakti iyi olan Nalbantaki Ali 
Efendi binayı satın alır ve bugünkü hale getirir. O binanın ilerki yıllarda, 
kızı Halime hanım tarafından ilk pansiyonlardan biri haline dönüştürülmesi 
hakkındaki malumatı, daha evvelki yazılarımda anlatmıştım. O sebeple, 
bina hakkındaki bahsi burada bitirmek istiyorum. 

SÜNGER TÜCCARI
ALİ CENGİZ EFENDİ

Nalbantaki Ali Efendi’nin Akçebük mevkindeki bahçe komşusu, sünger 
tüccarı ve tekne sahibi meşhur Ali Cengiz Efendiydi. O da Bodrum’un en 
tanınmış simalarından biriydi. Bahçeleri yan yana ve aynı büyüklükteydi. 
O da zevk sahibi bir kişiydi. Onun da bahçesi içerisinde bir bağ evi vardı. 
Ev taş ev olup, üzeri kiremit kaplıydı. Onun da evinin önünde balkonunun 
altında içi rengarenk balıklarla dolu bir havuzu vardı. Ali Cengiz de hafta 
sonları annemin en samimi dostlarından biri olan eşi Zehra hanımla birlikte 
bahçelerine gelip bir kaç gün kalırlardı. 

Modern zihniyetli çok şık giyinen, başında parlak siyah fötr şapkası ve 
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elinde purosuyla tam bir Avrupalı 
görünümündeydi. Çok zeki bir 
kişiydi. Halikarnas Balıkçısı Cevat 
Şakir’in çok samimi dostuydu. Cevat 
Bey Bodrum’dan ayrılıp uzun yıllar 
sonra 1960’larda Bodrum’a gezmeye 
geldiği günlerde her gün Ali Cengiz 
Efendiyle birlikte vakit geçiriyordu. 
Ekseriyetle bugün penguen pastanesi 
olan binanın önünde, sahil çakılları 
üzerinde masa kurarlar sohbetler 
ederlerdi. Ben de evimizin tam 
karşısında olan o evin önündeki 
yüksek kaldırım taşına oturur, biraz 
da merakla onları karşıdan izlerdim. 
O kadar güzel sohbet ederlerdi ki, o 
konuşmalara Cevat Baba’nın esprili 
sözleri de girince o sohbeti dinlemeye 
doyum olmazdı. Bu arada ufak ufak 
demlenirler ve kahkahalar peş peşe 
gelirdi. 

Cevat Beyin o yılki ziyareti sağlığında Bodrum’a son gelişiydi. 1973 
yılında, ki benim Almanya’dan geri geldiğim yıldı. O yılın son baharında 
ise, son kez ve ebediyen kalmak üzere Bodrum’a cenazesi gelmişti. O 
gün vasiyeti üzerine Bodrum’a getirilen naaşı bugün Türbe Mezarlığı 
karşısında bulunan, Bodrum’a hakim bir tepede mütevazı kabrinde ebedi 
uykusuna devam etmektedir. Allah rahmet eylesin.

 

SÜNGERCİLİK VE BODRUM

Sünger; ta eski tarihlerden beri denizin en kıymetli cevheri, insanoğlunun 
geçim kaynağı. Değeri ne kadar yüksekse, çıkartılması da o kadar tehlikeli 
ve ölümcül olan bir cevher.  Onun uğrunda zaman zaman ne canlar yitip 
gitmiş, ne yiğitler sakat kalıp çürüyüp gitmiştir. Ama kazanan hep onu 
ucuza alıp, yüksek değerlerde satanlar olmuştur. 

Avlanma şekli zamanına göre hep şekil değiştiren; aynacılıkla başlayıp, 
formayla dalmakla çağ atlayan, en sonunda da çağdaş nargile metoduyla 

Ali Cengiz, Hüseyin Cengiz, Hasan 
Cengiz, İbrahim Cengiz ve Salih 
Cengiz'in Anneleri Kibare Cengiz 

(Lakapları Bıçakali)
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dalmakla noktalanan bir 
süreç. 

Aynacılık; bizim 
bilemediğimiz bir 
zamandan beri insanoğlu, 
yetmiş seksen santim 
boyunda otuz veya kırk 
santim yarı çapında 
olan saçtan bir silindirin 
altına, su sızdırmayacak 
bir şekilde yerleştirdiği 
camla, denizin dibini adı 

üzerine ayna gibi görüp, o zamanlarda dipte binlercesi bulunan süngerlerin 
yerini tespit edip eline aldığı bir ağırlıkla dibe dalmış ve süngeri koparıp 
yukarı çıkmıştır. Nefesle yapılan bu avlanmaya aynacılık deniyordu. 

Bizim çocukluk yıllarında, yani 1940’lı 1950’li yıllarda her ne kadar forma 
dalgıçlığı yapılıyorduysa da halen aynacılık yapan denizcilerimiz vardı. 
Bunların başında Paluko Mustafa, Goca Bıyık Eşref gelirdi. Onlar, o yıllar 
halen o iptidai avlanmayı sürdüren denizci büyüklerimizdi. 

Gocabıyık Eşref, çocukluk 
yıllarımızdan itibaren aynacılık 
yöntemiyle ahtapot yakalayıp satar 
ve ailesini o kazançla geçindirirdi. 
Maalesef onun ölümüyle birlikte, 
Bodrum’da aynacılıkta bitmiş 
oluyordu.  Kendisini buradan 
rahmetle anarım. 

Forma dalgıçlığı ise, daha çağdaş bir 
metod olmasına rağmen, o derece 
de tehlikeleri olan bir metottu. Su 
geçirmez bir emtiayla yapılan forma 
üzerine geçirilen kocaman bakır veya 
bronz başlık, formanın omuzlarında 
bulunan kalın turuncu renkteki 
lastik koruyucunun üzerindeki 
pasolu bronz daireye çevrilerek 

Kocabıyık Aynacı Eşref Özgüreli

Dalgıç İsmet Cengiz Sigara ile 
Vurgun Testinde ve Arkada Abisi 

Nazif Cengiz
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oturtulduktan sonra, ayrıca somunlu 
kelebek vidalarla sıkılarak su sızması 
ve hava kaçırması önlenirdi. Dalgıç 
bu cenderenin içine girdikten hemen 
sonra, kendisine hava veren hortumun 
bir ucu başlığının arkasında, diğer 
ucu da kendisine havayı sağlayan 
pompa makinesine bağlı olurdu. 
Pompa aletinin her iki yanında 
bulunan daire biçimindeki çemberleri 
tutamaçlarından tutup, çeviren iki 
pompacı görevli devamlı bir şekilde 
aşağıdaki dalgıca hava sağlarlardı. 
Dalgıç dibe dalarken kendisine bağlı 
olan ve kılavuz olarak adlandırılan 
ip, dalgıcın can güvenliğini sağlayan 
sigortasıydı. Zira bol sünger alanına 
düşen dalgıç, bir an hırsa kapılıp 
vaktini veya gidebileceği menzili 
aşabilirdi. O durumda da yukarıda kılavuzcu olarak adlandırılan ve devamlı 
bir şekilde ipi elinde tutan görevli derhal ipi çekiştirerek aşağıdaki dalgıcı 
uyarırdı. Bu ip aynı zamanda aşağıda avlanan dalgıç tarafından, herhangi 
bir tehlike anında veya yukarı çıkmak istediğinde işaret olarak kullanılırdı. 
O takdirde dalgıç yukarıdakiler tarafından aksona kurallarına uyularak 
hortumundan yavaş yavaş yukarıya çekilirdi. 

Dalgıç bazen şansına sünger tarlasına düşüp, elinde taşıdığı ve kopardığı 
süngerleri içine koyduğu file apoşiyi çabuk doldurursa, yakaladığı 
süngerleri yukarıya çekmeleri için yine bu kılavuz ipiyle işaret veriyordu. 
Yukarıda boşaltılan apoşi tekrar aynı iple, dipteki dalgıca gönderiliyordu. 
Aksona; dalgıcın dipte kalış müddetine göre yukarıya çıkışı esnasında, 
deniz basıncının kan deveranı üzerindeki etkisini yavaş yavaş deşarj 
etmesi için, dalgıcın belirli metrelerde ve belirli dakikalar dâhilinde aynı 
yerde mola vererek yukarıya çıkmasıdır. Dipte en büyük tehlikelerden biri 
dalgıcın karşısına mesela aniden çıkan büyük bir köpekbalığından ürküp, 
aksona yapmadan hızla yukarıya yüzmesiydi. O takdirde kandaki müthiş 
kan basıncı, baskıdan kurtulup köpüklü bir vaziyette beyne doğru hücum 
etmesi dolayısla damarları tıkayıp dalgıcın vurgun yemesine neden olurdu. 
Vurgunun neticesinde, ya ölüm ya da ömür boyu sakat kalmak vardı.

Forma Dalgıcının Çıkardığı 
Süngerler Apoşide
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Burada bir paragraf 
açıp Bodrum’un öz 
eşraflarından olan Hacı 
Resuller’in Mehmet 
Soykan ağabeyimizin 
şair ve yazar ruhlu 
oğlu rahmetli Fikret 
Soykan’ın 1971 yılında 
sünger uğruna yitip 
giden, ölmeyip sakat 
kalan denizciler için 
yazdığı bir şiiri onun 
ruhuna atfen buraya 
koymak istiyorum. Çok 

erken genç yaşta kaybettiğimiz bu değerli kardeşimizin ruhu şad olsun.

Bodrum Süngercileri

Bahar ayı geldi mi, sefer ayı demektir;
Limandan ayrılırlar, Bodrum Süngercileri.
Kah güneye inerler, kah kuzeye çıkarlar,
Boğaz kavgası için, Bodrum Süngercileri.
Bu yıl için denize kaç kişi verilecek?
Kaç ananın, babanın ciğeri delinecek?
Kalbi dileklerimiz kurbansız dönmenizdir,
Avınıza bereket Bodrum Süngercileri.

TEKNEDE UYGULANAN
İPTİDAİ VURGUN TESTİ

Yukarı çıkan dalgıç her defasında mutlaka, kaptan ve diğer tayfalar 
tarafından vurgun testine tabi tutulurdu. Hiç bir vurgun emaresi de olmasa 
bu test mutlaka uygulanırdı. Test; yukarı çıkan dalgıca verilen bir sigarayı 
içmesiyle uygulanırdı. Eğer dalgıç vurgun yemişse, sigarayı içer içmez 
nikotinin etkisiyle vucudundaki felci hisseder, sigara içmeye devam 
edemezdi. O takdirde, sefer derhal sona erdirilir ve geri dönüş başlardı. 
Vurgun hafifse, basınç odasındaki dengelemelerle dalgıç bir sakatlık 

Balık Adam Tosun Sezen ve Cavır Ali 
Sünger Avında
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geçirmeden sağlığına kavuşur, 
hayatına devam edebilirdi. 

İkinci tehlike ki, misalleri çok vuku 
bulmuş ve ben de o ölümlere şahit 
olmuşumdur. Dipte bol süngerlerin 
ekseriyetle deniz mağaraları içinde 
bulunduğu söylenirdi. Dalgıç mağara 
içlerindeki süngerleri koparmaya 
girdiği zaman eğer dikkat etmesse, 
başlığındaki görüş lumbuzlarında 
bulunan camlardan biri çıkıntıya 
çarpıp kırılınca, oradan doluşan deniz 
suyu havası inen formayı milyonlarca 
ton deniz basıncıyla sıkıp, dalgıcın 
vurgun yemesine ve derhal ölümüne 
sebebiyet veriyordu. 

O ölüm şekli feci oluyordu. Çünkü 
ölen dalgıç yukarıya çıkarıldıktan 
sonra üzerindeki formayı çıkarmak 
çok zor oluyordu. Zira basınçla morarmış ve aşırı derecede şişmiş olan 
başından dolayı kafasından bronz başlığı çıkarmak kolay olmuyordu. 
Bir defasında ki.. Bu bahsi evvelki dalgıçlarımız bahsinde anlatmıştım. 
Mahallemizin genç dalgıçlarından olan rahmetli Fanti Mustafa, Cevri 
Hasan Kaptan’ın dalgıç tenesinde böyle bir kazayla ölmüş, ölüsü liman 
meydanına getirilmişti. Orada görmüş ve çok etkilenmiştim. Şişmiş ve 
morarmış kafasından dalgıç başlığını çıkarmak çok zor ve acıklı olmuştu. 
Allah rahmet eylesin. 

Nargileyle dalma; dalgıcın yine hava hortumuna bağlı olarak, ancak bu defa 
üzerinde forma olmayıp hortumla gelen havanın direkt şnorkel vasıtasıyla 
ağıza ulaşması ve dalgıcın daha serbest ve hızlı hareket edebilmesini 
sağlayan bir metodtur. Dalgıç dipte üşümemesi için, üzerine ısı koruyucu 
olan balıkadam elbisesi giyiyordu. Dibe çabuk ulaşabilmesi ve dipte 
denge sağlayabilmesi  için üzerinde gerektiği kadar kurşun ağırlığı belinde 
taşıyor, hızlı hareket edebilmek ve daha uzaklara ulaşabilmek içinde 
ayağına palet giyiyordu. 

Bu dalış metodunda da, kılavuz ipi kullanılarak dalgıcın her türlü hareketi 

Sünger kooperatifi Kurucularından 
Kayınpederim Vapora Hüseyin 

Cengiz Kaptan
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kontrol edilip emniyeti sağlanıyordu. Bu metodta dalgıca hava elle çevrilen 
hava pompasıyla değil, kompresör denilen makinayla sağlanıyordu. 

PROFESYONEL DALGIÇLAR:
BASKIN ve TOSUN

1960’lı yılların 
başlarında Bodrum’a, 
Baskın ve Tosun 
isimli üniversiteli iki 
profösyenel dalgıç 
geldi. Beraberlerinde 
o zamanın en son dalış 
teknolojisiyle donanmış, 
içerisinde bir de basınç 
odası olan Tımarhane 
isimli bir tekneleri 
vardı. O dalış şekli 
de nargileyle dalma 

metoduydu. Bu metod, dalgıçların hareketlerini büyük ölçüde kısıtlayıp 
dipte hareket kabiliyetini zorlaştıran formayla dalmaya alternatif bir dalış 
şekliydi. Efendi, pırıl pırıl ve kültürel kişilikleri sayesinde tüm denizcilerle 
hemen kaynaşmış ve bu metodu onlara kabul ettirmişlerdi. Ara sıra tanıtım 
gayesiyle isteyen gençleri beraberlerinde götürüp, kontrollü bir şekilde 
dibe daldırıp, onlara bu dalış şeklini öğretmeye çalışıyorlardı. Nitekim 
çok kısa bir zamanda bu metod tüm süngerci denizciler tarafından kabul 
edilmiş ve forma ile dalış terk edilmişti. 

O tarihten sonra süngerci kaptanlar, eski dalma edavatlarını söküp 
teknelerini bu yeni tekniğe göre donatmaya başlamışlardı. Hatta ben de 
bir gün Baskın’la tanışmış, beni de nargileyle daldırmasını rica etmiştim. 
O yıllar Bodrum’da zıpkını olup, amatör olarak nefesle dalan balık 
avlayan iki üç kişiden biri de bendim. O sebeple daha derinlikleri merak 
ediyordum. Allah rahmet eylesin, beni kırmadı ve teknesiyle Değirmen 
Burnu’ndan sonra gelen Haremten Burnunda nargileyle daldırmıştı. Evvela 
ne yapılması ve nelere dikkat edilmesini öğretip, öyle daldırıyordu. O dalış 
hayatımın unutulamayacak bir anısıydı. Dibe kaydıkça dipteki bambaşka 
bir âlemle ilk karşılaştığım andı. Zaman ve mekân mevhumu bir an için 

Balık Adam Tosun Sezen (sağda)
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yok olmuş, kendimden geçmiştim. 
Unutulmaz ve doyulmaz o lacivert, 
mavi derinliklere öyle kapılmışım 
ki, aniden yukarıdan kılavuz ipinin 
çekiştirilmesini hissederek kendime 
geldim ve yukarıya çekildim. 

O andan itibaren denizin esiri 
olmuştum. Hayatım ve sağlığım 
el verdiği müddetçe de denizden 
kopamadım. Mütevazı  teknemle 
(Derviş),  otuz iki yılım denizler 
üzerinde geçmiş, nefesle dalıp balık 
avlamak, hayatımın bir parçası 
olmuş, nihayet doktorum; “Yeter 
artık” diyene kadar, o bambaşka 
alemin içinde yaşamıştım. Ta ki.. 
Sevgili yoldaşımı teknemi satana 
kadar.  

Baskın ve Tosun Bodrum’da adeta bir çığır açmışlardı. Bir zaman sonra 
Bodrum’a basınç odasını da kazandırdılar. Bir gün geldi ki bu pratik dalma 
usulü sayesinde, denizlerimizde süngerlerin yok olmaya başladığı yıllara 
kadar, onlarca genç dalgıç yetişmiş hayatlarını kazanmaya başlamışlardır. 
Bu arada bazı kazalar vurgun olayları olmamış değildi. Ama bazı vurgunlar, 
basınç odası sayesinde ucuz atlatılmakla birlikte vurgun yiyip sakat kalma 
ve iki de ölüm olayı olmuştur. 

NİKO’NUN VURGUN YEMESİ VE
ÖLÜMÜ

Niko, İstanbul Rum Cemaati’nden bir dalgıçtı. O da her genç gibi, 
Bodrum’a hayatını kazanmak için gelmişti. O yıllar bu metod tutup iyi 
de kazanç getirmeye başlayınca denizci olmayıp meslek sahibi olan bazı 
esnaf arkadaşlar da o akıma kapılmış, edindikleri teknelerle süngerciliğe 
başlamışlardı. Bunlardan biri de, 1960 yılında birlikte çalıştığım Terzi Celal 
Kondaydı. O da bu akıma kapılıp mesleği yanında süngerciliğe başlamıştı. 
Niko onun teknesinde dalgıçtı. Sanırım 1962 veya 1963 yılı Ağustos ayı 
sonlarıydı. Celal Konday’ın teknesi bayrağı yarıya indirilmiş ve zamansız 

Balık Adam Baskın Sokullu
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olarak seferden 
dönmüştü. Bu iyiye 
alamet değildi. Nitekim 
anlaşıldı ki teknede bir 
vurgun olayı olmuştu. 
Öğrendik ki dalgıcı Niko 
vurgun yemişti. O yıllar, 
Baskın ve Tosun’un küre 
biçimindeki basınç odası, 
liman meydanındaki 
Raşit’in Kahvesi’nin 
yan tarafında duruyordu. 
Derhal Niko’yu basınç 
odasına koydular. 

O günlerde rahmetli 
müteahhit İbrahim 
Şakar ağabeyim, Yukarı 
Mazı İlkokul binasının 
tadilatını yapıyordu 

ve inşatın başında bulunan babam Derviş Ustaya kereste gönderecekti. 
Keresteler henüz o yıllar kayınpederim olmayan, Vapora Hüseyin 
Kaptan’ın teknesiyle nakledilecekti. Kaptan, kardeşi İbrahim Cengiz’di. 
(tekne ustası Kıvırcık Mustafa Cengiz’in babası) Ben de kerestelerin 
başında Mazı’ya gidecektim. O gün limanda beklerken basınç odasında 
olan Nikoya bakmaya gitmiştim. Kendisini tanımıyordum ve onu ilk defa 
orada görmüştüm. Basınç odasında bulunan Niko, lumbuzlardan kendisine 
(Nasılsın ?) gibi işaret yapan arkadaşlarına başparmağıyla Okey işareti 
yapıyor ve gülüyordu. Gayet iyi görünüyordu. 

O gün biz Güven isimli tekneyle hareket ettik. İkindi vakti Aşağı Mazı 
sahilindeki bir iskeleye rampa olarak çıma tuttuk. Biraz sonra köylüler 
katırları ve atlarıyla gelip, keresteleri boşaltıp hayvanlarla patikalardan 
Yukarı Mazıya okul inşaatına taşıdılar. O gece ben babamla okulda kalmış, 
kaptan ve yardımcısı Tahir isimli gemici teknede yattılar. O gece hiçbir 
yerde göremeyeceğim bir güzelliği, Mazı köylülerinde görmüş, çok hoşuma 
gitmişti. Gece köylü hanımlar, köyün meydanı sayılan alan etrafında 
bulunan evlerinin damlarına çıkmış oturmuşlar, aşağıdaki kahvedede 
erkeklerin  kemanlı, cümbüşlü, darbukalı içki âlemlerini seyrediyorlardı. 
Bu bir düğün değil, köyün bir geleneğiymiş. Çok hoşuma gitmişti. O 

Vapora Hüseyin Kaptan Bir Gazete Röportajında
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güzel âdeti hiç unutmadım. Geçen yıl bir vesile Mazı’ya gittiğim zaman, 
o meydanı aradım ancak her taraf tamamen değişmiş olduğu için meydanı 
bulamadım. Sadece hayalimde o geceyi bir daha yaşadım. 

Ertesi gün Bodrum’a dönmemiz gerekiyordu. Zira o gün, 30 Ağustos Zafer 
Bayramıydı ve akşam liman meydanında eğlence olacaktı. Öyle geceler 
biz gençler için çok mühimdi. Hareket ettik. Hareketimiz biraz geciktiği 
için körfez batıdan yavaş yavaş rüzgar çıkarmaya başlamıştı. Öğleden 
sonraya kalırsak fırtınaya dönüşen havada geri dönmek zorlaşırdı. Zaten 
makine, kızma kafa tek silindir eski sefle marka bir motordu. Tekneyi 
zor yürütüyordu. Nitekim selametle ancak Orak Adaları açıklarına kadar 
gelmiştik ki, motor istop etti. Kaptan ve Tahir uğraşıp motoru biraz 
çalıştırabildiler. Fırtına azmıştı, hemen zar zor da olsa az ileride bulunan 
küçük bir koya ulaşıp demir atabildik. Orada da ne yaptılarsa motor 
çalışmadı. Mecburen üzülerek o geceyi orada geçirecektik. İbrahim Cengiz 
Kaptan’ın asıl mesleği aşçılıktı. Gelirken her ihtimale karşı yanımda, 
dalış takımlarımı getirmiştim. İbrahim Kaptan bana, “ Sen dal balık getir. 
Ben yemek yaparım” deyince, o küçücük koya daldım. Kısa bir zamanda 
bir tepsi dolusu balık vurdum. O yıllar balık henüz zıpkını tanımıyor ve 
kaçmıyordu. Aynı zamanda öyle avcılık henüz yayılmadığı için, koylar 
balık kaynıyordu. 

Orada kısa zamanda iki kiloluk bir orfozla, kefal ve saragoz cinsi bir sürü 
balık vurmuştum. Akşamdan kaptan uğraşıp, motoru tamir etti. Ertesi 
sabahta erkenden hareket edip selametle Bodrum’a ulaşmıştık. Tabi, bir 
gece evvelki zafer kutlamaları kursağımızda kalmıştı. 

Tekneden iner inmez hemen basınç odasındaki Niko’ya bakmaya 
gittiğim zaman, bir gün evvel öldüğünü ve gömüldüğünü öğrenmiş çok 
üzülmüştüm. Olaydan bir kaç gün sonraydı. Celal Konday beni çağırıp 
moralinin çok bozuk olduğunu söyledi. Çünkü İstanbul Rum Cemaati 
Niko’nun ölüsünü İstanbul’a nakletmek için, bir cenaze arabası yollamıştı. 
Mezar açılacak, cenaze bir tabuta konup nakledilecekti. Celal mezara 
birlikte gitmemizi istedi. Gittik. Mezarı rahmetli Kayafa Mazlum ve Rıfat 
kardeşler açtılar. O ağustos sıcağında meydana gelen kokuyu ömrüm 
boyunca unutamayacağım. Üstüne üstlük,  bir anda peyda olan milyonlarca 
leş sinekleri bir anda her tarafı istila etmişlerdi. 

Hayatımda ilk defa dört beş gün evvel gömülmüş bir insan cesedi 
görüyordum. Şişmiş balon gibi olmuştu. El ve parmakları olağan dışı 
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büyümüş ve şişmiş. Nihayet ceset kaldırılıp içi krom kaplı bir sandukaya 
konurken, sığmadığı için görevliler tarafından vücudun bazı yerlerine 
sokulan şişlerle havası idirilip ancak o şekilde sandukaya yerleştirilebilmişti. 
Sanduka lehimlenmezden evvel, üzerine dökülen bir sıvıyla tahnit edilmiş 
ve koku yok olmuştu. O durumu asla unutamadım. Celal de uzun müddet 
o travmadan kurtulamamıştı. 

BODRUM SÜNGER KOOPERATİFİ’NİN
KURULMASI

Ali Cengiz ve Terzi 
Kukaçi Ahmet 
Nalbantoğlu ta baştan 
beri sünger işine el 
atmışlar ve ticaretini 
y a p m a k t a y d ı l a r . 
Ali Cengiz, kendi 
tekneleriyle yakalanan 
süngerlerle yetinmeyip 
yaz sezonunda diğer 
teknelerin yakaladığı 
süngerleride alıp, Yunan 

adalarından arada bir gelen Rum tüccarlara satıp para kazanıyordu. Onlar 
ise, Bodrum’dan aldıkları süngerleri Avrupa’ya kendi süngerleriymiş 
gibi ihraç ediyorlardı. Sonraları Terzi Kukaçi Ahmet, İstanbul’dan Rum 
asıllı Todori isimli bir şahsı getirtip birlikte Avrupa’ya sünger satmaya 
başladılar. Todori iki ayağından da özürlüydü, ama yürüyebiliyordu. 
İlerde Bodrumlulara kendini çok sevdirdi, bir ara Bodrum Gençlik Spor 
Kulübü’nde yöneticilik bile yapmıştı. 

Avrupaya satılan süngerlerin ihracatı ancak Todori tarafından 
yapılabiliyordu. Bu duruma son vermek aynı zamanda binbir zahmet ve 
tehlikelerle deniz dibinden süngerleri çıkaran dalgıçların emeklerinin 
daha iyi değerlendirilmesi gayesiyle, Bodrum Sünger Kooperatifi’nin 
kurulması kararlaştırılmış ve ilk kurucuları; Yusuf Görgün, Vapora 
Hüseyin Cengiz Kaptan, Cevri Hasan Kaptan, Deli İbram Kaptan, Ömer 
Dizdar, Kalafat Ahmet gibi denizci abilerimiz bir araya gelerek kooperatifi 
kurmuşlardı. Ama dış piyasaya açılabilmeleri Ali Cengiz’in çabalarıyla 

Sünger Kooperatif Kurucuları Toplu Halde
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mümkün olmuştu. Kooperatif kurulduktan sonra sünger daha iyi şartlarda 
değerlendirilmeye başlanmış, dolayısıyla dalgıçlar da zahmetlerinin 
karşılığını almaya başlamışlardı. 

TALAT  KAMBER

Nargileyle dalma 
metodu, Bodrum’da 
birçok genç dalgıçların 
yetişmesine vesile olmuş 
ve birçok genç bu yolla 
hayatını kazanmaya 
başlamıştı. Bunların 
başında; Kamberlerin 
Talat, Çarık İbo 
(Sandalet ustası), Kör 
Oktay, Pamili Süleyman 
(Öğretmen) gibi aydın 
ve iş sahibi gençler 
geliyordu. Bu dalış stilinin en revaçta olduğu yıllar ben Almanya’ya 
çalışmaya gitmiş ve o genç arkadaşların faaliyetlerine şahit olamamıştım. 
Herkes onlardan sitayişle söz ediyor ve hepsi bir kariyer ediniyorlardı. 
Çıktıkları uzun seferlerden bol süngerle döndükleri ve iyi kazandıklarından 
bahsediliyordu. Eğer ben o yıllar Almanya’ya gitmemiş olsaydım içimdeki 
deniz aşkıyla, ben de o işe heves edebilirdim. 

Talat Kamber, 1960’lı yıllarda on sekiz on dokuz yaşlarında, gencecik 
pırıl pırıl tahsil gören Bodrum’un seçkin ailelerinden birinin oğluydu. 
Bodrum’da Baskın ve Tosun’la ilk tanışıp, balıkadamlığa heves eden 
bir gençti. Nitekim emeline kavuşmuş, Baskın’ların ustalaşmış ilk 
dalgıçlarından olmuştu. Kader arkadaşları Çarık İbo, Kara Dursun, 
Fethiyeli Turan ve daha bazı arkadaşlarıyla birlikte; Libya, Tobruk, 
Bingazi, Trablusgarp gibi Afrika kıyılarına Ali Dayı isimli tekneyle sünger 
avlamaya gitmiş, usta bir balıkadamdı. Çok şükür başına hiçbir kötü olay 
gelmeden geri gelmiş, hayatına devam etmiştir. Halen sağlık ve afiyette 
olan değerli bir arkadaşımızdır. 

Ben eşimle Almanya’da olduğumuz yıllarda, (1966-1973) Bodrum’da olup 
bitenleri ailelerimizden ve arkadaşlarımdan gelen mektuplar vasıtasıyla 

Dalgıç Talat Kanber.
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öğreniyor, Bodrum’da olup bitenlerden haberdar oluyorduk. O yıllar 
turizmin de yükselişe geçtiği yıllardı. Bodrumlu hayatından memnundu. 
Kayınpederim Vapora Hüseyin Kaptan ve onun gibi birçok eski kurt, dalgıç 
teknelerinde yaptıkları tadilatlarla yeni teknolojiye uyum sağlayarak, uzak 
seferlere çıktıkları hatta Baskın ve Tosun’un genç dalgıçlarla birlikte, 
Tunus, Cezayir gibi Kuzey Afrika sahillerine sefer yaptıklarını onlardan 
öğreniyorduk.

ÇARIK İBO

Çarık İbo, eşim Zehra’nın dayısı, 
Sucu Osman Göymen’in oğluydu. 
Asıl mesleği kunduracılık olmasına 
rağmen, her Bodrumlu genç gibi 
deniz aşkı dolayısıyla aynı zamanda 
iyi kazanç getirmesi vesilesiyle, o da 
dalma hevesine kapılıp sünger avcısı 
olmuştu. Henüz çok gençti. İyi de 
bir dalıcıydı. Kendisi Baskınların 
öğretileriyle yetişkin bir balıkadam 
olduktan sonra, henüz on yedi 
yaşlarındayken, Baskın ve Tosun’un 
teknesiyle yukarıda anlattığım Afrika 
sahilleri seferine Talat, Dursun ve 
diğer arkadaşlarıyla sünger seferine 
çıkmış iyice ustalaşmış bir balıkadam 
olmuştu. 

Her şey çok güzel giderken, bir dalışı 
esnasında karşısına çıkan büyük bir köpekbalığı yüzünden, vurgun yemiş 
ve hayatı değişmişti. Şimdi bu olayı kendi anlatımıyla dinleyelim;

“Baskın ve Tosun’un teknesi Tımarhaneyle Afrika sahillerinde sünger 
avlamaya devam etmekteydik. Her şey çok güzel ve yolunda gidiyordu. 
Ben o yıllar henüz on yedi yaşlarımda ve çok iyi dalış yapabilen bir 
balıkadamdım. Reislerimiz ve sefer arkadaşlarımızla uyum içerisinde 
çalışıyor, işlerimiz de çok bereketli gidiyordu. 

Bir gün yine periyotik dalış sırası bendeydi. Kıyafetlerimi kuşanıp dibe 

Dalgıç İbrahim Göymen (Çarık İbo)
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daldım. Bereketli bir sünger tarlası üzerinde avlanırken, uzak koyu 
mavilikler içerisinde birden bir hareketlenme oldu. Küçük, büyük balıkların 
telaşla sağa sola kaçıştıklarını görüp o tarafa baktım. Birden o koyu 
lacivert mavi loşluk içerisinde ağzındaki testere gibi dişleri görülen iki iki 
buçuk metre boylarında kocaman bir köpekbalığının, benim az ilerimde 
manevralar yaptığını gördüm. Böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyordum. 
İlk anda şoke oldum ve ne yapacağımı bilemedim. Sonra, bir ara geriye 
doğru uzaklaşan köpekbalığını görünce hiç düşünmeden kendimi yüzeye 
doğru attım. O an bütün bildiğim deniz kuralları aklımdan gitmiş, tek 
düşündüğüm şey bir an evvel deniz yüzeyine ulaşmak olmuştu. Beni 
aniden karşılarında gören mürettebat ne yapacağını şaşırmış, o şaşkınlık 
anları geçince beni tekneye almışlardı. 

Tekneye alınır alınmaz bütün vücudumun uyuştuğunu, hareket 
kabiliyetimin tükendiğini ve vurgun yediğimi hemen anladım. Derhal beni 
teknedeki basınç odasına aldılar ve orada tam elli dört saat kaldım. İşte 
benim ölümden dönmem de, teknede bulunan o basınç odası sayesinde 
oldu. 

Tam üç yıl istirahat ettim. Ayak hareketlerimde her ne kadar ufak bir kısıtlama 
vardıysa da iyi idim. Bu üç yıl sonunda vurgun yediğim o derinliklere tekrar 
dalıp, ilmin belirttiği gibi ayaklarımdaki o arızanın düzeleceği ümidiyle, 
tekrar balıkadamlığa döndüm. Bu defa Afrika sahillerinde değil ama, Ege 
Akdeniz ve Marmara’da daha uzun yıllar, sünger avcılığına devam ettim. 
Tekrar o derinliklere dalmak, vurguna panzehir gibi geldi. Çok iyi idim. 

Sonra denizciliği bırakıp, asıl mesleğim olan çarık imalatına başladım. Her 
ne kadar iyi olsam da yürürken ayaklarımdaki sürümeyi atamıyordum. Tabi 
yıllar geçip yaşlanmaya başlayınca ayaklarımdaki ağırlık daha da arttı. O 
sebeple bugün hayatımdaki hızı kesmemek ve o olayı tarihe gömmek için 
tekerlekli arabayla hayatıma mükemmel bir şekilde hiç bir şey olmamış 
gibi devam etmekte olup, Allaha şükür etmekteyim.”

Bugün Çarık İbo, kendisini çok seven eşi ve çocukları ile ilk günkü 
mutluluklarıyla yaşamlarına devam etmekteler. Kendilerine ömürleri 
boyunca mutluluk huzur ve esenlikler dilerim. 

İbo’nun arkadaşlarından Talat Kamber ile yaptığım bir sohbette, İbo’nun 
dalışlarında kılavuzluğunu kendisinin yaptığını söylemişti. Dalışlarda biraz 
hırslı olan İbo’yu, başına bir şey gelmemesi için kuralları uyguluyarak tam 
saatinde yukarıya çekermiş. Vurgun olayının olduğu gün teknede olmayıp, 
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hurma toplamak üzere karadaymış. Vurgun yediğini tekneye geldiği zaman 
öğrenip çok üzülmüş, hatta keşke orada olsaydım diye halen çok hayıflanır. 

DALGIÇ KÖR OKTAY

Bodrumlu fakir bir ailenin çocuğu 
olan Oktay, efendi kendi halinde 
sevilen bir gençti. Bir gözü 
görmüyordu. Lakabı ondandı. O da 
deniz sevdalısı bir gençti. O hevesle 
o da dalgıçlığı seçmiş zamanla iyi 
de bir dalgıç olarak süngercilikten 
kazandığıyla ailesini ferahlatmıştı. 
Oktay’ın bir zaafı vardı hepimiz 
bilirdik, pohpohlanmayı severdi. 
Ezilmişliğini böyle telafi ederdi. 

O yıllar Bodrum’da adliyede, Rasim 
isimli bir hâkim görev yapmaktaydı. 
Çok uzun yıllar Bodrum’da görev 
yaptığı için hemen hemen bütün 
Bodrumlular kendisini tanırdı. Halkla 
çok iyi kaynaşmış, herkesin sevdiği 
bir kişiydi. Onun da, Bodrum’a 

her gelen gibi balık avlamaya merağı vardı. Yine bir gün arkadaşlarıyla 
birlikte küçük bir sandalla balığa çıkarlar ve Kara Ada açıklarında bir 
yerde demirleyip, gadidi yaparlar. O yıllar denizde balık ganiydi. Giden 
boş dönmezdi. Halen de aynıdır ya, o günde bir taraftan balık tutarlar 
bir taraftan da mangal yakıp tenekede boklu kebap yapıp demlenirler. 
Vakit gelip demiri kaldırmak istedikleri zaman, demirin dipte bir şeylere 
takıldığını görüp başka bir gün gelip çıkartmak üzere ipi kesip şamandıra 
bağlarlar. 

Tabi akıllarına ilk gelen Kör Oktay olur. Hakim Rasim kendisini bulup, 
demiri o derinlikten ancak onun gibi usta bir dalgıcın çıkarabileceğini 
söyleyip, kendisini pohpohlar. Koca bir hâkimin kendisine ricasını büyük 
bir iltifat olarak gören Oktay, demiri elbette çıkarabileceğini söyleyip işe 
koyulur. Ben o yıllar Bodrum’da değildim ama dalış yapılacak yerin çok 
derin olduğunu duymuştum. Ancak havaya giren kardeşimiz, bir iltifat 

Dalgıç Kör Oktay
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uğruna daldığı denizin karanlıklarından vurgun yiyerek yukarı çıkar ve 
maalesef kurtarılamayarak ölür. 

Oktay’ın ölümü uzun yıllar Bodrum’da acı bir olay olarak anılmıştı. 
Unutulmayacak efendi bir arkadaştı. Yazık olmuştu. Ama elden ne gelirdi 
ki. Kaderi oymuş. Kendisini burada rahmet ve mağfiretle anıyorum. 

BODRUM’DA SOSYAL HAYAT ve
DÜĞÜNLERİMİZ

Mahallemiz Kumbahçe 
(Önce Rum - sonra Giritli 
Mahallesi), Bodrum’un 
diğer mahallelerine 
göre biraz daha modern 
ve serbest bir hayata 
sahipti. Bunda mübadele 
sebebiyle Giritten gelen 
halkın çok büyük bir 
rolü vardı. Oradan göçüp 
gelenler, oranın köklü 
yerli medeniyetleri 
dolayısıyla, yaşayış 
biçimleri yöresel örf ve adetleri yemekleri ve giyim kuşamlarıyla farklı bir 
görüntüye sahiptiler. Bu yüzdendir ki, ilk gelişlerinde yerli halk tarafından 
dışlanmışlar ve hatta Yunan asıllı bir toplummuş gibi görülmüşlerdi. 
Kendilerine uzun bir zaman yerli halk tarafından “Yarım cavur” denmiş 
dışlanmışlardı. Hatta büyüklerimizden duyduklarımıza göre Giritliler yerli 
halk tarafından uzun bir müddet mahallelerine sokulmamış, bir de karşılıklı 
taşlı, sopalı mahalle kavgaları yaşanmış. Fakat zaman geçip arkadaşlıklar 
kurulunca, mübadillerin Türkoğlu Türk olduğu dinlerinin de müslüman 
olduğu anlaşılınca, aradaki buzlar erimiş dostluklarla karşılıklı evliliklerle 
akrabalıklar tesis olunmuştur. Bugün birbirinin kopmaz bir parçası olan 
her iki halk adeta kardeştirler. 

Bodrum’un diğer vilayet ve kasabalarımızdan daha modern ve hoşgörülü 
bir hayata sahip olmasını, Girit kökenlilere borçlu olduğunu yerli halkta 
takdir etmektedir. Bodrum’un yerli halkıyla, Giritlilerin ayrıştıkları şey 
düğün adetleriydi.

Selim Oğlu Sami'nin Gelin Alma Alayında 
Arkadaşlarımla. 17.03.1957
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GİRİTLİLERİN DÜĞÜN ADETLERİ

Giritlilerin düğünleri 
cuma gecesi yakılan 
kınayla başlayıp, 
cumartesi gecesi yapılan 
düğün merasimiyle 
son bulurdu. Düğün, 
ekseriyetle bir caz 
gurubunun eşliğinde bir 
salonda, balo şeklinde 
yapılır düğün sonunda 
aynı gece gelin ve damat 
gerdeğe girecekleri eve 
gelir, evvela kapıda 

imam nikâhı kıyıldıktan sonra eve girerlerdi. Damat kapıyı kapatmadan 
evvel, mutlaka bozuk para saçma âdetini uygulardı. Bu evlenecek yeni 
çiftlerin bereket içerisinde yaşamaları için uygulanan, saf ve içten bir 
inançtı.  

Giritlilerin diğer bir düğün şekli de, bilhassa maddi durumları pekiyi 
olmayan aileler tarafından yine aynı adetler çerçevesinde yapılmakla, bu 
defa düğün salonda değil müsait bir alanda veya dost bir ailenin müsait  olan 
bahçesinde, açıkta çalgıcılar keman ve darbuka eşliğinde yapılırdı. Gelin 
alma, ailelerin anlaştığı şekilde ya düğün sona erince aynı gece, ya da ertesi 
gün damadın evinde toplanılıp içkiler içilip, oyunlar oynandıktan sonra kız 
evine kafile halinde gidilip telli duvaklı gelin ailesinden teslim alınırdı. 
Gelin; keman ve cümbüş eşliğinde çalınan oyun havalarıyla yolda oyunlar 
ve yol kesmeler eşliğinde erkek evine, yani yeni evine getirilip, kapıda 
bekleyen damada teslim edilirdi. Damat tam eve girerken cebinde bol 
miktarda bulundurduğu bozuk paraları arkasına doğru saçıp, çocukların 
para kapma kargaşası arasında sırtına arkadaşlarının vurduğu yumruklarla 
kaçarcasına gelini eve sokardı.

Tabi, düğün tarihi gerek Bodrum’da bulunan eşe dosta gerekse diğer 
şehirlerdeki akraba eş ve dosta, çok evvelden bildirilip davetiyeler 
gönderilir, yakın akraba ve dostlar düğünden bir kaç gün evvel gelir 
evlerde ağırlanırlardı. Yemekler yenir, aralarında oyunlar oynanıp, düğün 
şereflendirilirdi. Cuma gecesi mutlaka kına yakılır ve eğlenceler doruğa 
çıkar. Ertesi günün gecesinde de yapılan baloyla düğün sona ererdi. 

Bir Düğünde Davet Üzerine İcra Ettiğim Şarkıyı 
Söylerken
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YERLİ DÜĞÜN ADETLERİ

Yerli halkın düğünleri ise daha yorucu geçerdi. Zira onlardaki düğün tam 
bir hafta sürer. Bu günler içerisinde bir havludan ibaret olan ve okuntu 
diye bilinen davetiyeyle düğüne çağrılan davetliler, tam bir hafta boyunca 
adetler çerçevesinde yapılan düğün yemeklerini (başta keşkek, etli nohut, 
elde hazırlanmış hamurla kıymalı lokum pilavı, tatarlı yoğurt, ev baklavası) 
yerler ve doyasıya eğlenirlerdi. 

Düğünün başladığı tarihten itibaren evin sokak kapısı üzerine büyük bir 
bayrak asılıp, adeta burada düğün var ilanı yapılırdı. Bu aynı zamanda 
dışarıdan gelen ve evi bilmeyen davetlilere bir işaretti. 

Yerli düğünlerinin en güzel adetlerinden biri ise, sandıklar içerisinde 
saklanan ve sadece kına gecesi hatırına çıkarılıp giyilen asırlık ata yadigârı,  
temeldevrenlerin gelin ve samimi arkadaşları tarafından, perşembe gecesi 
giyilip ellere kına yakılmasıdır. O gece gelin ve arkadaşları arasında 
yaşanan eğlence doruk noktasına erişir. 

Yerli düğünleri bir meydanda veya bir bahçe içerisinde yapılırdı. Alana 
getirilen kalaslar, orta yerde üst üste konan düzgün taşlar üzerine kare 
biçiminde oturtularak düğün meydanı oluşturulurdu. Oyun sahasının bir 
kenarına serilen minderlere çalgıcılar, kemancı ve darbukacı otururlardı. 
Bizim gençlik yıllarımızda düğünlerin vazgeçilmez çalgıcıları Davulcu Ali 
Dayı’nın damadı olan Kemancı Salih ve Darbukacı Çalgıcı Haççe ablaydı. 

Ayrıca o yıllar Çalgıcı Raziye ve Çakır Fatma da yarı cüce ve belinden 
özürlü Kemancı Kemalle düğün yaparlardı. Ama en rağbet gören ve en çok 
düğün yapan çalgıcılar, Kemancı Salih ile Çalgıcı Haççe ablaydı. Haççe 
abla gençlerin düğünlerde oynadıkları oyunları ezbere bilir, delikanlı 
sahaya girer girmez onun oyun havasını furmaya başlardı. Tabi delikanlı 
bundan çok memnun olur, oyununu bitirdikten sonra çalgıcıların önüne bol 
bahşiş atardı. 

YENGELER ve SAĞDIÇ

Düğüne erken gelen önden yer kapma yarışına girişirdi. Fakat düğünü 
ayarlayan yengelere burada çok iş düşerdi. Yerli düğünlerinde amca veya 
dayı yengeleri çok önemliydi. Adeta düğünün organizatörleri gibiydiler. 
Kendilerine ayrı bir değer verilirdi. Zira kızla sırdaşlık yapar ve gerdek 
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gecesi bilmesi gereken şeyleri, eşine karşı nasıl davranması ne yapması 
gerektiğini ona öğretirdi. Düğüne gelen gelinin arkadaşlarından evlilik 
yaşına erişmiş olan kızları, evvela ön sıralara oturtup görülmelerini 
sağlarlardı. Bu çok güzel bir adetti. Çünkü o yıllar yaşanan taassup ve 
terbiye gereği, kızlar ancak buralarda görülüp talipleri çıkardı. Şimdiki 
gibi kızların seçimlerini kendilerinin yapma imkân ve ihtimali olamazdı. 
Bu adet ise düğün alanını saran erkeklerin, karşıdan görüp beğendiği kıza 
kaş, göz veya el işaretiyle beğenisini belli edebilme imkânını veriyordu. 
Bazen de dikkatini çektiği kızdan gelen olumlu tatlı bir bakış veya belirsiz 
bir gülümsemeyle mutlu hayallere dalıyor, sonu bazen de mutlu sonla 
bitebiliyordu.

Yengelerin bir görevi de, gelinin eline kınayı onların yakmasıydı. Yüzü 
kırmızı bir tülle örtülen gelinin arkadaşlarının söylediği “Gelinim, kadınım 
kınan kutlu olsun” diye devam eden içli ağıtlar eşliğinde, gelinin hıçkıra 
hıçkıra ağlamaları arasında; içerisinde birer altın bulunan kına, gelinin 
her iki eline yengesi tarafından yakılırdı. Bizim düğünümüzün yengesi, 
Zehra’nın Nazif Dayısı’nın eşi Lüfet yengeydi. 

Gelin düğüne gideceği zaman, babası kızının bekaretini simgeleyen kırmızı 
kurdeleleri, kızının beyaz gelinliği üzerine beline dolayıp düğümlerdi. Bu 
sahne çok duygusal bir andı. Zira o güne kadar gözünden sakındığı sevgili 
kızını, kendi eliyle eloğluna gönderiyordu. Kız da artık baba evinden 
ayrıldığının bilinci içerisinde hıçkıra hıçkıra ağlayarak babasının elini 
öperken, kimbilir nasıl duygular içerisinde olurdu. Bu arada duygulanan 
baba da kızına sarılıp bir müddet ağlaşırlardı. 

Türk örf ve adetlerinde bekâret çok önemli bir kavramdı. Evvela kızın 
namusunu sonra ailenin şeref ve onurunu temsil ederdi. Bir ailenin en 
büyük emeli kızını tertemiz, el değmemiş bir şekilde gelin etmekti.

Sağdıç; evlenecek olan delikanlının sırdaşı ve akıl hocası olurdu. Tıpkı 
yengenin kızın sırdaşı ve akıl hocası olduğu gibi. Bu sağdıç delikanlıdan 
yaşça çok büyük mutlaka evlilik yaşamış ve tecrübeli saygın bir kişi 
olurdu. Bazen bu şahıs bir berber olurdu. Damat tıraşı olmaya giden damat 
adayına, gerdeğin bütün inceliklerini anlatırdı. O kişi artık damat adayı 
nezdinde, her zaman sayılan hürmet gören bir kişi olarak kalırdı. 

Düğünlerde birbirlerini görüp karşılıklı olarak bir şeyler hisseden 
gençlerin, bu beğenisi ciddiyse evvela erkek ailesine bu fikrini açıp, 
ailesinin de düşüncelerini öğrenirdi. Eğer ailece münasip görülürse, araya 
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konan bir dostla kız 
tarafının ağzı aranır, 
olumlu bir sinyal alınırsa 
kararlaştırılan bir tarihte 
kızı istemek üzere, aile 
büyükleri yakın akraba 
ve dostlarıyla birlikte kız 
evine ziyarete giderdi. 
Bu ziyarete damat adayı 
iştirak edemezdi. Evde 
oturup sabırsızlıkla 
gelecek müjdeli haberi 
büyük bir heyacanla 
beklerdi. 

Ziyaret evvela normal hal hatır sormakla başlar. Sohbet devam ederken, 
gayet güzel giyinmiş gelin adayı, içeri girer ve tepsideki kahveleri evvela 
damat adayının babasına, annesine sonra tüm misafirlere dağıtır. Bu bir 
nevi karşı tarafa kendini gösterme seramonisidir. 

Sonrası malum, basmakalıp klişeleşmiş sözler başlar; 

“Efendim! Bugünkü sebebi ziyaretimize gelince. Biz bugün buraya hayırlı 
bir iş için geldik.  Oğlumuz, kızınızı görüp çok beğenmiş. Bizler de münasip 
görüp, sizi ziyarete geldik. Eğer sizler de münasip görürseniz, Allahın izni, 
peygamberimizin kavliyle; oğlumuz adına kızınızın desti izdivacına talibiz. 
Sizlerden de hayırlı bir cevap bekliyoruz.”

 Bu arada aileler arasında şakalaşmalar ve gülüşmeler arasında, kızın 
babası veya annesi; 

“Efendim bu seçiminizle ailemize şeref verdiniz. Bizleri onurlandırdınız. 
Bizler de sizlerle akraba olmayı şeref sayarız. Bizler de isteğinizi kabul 
edip Allahın izniyle, kızımızı sizlere veriyoruz. Allah hayırlı etsin ve de 
tamamına erdirsin” derler. 

Bu güzel dilek ve temennilerden sonra, aileler arasında karşılıklı bazı 
masum istekler kararlaştırılırdı. Erkek ailesinin durumuna göre, kız tarafı 
takı husunda bazı istekler talep ederdi. Her iki tarafta istekler hususunda 
anlaşırlar ve düğün tarihi belirlenirdi. Yerli adetleri arasında bulunan 
pazarlık yapar gibi, olmazsa olmaz takı istekleri erkek tarafını çok zorlardı. 

Selim Oğlu Sami'nin ( Oynayan Damat ) Gelin 
Alma Sırasında Yol Kesme 17.03.1957
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Çünkü ailenin ekonomik gücü kısıtlıysa, ailece şeref sayılan bu istekleri 
ne pahasına olursa olsun evlatları için yerine getirmeyi kendilerine borç 
addeden aile, sonraları bunun sıkıntısını uzun zaman yaşardı. Ama ne varki 
her şey evlat için denip sineye çekilirdi. 

Bilahare kararlaştırılan tarih gelince düğün yukarıda anlattığım safhalarla 
yapılıp sona ererdi. 

Giritliler arasında kız istemelerde ise takı hususunda hiç bir mevzu veya 
pazarlık yapılmaz. Kız istenip nişan yapılacağı zaman erkeğin anne veya 
babası ekonomik gücüne göre kızın koluna bir bilezik takar veya başka bir 
takı hediye ederdi. Aileler arasında konuşulan sadece çeyiz husudur. Yani 
hangi aile salon ve oturma odasını, hangi aile yatak odasını döşeyeceği 
konusunda konuşup anlaşırlardı. 

Takı merasimi salonda balo yapılırken, evvela her iki aile efradı tarafından, 
bilahare davetli akraba ve dostlar tarafından durumlarına göre hediye 
mahiyetinde yapılırdı. Takı husunda pazarlık veya bir istek olmaması, yeni 
evlenen gençlerin dara düşmemesini sağladığı için, çok güzel bir gelenek 
olarak halen devam etmektedir. 

Ancak bu güzel adet her iki ailenin de Giritli olduğu zaman geçerlidir. 
Fakat bazı evlilikler Giritli bir aile ile yerli aile arasında yapılmaktadır. O 
zaman durum değişir. O evliliklerde de yerli ailelerin gelenekleri geçerli 
olmaktadır. 

DÜĞÜNLERDE KEYME OLAYI

Açık alanda yapılan düğünlerin en büyük riski tam düğünün en hararetli 
anında, erkeklerin ortaya çıkıp oynadıkları sırada yaşanan, Keyme 
Olayı’ydı. 

Yerli düğün adetlerinden biri de kızlar oyunlarını bitirince meydanı, 
etraflarını saran ve oynamak için sabırsızlıkla bekleyen erkeklere 
bırakırlardı. Kendini, yetişkin güzel kızların kuşattığı oyun meydanında 
bulan genç, sarhoşluğun da verdiği keyifle çalgıcılara çaldırdığı yerli 
havayla coşar, en güzel oyununu oynar kendini gösterirdi. Her zaman 
olmasa da bazen bu esnada can sıkıntıları da yaşanırdı. 

Genç delikanlı orta yerde oynayıp kızlara havasını atarken, bazen kendini 
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bilmeyen sarhoş biri veya daha evvelden husumeti olan bir genç ortaya 
fırlar, çalınan havayı kestirip çalgıcılara para atıp kendi havasını çaldırmak 
ve oynamak isterdi. Bu keyme hareketi oynamakta olan gence, o kadar 
kız ve davetliler önünde yapılan en büyük hakaretti. İşte o an düğün 
darmadağan olur, kaçışan kızların çığlıkları arasında büyük bir kavga 
yaşanırdı. Bu da düğünün sona erdiği anlamına gelirdi. Tabi o kavgalar 
bazen ölümlere sebep olurdu. (Daha evvelki yazılarımda o olayların 
birinden Kara Orhan’ın ölümünden bahsetmiştim.) 

Düğün sahiplerinin en büyük korkularından biri, işte böyle bir olayla 
düğünlerinin yarım kalmasıydı. 

Salonlarda yapılan düğünlerin böyle bir tehlikesi olmuyordu. Zira 
davetiyeyle gelenler hep tanıdık eş ve dosttu. Açıkta yapılan düğünlere 
ise her duyan gelip iştirak edebiliyordu. Zira o yıllar düğünler gençlerin 
en büyük eğlencelerinden olup, kendilerini gösterebilecekleri bir platform 
oluyordu. 

Cumartesi gecesi yapılan düğün sona erince, eğer bir hadise yaşanmamışsa 
şükür edilirdi. 

Ertesi gün yani pazar günü gelin alma günüydü. Yerli düğünlerinde gelin 
alma merasimi, çok önemsenen bir olaydı. O gün erkek evine damadın 
arkadaşları ve ailenin davetli dostları gelir, sabahtan kurulan sofralarda 
yemekler yenir, delikanlılar içki içip davullu, kemanlı çalgıcıların çaldığı 
yerli havalar eşliğinde doyasıya eğlenirler, sonra da hep birlikte topluca 
kafile olarak kız evine hareket edilirdi. 

Yolda gidilirken sabahtan itibaren kafaları çekmiş olan delikanlılar, yolda 
gelin alayının yolunu sık sık kesip, damadın yakınlarından bahşiş olarak bir 
şişe rakı veya para almadan yolu açmazlardı. Bahşişlerini alan delikanlılar 
naralar atarak Bodrumumuzun güzel havalarını büyük bir coşkuyla oynar, 
sonra da yolu açarlardı. Tabi bunların yanında evinin veya dükkânının 
önünden geçmekte olan düğün alayının yolunu kesen eş ve dostlarda eksik 
olmazdı. 

Burada bir hatıramı anmak isterim. Rahmetli bakkal Özkan Altmış’ın 
gelin almasıydı. Sanırım 1960’lı yılların başıydı. Azmakbaşı köprüsünden 
yüz metre kadar içeride, dere kenarında bulunan evine arkadaşlarla 
birlikte erkenden gelmiştik. Kocaman avlusu olan evde hareket saatine 
kadar doyasıya eğlenmiştik. Aynı masada rahmetli Yörük Ali (Fırıncı Ali 
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Coşkun),  Goca Mıstı (Halidin Goca Mustafa Kocair), Mavili (Cengiz 
Cem) ve daha birçok arkadaşlar hep birlikte aynı masada oturuyorduk. 

Vakit gelip kafile ayaklanınca evvela Goca Mıstı gidip, heybetli vücuduyla 
kapının önünü kapatıp yol kesti. Büyük bir şişe rakı istedi. Derhal verildi. 
Arkadan ben yol kesip bir tavuk istedim. O isteğimiz de yapıldıktan sonra 
kapıyı açıp kafileye yol vermiştik. Gelin alma, usulü çerçevesinde yukarıda 
anlattığım şartlarda gerçekleşmiş, biz masa arkadaşları da bilahare elimizde 
bahşişlerimizle, Yokuşbaşında restorantı bulunan ve tavuk kavurmasıyla 
ünlü Mehmet abinin (Gocair’in) yerine gitmiş akşama kadar gönlümüzce 
eğlenmiştik. 

Gelin evine (kız evine) ulaşan kafile, burada da oyunlar oynayıp eğlendikten 
sonra baba evinden ayrılmanın hüznüyle ağlamaktan gözleri şişmiş olan 
gelini, babasından teslim alıp yeni evine doğru hareket ederlerdi. Bu 
arada yukarıda anlattığım gibi, gelinle ailesi arasında hüzünlü sahneler 
yaşanırdı. Gelin almalar ekseriyetle yaya olarak gerçekleşse de bazen gelin 
ata bindirilir öyle götürülürdü. Bu ise, kız evinin muradı istikametinde 
olurdu. Eve ulaşan gelin kapıda bekleyen damada teslim edilirken, 
damat yukarıda anlattığım gibi arkadaşlarının sırtına vurduğu yumruklar 
arasında, cebinden çıkarttığı bozuk paraları ortalığa saçarken, aileden bazı 
kişiler de avuçlarındaki bulgur ve pirinçleri savurur, Allahtan yeni evliler 
için bereket dilerlerdi. 

Geleneklerimizden olan baklava çıkarma olayı da, gerdek gecesi yaşanan 
muzip ve ironik bir adetti. Gelini eve alıp kapanan damat, arkadaşları 
tarafından muzipçe rahatsız edilip onları rahat bırakmamak adına 
aralarında anlaşıp, belirli aralıklarla periyotik bir şekilde kapıya güm güm 
vurulup, baklava çıkartılıp sabaha kadar rahatsız edilirlerdi. Bu adet son 
yıllara kadar devam etmekteydi. Değişen adetlerle beraber halen devam 
edip etmediğini tam bilemiyorum. Zamanla yerli halkımız da zamana 
uyup, düğünlerini balo şeklinde salonlarda yapmaya başlamış, hali vakti 
yerinde olanlar düğünlerini beş yıldızlı turistik otel salonlarında özel 
olarak getirtilen, büyük müzik grupları eşliğinde havai fişekli şaşaâlı bir 
şekilde yapmaktadırlar. 

Bu görkemli düğünler sonunda, eskiden damadın cebinden çıkarıp saçtığı 
bozuk paralar yerine artık, gelin elindeki çiçek buketini arkaya doğru 
savurup arkadaşlarının çiçeği kapma telaşlarını büyük bir zevkle seyreder 
olmuştur. Çiçeği kapan bekâr arkadaşının da en yakın bir zamanda bahtının 



373

açılacağı inancı, yaygın bir inanışa dönüşmüştür.  

Sosyo ekonomik şartlar değiştikçe her şey gibi geleneksel düğün adetlerimiz 
de değişime uğramıştır. Eski düğünlerimiz artık hafızalarımızda, 
masallarda anlatılan düğünler olarak kalacaktır. Ancak ne mutlu ki yerli 
düğünlerimiz halen köylerde devam etmektedir. Köylerde de olsa o güzel 
geleneklerimizin yaşatılması biz yaşlılar için bir mutluluktur. O güzel 
adetlerimizin devam etmesi dileklerimle, bu bahsi bitiriyorum.

HAYAT ARKADAŞIMI BULMAM

Şimdi anlatacağım hikâ-
ye altmış yetmiş yıl ev-
vel yaşanan evliliklerin, 
o sosyo ekonomik şart-
lar ve taassubun henüz 
sürmekte olduğu yıllar, 
temellerinin ne şartlar ve 
zorluklar arasında atıldı-
ğının anlaşılması bakı-
mından, bugünün uçarı 
gençlerinin yaşadıkları 
kolay ve değersiz, sebi-
lullah flörtlerin yanında zorlukları olan ama ömür boyu sürecek değerdeki 
aşkların, evliliklerin ne şekilde kazanıldığını yasaklar dolayısıyla yaşanan 
platonik aşkların nelere mâl olduğunu anlamaları ve bugünlerinin değerini 
bilmelerini sağlayacaktır.  

O sıkı şartlar arasında çılgınca sevdiği halde, o kutsal hislerini mahalle 
baskısı ve ailelerin taassubu dolayısıyla karşısındaki sevdiğine bir fırsatını 
bulup bir türlü söyleyemediği ve içinde saklamaktan aklını yitirip, 
platonizm hastalığına veya o yıllardaki adıyla  (ince hastalık) verem 
hastalığına yakalanıp hayatları kararan birçok arkadaşlarımın adlarını 
burada sayabilirim. Ancak kendileri artık aramızda olmayan ve halen en 
yakınlarının hayatta olmaları dolayısıyla kendilerini incitmemek adına o 
değerli ve bahtsız arkadaşlarımı ancak burada rahmetle yâd etmek isterim.  

Yıl 1964, yaşım artık yirmi sekiz olmuştu. Terzilik mesleğimi icra 
etmekteydim. Gençlik yıllarım çok güzel yaşanmış yıllarımdı. Ama artık 

Solda Ayakta Eşim Zehra ve Arkadaşları
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o yıllardaki zihniyete göre evlenme çağım çoktan gelmiş ve geçmek 
üzereydi. Annem ve babam da artık yaşlanmışlar en küçük evlatları olan 
benim de mürüvetimi görmek istiyorlardı. Arasıra da olsa annem bana bu 
bahsi açıyor, benden muvafakat bekliyordu. Ben ise halimden memnun 
olup böyle bir şeyi aklımdan bile geçirmiyordum. 

Gençlik yıllarımda en sevdiğim alışkanlıklarımdan biri hafta sonları, tatil 
günümüzde grandtuvalet giyinip gezerken mutlaka Paşa Tarlası sırtlarına 
çıkıp, oradan kuşbakışı Bodrum’u seyretmekti. Hiç ihmal etmezdim. 
Meğer kaderin bir bildiği varmış demek. 

Bir gün yine, Paşa Tarlası sırtlarına çıkmış Mana sırtlarından Bodrum’u 
izliyordum. O yıllar henüz var olan Mana Çeşmesi’nin üst sırtlarındaki 
düzlük alanda yer altından birbiriyle bağlantılı beş veya altı derin kuyu 
vardı. O yılların yağmur bereketiyle o kuyular, hiç sussuz kalmazdı. Suları 
tertemiz ve tatlıydı. O sebeple mahalleliler su ihtiyaçlarını bu kuyulardan 
sağlardı. Bazen evin anneleri bazen de evin kızları gelir, kovayla çektikleri 
suyu testi veya tenekelere doldurup eve taşırlardı. 

O gün yine bir tatil pazar günüydü. Yine aynı alışkanlığımla oraya gelmiş, 
Bodrum’un o muhteşem bakir manzarasını seyrediyordum. Bir an başımı 
çevirmiş, Manastır Tepesine bakmak istemiştim. O da ne? Bir kuyunun 
başında telaşlı hareketlerle su çekmeye uğraşan, genç bir kız gözüme ilişti. 
Arkadan vuran güneşin ışıltısıyla profilden kalkık güzel bir burun ve yüzün 
sulüetini gördüm. O an mıhlanmış gibi olduğum yere çakılıp kaldım. O da 
kimdi? Kumral saçları kısa ve modern kesilmiş, kuğu gibi boynunu eflatun 
renkteki süveterin balıkçı yakası sarmalamış, dizleri hizasındaki damalı 
eteğiyle karşımda bir ahu duruyordu. Adeta çarpılmıştım. Ama o derece 
de meraklanmış bu güzelin kim olduğunu öğrenmeyi kafama koymuştum. 
Nihayet su çekme faslı bitmiş, testisini eline alan kız bana doğru uzanan 
patrikadan, ağır ağır yaklaşmaya başlamıştı. O yıllar mahalleli bir kıza 
resmen bakmak pek yakışık alan bir şey değildi. Çünkü mahalleliler hepsi 
birbirini tanır, aileler birbiriyle samimi ağabeyleri arkadaşlarımız olurlardı. 
Bir pot kırmamak için kaçamak olarak attığım birkaç bakıştan sonra şaşırıp 
kalmıştım. Meğer gördüğüm o güzel, mahallemizin uzun kumral saçları 
her zaman örgülü olarak tanıdığımız dünün küçük gördüğüm, o günün 
ise büyümüş güzel kızı Zehra Cengiz imiş. Vapora Hüseyin Kaptan’ın ve 
Emine hanım’ın büyük kızı Zehra. 

Küçüklüğünden beri mahallelilerin ciddiyetiyle ve asık suratla tanıdığı 
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Zehra, benim hiç farkımda bile olmadan yanımdan geçip gitti.  Geçip gitti 
de, arkasında adeta bir enkaz bıraktı. 

Kız benim niye farkıma varsın ki?  Kendisi henüz on altı yaşının baharında, 
ben ise yirmi sekizde koca bir adamdım. Kızın aklından bile geçemezdim. 
Bir an da olsa kafam allak bullak olmuş, o güne kadar evlilik hususundaki 
delişmen ve negatif düşüncelerim alt üst olmuştu. Bir müddet sonra 
kendime gelince, oradan ayrılıp doğruca eve gelmiştim. 

Evde o sırada en büyük kardeşimiz olan Fatma ablam vardı. İçeri girer 
girmez neşeli bir halim vardı herhalde ki ablam; “Hayrola pek keyifli 
görünüyorsun”  diye hitap etti.  “Öyle bre abla” dedim. Sonra anneme 
dönüp şakayla karışık. “Anne sen benim evlenmemi istiyordun değil 
mi?  Halen istiyor musun?” diye sordum. Böyle bir şeyi hiç beklemeyen 
annem önce şaşırdı, sonra bana dönüp Giritçe; “Trellos! (Deli)” dedi. 
“Hayrola nerden çıktı bu?” diye sordu. Ben yine; “Sen istiyor musun, 
istemiyor musun? Onu söyle” diye tekrarladım. Yüzüme uzun uzun 
baktıktan sonra; “Sen doğru mu söylüyorsun?” dedi ve ekledi “Hercailikte 
senin adın çıkmış dokuzaa, inmez sekize, sana kim kız verir ki?” dedi. 
Benim sıkıldığımı görünce; “Biri mi var? Kimmiş o kız bakayım” dedi. 
Utana sıkıla Zehra’nın adını söyledim. 

Zehra’nın annesi Emine Hanımla annem, birbirlerini çok seven iki 
dosttular. Zira Zehra’nın anneannesiyle benim anneannem de, henüz 
mübadele öncesi İstanköy’de yaşarlarken çocukluk yıllarından itibaren çok 
samimi arkadaşlarmış. Annem, Zehra’nın adını duyar duymaz yaptığı ilk 
hareket, iki elinin parmaklarıyla yanaklarını sıkmak oldu. Bana; “Moresi! 
Metopedisu delis na padreftis? (Bre! Çocuğunla mı evlenmek istiyorsun?” 
diye fırça attı.   Bir müddet bir şey diyemedim. Sonra; “Haklısın anne unut 
gitsin” dedim. 

“Yalnız bana bir daha evlilik lafı etme!” dedim. Moralim bozulmuştu. 
Ayakkabılarımı giyip dışarı çıkacaktım ki rahmetli Fatma ablam bana: 
“Hüseyin sen ciddi misin?” dedi. “Evet ciddiyim, ama hakikaten yaş 
farkı var abla o iş olmaz herhalde” dedim. Bana; “Ben bunu arkadaşım 
Müveddet’e açacağım” dedi. Bahsettiği çok samimi olduğu Müveddet abla, 
Zehra’nın amca kızı olup, Artemis Pansiyon’un sahibesi olan hanımdı. 
Zaten, evlerimiz çok yakın olup komşumuzdu. Ayrıca da Müveddet ablayla 
ailecek çok samimiydik. Beni de çok severdi.

En kısa zamanda ablam mevzuyu arkadaşına açmış, o da bu işi olumlu bulup 
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Zehra’nın annesine 
açmış. Tabi, ilk etapta 
aile bir şey söylememiş, 
fakat kulaklarına kar 
suyu kaçmış oluyordu. 
Ancak o günlerde 
ailede başka bir telaş 
sürmekteymiş. 1950’li 
yılların ortalarına kadar 
mahallemizde bakkalık 
yapıp, bilahare İzmir’e 
göç eden ve Zehra’nın 
annesinin çok samimi 

aile dostları olan Giritli bakkal H.. ve eşi H.. ablanın, çocukluktan 
arkadaşım olup benle aynı yaşlara gelmiş olan İ.. isimli oğullarına Zehra’yı 
istemek için Bodrum’a gelmişledi. Tabi, ben bunu işittiğim zaman bir hayli 
moralim bozulmuştu. Çünki İ.. ’in İzmir’de işlerinin çok iyi olduğunu 
biliyordum. Herhalde kızlarını ona verebilirlerdi. Ancak evlatlarına çok 
düşkün olan Emine hanım oğlanın ahvali durumunu öğrenmek maksadıyla 
İzmir’e gittiğinde, kendisine iyi şeyler söylenmediği için bu işi askıya 
almıştı. Bu arada ailenin yakın çevresi de bu söylenenleri duyunca aileyi 
bu işten vazgeçirdiler.    

İşte tam bu safhada Müveddet abla ve kardeşi Nazif Cengiz de benim isteme 
olayını aileye hatırlatıp, akraba kadar birbirini iyi tanıyan her iki ailenin, 
çocuklarının evlenmelerinin çok iyi olacağına aileyi ikna etmişlerdi. 

Bu olumlu ve hayırlı gidişattan sonra tam Zehra’yı isteme tarihini 
kararlaştırmaya başladığımız sırada annem aniden ağır bronşit 
rahatsızlığından hastalandı. Durumu çok ağırdı. Rahmetli doktor Alim 
Bey ümidini kesmişti. Bizler tam bu sıkıntıyı yaşarken Zehra’nın ağabeysi 
Vapora Mehmet Cengiz de rahatsızlandı. Bu olaylar her iki aile için adeta 
bir şok oldu. Her şey olduğu yerde dondu kaldı. Çok şükür ki rahmetli 
sevgili annem,  o ağır durumu mucizevî bir şekilde geride bırakıp iyileşti. 
Zehra’nın ağabeyi Mehmet’te çok şükür rahatsızlığını atlattı. Atlattı da 
aradan tam bir yıl geçip gitmişti. 

Bu geçen zaman içerisinde benim gizlenen isteme olayım artık deşifre 
olmuştu. Ben binbir tatlı hayaller peşinde koşarken, en merak ettiğim şey 
Zehra’nın bu isteme olayındaki fikriydi. Çünkü halen aklıma takılan şey 

Eşim Zehra  Akşam Kız Sanat Okulunda Bir 
Törende (Bayrak Tutan)
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aramızdaki yaş farkını nasıl yorumlayacağıydı. Kendisinden bu hususta 
alacağım en küçük bir sinyal bile benim müspet veya menfi hayallere 
düşmeme sebep olabilecekti. O yılların taasubu içerisinde, kendisine 
yaklaşıp bir fikir sormak fikri bile imkânsızdı. Bunu ancak sokakta bir 
karşılaşma anında, gözlerinin bakışlarından belki anlayabilirdiniz. Zira 
gözler kalbin aynasıdır. Kalbinde yaşattığı müspet veya menfi duyguyu 
belki gözlerinde okuyabilirdiniz. Ancak o yıllar her daim sokakta karşılaşma 
olayı da pek kolay olamazdı. Çünkü o yaştaki gelişmiş ve güzel bir kızın 
her istediği zaman sokağa çıkmasına aileler izin vermezlerdi. Hele Vapora 
Anter ve Mehmet gibi kardeşlerini gözlerinden bile sakınan kıskanç iki 
ağabeyi olan Zehra’nın her istediği zaman sokağa çıkması daha da zordu. 

Zira o yıllar mahalle aralarında bir araya gelip örgü ören, sohbet eden 
hanımlar arasında dedikodu çiğdem çitletmek kadar doğal bir olaydı. 
Bodrum’un o yıllardaki en çirkin olayı bu dedikodu olayıydı. Adeta bir 
hastalık gibiydi. O yüzden aileler buna çok dikkat edip, kızlarını her 
an ikaz eder millete malzeme vermemelerini tembih ederlerdi. Tabi o 
şartlarda da kızların herhangi zaruri bir ihtiyaç dışında sokağa çıkmaları 
kolay olmuyordu. 

Ama bir gün geldi ki, Zehra’nın hakkımdaki fikrini mutlaka öğrenmeyi 
kafama koymuştum. Canıma tak etmişti. Onu uzaktan da olsa gördüğüm 
zamanlar sonsuz mutluluk duyuyor, ümitlerimin beni uçurmasına mani 
olamıyordum. İçimi kemiren şüpheyi mutlaka yenmem lazımdı. Acaba, 
onun da bana karşı olumlu hisleri var mıydı? Yoksa bu işe gönülsüz 
müydü? Bunu mutlaka bilmem gerekirdi. Zira onun böyle bir şeye rızası 
yoksa benim o evliliği yapmam asla olamazdı. O yıllarda aileler yaptıkları 
cuma pazarı alışveriş sepetlerini, evlere jiplerle gönderirlerdi. 

Bir cuma günü pazarda dolaşırken, Zehra’nın annesinin yaptığı alışveriş 
sepetlerini, şoför Keme Salih’in jipine yüklediğini gördüm. Annesi oradan 
ayrılır ayrılmaz ben de elimdeki senbille jipin içine atladım. Şoför, alışveriş 
sepetlerini sahiplerinin evlerine bıraka bıraka  mahalleye geldi. Ben jipin 
içerisinde adeta bir kaplanın avına atlayacağı pozisyonda beklemeye 
başladım. Evet! yanılmamıştım. Sokağın ta.. öbür ucundan sepetleri 
almak için Zehra’nın yavaş yavaş geldiğini gördüm. Yüreğim gümbür 
gümbür atıyordu. Acaba beni, aniden karşısında görünce nasıl bir tepki 
gösterecekti? O tepki beni nasıl etkileyecekti? Bu düşünce ve heyecan 
içerisinde Zehra jipin yanına geldi. Şoför Salih sepetlerini dışarı çıkarıp 
önüne koydu. Tam eli sepetlere gideceği sırada ben jipin arka tarafından 
önüne atladım. Beni aniden karşısında görünce adeta şok oldu. Önce 
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olduğu yerde çakılıp yüzüme bakakaldı. Sonra ani verilmiş insiyaki bir 
hareketle, sepetleri bırakıp yüzü kıpkırmızı vaziyette gerisin geri koşarak, 
ilk  sapak sokaktan içeri girip gözden kayboldu. Olduğum yere çakılıp 
kalmış, ne düşüneceğimi bilememiştim. Acaba bu hareketi bu işe gönlü 
olmadığını mı gösteriyordu? 

Ama o an içime doğan bir his, gözlerimizin ilk olarak birleştiği anda, 
Zehra’nın gözlerinde gördüğüm utanma hissinin şuur altında yer etmiş, 
olumlu bir etkinin tezahürü gibi gelmişti bana. İçimi olumlu bir his 
kaplamıştı. O gün bütün gün o güzel heyecanlı anı tahlil etmeye çalışmamla 
geçmişti. Nihayet içime güzel duygular hâkim olmaya başlamıştı. 

İşte tam o günlerden birinde vuku bulan olumlu bir sitem beni daha da 
umutlandırmıştı. 

Bir gece sinema dönüşü Zehra’yı yakından görebilmek ümidiyle, 
Azmakbaşı köprüsü üstünde duruyordum. O günün loş sokak karanlığı 
içerisinde çarşı tarafından yanında amca kızları Güleren ve Fahriye ile 
birlikte sinemadan gelmekte olan Zehra, tam yanımdan geçerken amca kızı 
Fahriye, benim tarafıma hiç bakmadan yüksek sesle “Biraz daha beklersen 
avucunu yalarsın” diye laf atıp geçip gitmişlerdi. Bu benim başıma dank 
etti. Son olarak Zehra’nın muvafakatı olup olmadığını tam öğrenmek için 
bir plan yaptım. 

O yıllar bazı kimseler sinemaya aboneydiler. Yani her film değişim 
günlerinde abone oldukları sandalyeleri başkalarına satılmaz kendilerine 
ayrılırdı. Benim sandalyem de balkonda, merdiven çıkışının tam 
üstündeydi. Bu herkesçe bilinirdi. Dolayısıyla Zehra da benim hep orada 
oturduğumu bilirdi. 

O gün yine film değişmiş, herkes sinemaya gelmişti. Tabi Zehra da 
yanında amca kızları yerlerini almışlardı. O gün Zehra’nın fikrini mutlaka 
okumalıydım. Film bitmek üzereyken hiç belli etmeden, yerimden kalkıp 
yan taraftaki bir sandalyeye kayıp oturdum. Film bitti. Herkes kalktı. 
Giderken Zehra’yı takip etmeye başladım. Benim olduğum yere bakacak 
mıydı? Bakmayacak mıydı? O hareketine göre son kararımı verecektim. 
O telaş içerisinde takip edildiğini bilmeyen Zehra çaktırmadan başını 
yavaşça kaldırıp, benim oturduğum yere baktı. Beni yerimde göremeyince, 
fütusuzca başını sağa ve sola çevirip adeta beni aramaya başladı. O an 
içime bir güneşin doğduğunu hissettim ve adeta kendimden geçtim. İşte o 
zamanların şartları içerisinde böyle gülünç, ama masumane bir denemeyle 
adeta dünyam aydınlanmıştı. Şimdiki gençlere atfedilir..
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Artık emindim. Zehra’nın 
da bu işte gönlü vardı. İyice 
rahatlamıştım. Rahmetli 
annem mucizevî bir şekilde 
iyileşmişti. Babam, annem ve 
aile efradımızdan artık bu işin 
uzatılmamasını istedim. 

O günlerde Zehra’ların 
sokağında bir düğün 
oluyordu. Düğün bir 
tanıdığın geniş avlusunda 
yapılıyordu. Zehra pek 
düğünlere gitmezdi. Nasılsa o düğüne gitmiş ve en ön sırada oturuyordu. 
Bende grandtuvalet o düğüne uğramıştım. Zehra’yı görünce içimden bir 
hisle o gün ona, bir hareket bir jest yapmayı aklımdan geçirdim. Kızlardan 
sonra erkekler oynamaya başlayınca ben de çıkıp bir zeybek oynamaya 
başladım. Oyunumun sonunda bütün cesaretimi toplayıp son figürümü 
Zehra’nın önüne gelip diz çökerek bitirdim. Bu o zamanlarda mahallede 
büyük cesaret isteyen bir şeydi. Zehra’nın bu hareketime hafifçe tebessüm 
ettiğini görünce, o an dünyalar benim olmuştu. Tabi o hareketim mahalleli 
konum komşu arasında, güzel bir dedikodu mevzu oldu. Ama artık 
umurumda değildi. Ben alacağımı almıştım. 
Zaten çok geçmedi. Babam ve aile efradımız kararlaştırılan bir gece 
Zehra’yı ailesinden istemeye gittiler. Neticeyi evde büyük bir heyecanla 
beklerken olumlu müjdeyi aldım. 

NİŞAN
Nişan 2 Şubat 1965 tarihin-
de yapılacaktı. O gün geldi. 
Zehra’yla ilk kez bir arada 
yan yana oturuyorduk. Bu 
bana inanılmaz geliyordu. 
Onca zaman ve birçok ve-
himle geçen günler sonunda 
birlikte yanyanaydık. Nişan, 
Zehra’nın amca kızı olan Gü-
leren’in evinde olacaktı. Bu-
gün, Fırıncı Emin Sır’ın evi. Nişan Merasimimiz

Kayınbirederlerim, solda Vapora Mehmet, 
sağda Vapora Anter kardeşler
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Nişanımızı rahmetli 
Hacı Mollaların Cemal 
Uslu takmıştı. 

Zehra’yla yan yana 
olduğumuz o kısıtlı 
zaman dilimi içerisinde, 
hayatımızın en güzel 
anlarını yaşamıştık. 
İlk kez konuşmuş; ilk 
kez heyecanla, elini 
tutmuştum. Hele pikapla 
çalınan tango müziği 

eşliğinde yaptığımız dansla, mutluluktan adeta uçuyorduk. O güzel anları 
ebedileştiren rahmetli Foto Mehmet Barut ağabeyimiz mutluluğumuzun 
karelerini, üstüste çekiyordu. İyiki de çekmiş. Bugün o resimleri arşivimin 
en değerli anıları olarak saklamaktayım.  Kendisini rahmetle anıyorum.

O bitmeyecekmiş gibi gelen saatler sona erip ayrılırken, dünyanın en 
mutlu insanıydım. Zehra’yla sanki yüz yıldır berabermişiz gibi aramızda 
sıcacık bir yakınlık ve sevgi doğmuştu. Ne yazık ki o koca mutluluğum 
aileler vedalaşıp ayrıldıktan sonra, eve dönerken yolda annemin kendini 
iyi hissetmediğini yine hastalanacağını hissettiğini söylemesiyle kabusa 
döndü. 

Nitekim hakikaten bir hafta kadar geçmemişti, annem yine bronşit azmasıyla 
yatağa düştü. Hastalık o kadar hızlı ilerlemeye başladı ki, Zehra’nın ailesi 
nişandan sonra adet olan iadei ziyarete geldikleri zaman, maalesef annem 
onları yatakta karşılamıştı. Zehra’yı tekrar yakından gördüğüm için, içim 
içime sığmayan bir heyecan yaşarken aynı zamanda annemin durumuna 
çok üzülüyordum.

O gün rahmetli annem gelini olacak Zehra’yı doya doya görmüş, onunla 
konuşmuş çok memnun olmuştu. Oğlunun böyle bir eşi olacağı bilinciyle 
çok mutluydu. Artık rahattı. Gözü açık gitmeyecekti. Çok geçmedi. 
Hastalığı yine bir yıl evvelki gibi ağır şekilde seyretmeye başladı. Sevgili 
aile doktorumuz Alim Bey hemen hemen her gün geliyor ve annemin 
tedavisiyle uğraşıyordu. Bu arada kalp rahatsızlığı olan ve bu duruma çok 
üzülen babama da ayrıca bir tedavi uyguluyordu. Ama nafile. Ne yaparsa 
yapsın hastalık gerilemiyor ilerliyordu. 

Nişan Törenimizde İlk Dansımız
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22 Mart 1965 çarşamba günü sabaha karşı maalesef sevgili annemizi 
kaybettik. Nişandan tam bir ay on sekiz gün sonra. Bu benim için büyük bir 
talihsizlikti. Ama ne denir ki Allah böyle takdir etmişti. Büyük üzüntülerle 
geçen uzun bir zaman sonra, hayat tekrar devam etmeye başlamıştı.
Zehra’nın babası o yıllar, Güven isimli tek direk tirhandil teknesiyle sünger 
avcılığı yapmakta olup oğulları Anter, Mehmet ve daha birkaç balıkadamla 
seferlere çıkar uzun zaman deniz üzerinde kalırdı. Yine sefer mevsimi 
gelmiş, gerekli hazırlıklara başlamıştı.

Nişandan sonra, aile bir şey demese de gönülsüz olmalarına karşı sık 
sık Zehra’ların evine gidip Zehra ile konuşuyordum. O günlerde bu gibi 
şeyleri aileler pek tasvip etmez, ama bir şey de söylemezlerdi. Çünkü 
bu gibi şeyler mutlaka dedikodu mevzu oluyordu. Bunu bildiğim için 
ailenin sıkıldığını hissedebiliyordum. Bu mağduriyetlerini gidermek için 
evvela ailemle konuşup aldığımız bir kararı Zehra’nın anne ve babasına 
açtım. Babası sefere gitmezden evvel Zehra ile nikâhlanacaktık. Böylece 
dedikoduların önünü kesecek, ben de tiryakisi olduğum ziyaretlerimi 
rahatça yapabilecektim. Bu fikrim çok yerinde bulundu ve derhal nikâh 
muamelelerine başladık.

NİKAH

Nihayet 28 Mayıs 1965 tarihinde, (nişandan dört ay kadar sonra) Zehraların 
evinde yıldırım nikahımız kıyıldı. Böylece Zehra resmen eşim olmuştu. 
Artık kimsenin konuşacak bir şeyi kalmaz diye düşünürken o meşum 
dedikodu kazanları, 
sonuna kadar kaynadı 
durdu. 

Nikahımızı  o yıllar bele-
diye nikah memuru olan 
rahmetli Çerkezlerin 
Ahmet Tercan ağabeyi-
miz kıymıştı. Zehra’nın 
nikah şahidi rahmetli 
Gara Ahmet Nalban-
toğlu  (Aydın ve Gündüz 
Nalbant-oğlu’nun baba-
ları), benim nikah şahi-

Nikah Törenimiz, Şahidimiz Kara Ahmet 
Nalbantoğlu ve Çetin Şahin, Nikah Memuru 

Ahmet Tercan
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dim ise, yeğenim Leyla 
Şahin’in eşi rahmetli 
Çetin Şahin olmuştu. 

Bundan sonra artık Zeh-
ra’ya daha gönül rahat-
lığıyla gidip gelmeme 
rağmen annesinin hâlâ 
tedirgin olduğunu göre-
biliyordum. Ama kayın-
validemin bu durumuna 
bir şey diyemiyordum. 
Zira asırlardır devam 

eden, Türk aile geleneklerimizin, tesiri altında kalmış olan bir annenin 
normal tezahürüydü bu durum. 

Artık resmen eşim sayılan Zehra ile sinemaya dahi yalnız gidemiyordum. 
Annesi, masumane bir ricayla yanımıza mutlaka baldızlarımdan birini 
takıyordu. Ziyaretlerimde evde mümkün mertebe ayrı bir odada yalnız 
bırakılmamamıza özen gösteriliyordu. Tabi ben bunlara artık alışmıştım. 
Normal karşılıyordum. Ancak hiç bir zaman veya şartlarda Zehra artık 
resmen eşim olmasına rağmen, düğün gecemizin saf büyüsünü bozacak 
herhangi bir yanlış hareketi, aklımın ucundan bile geçirmiyordum. O güne 
kadar kızlarına toz bile kondurmayacaktım. 

Bizim zamanımızın şartlarını gösteren ve bir ibret hikâyesi olarak, kendi 
hayatımdan bir kesidi gözler önüne sermem, gençlerin şu an yaşanan 
zaman değirmeninde, bu güzel adet ve hasletlerimizin nasıl bir bir yok 
olduğunu aslından nasıl kopup gittiğini anlatmam içindi. 

Biliyorum! artık o güzel günler geri gelmeyecektir. Ama en azından 
dileğim, gençlerimizin geçmişlerini bilip evlatlarına bu güzel hasletleri bir 
ibret olarak anlatmalarıdır. 

Annemizin henüz sağlıklı olduğu günlerde kararlaştırılan, sevgili torunu 
yeğenim öğretmen Mustafa Pulat ve öğretmen Halime Özceylan’ın 
düğünleri, ölüm olayı vuku bulunca bir kaç ay ertelenmiş ve bir müddet 
sonra buruk bir şekilde gerçekleşmişti. 

Nikah Törenimiz'de Tebrik
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DÜĞÜNÜMÜZ

Aradan geçen on küsur ay bir zaman 
sonra da, 24 Ocak 1966’da benim 
düğünüm gerçekleşmişti. Ölüm 
olayının acısı her ne kadar geçmemiş 
olsa da, düğünümüzü içimizden 
geldiğince bir neşeyle yapmaya 
uğraşmıştık. 

Düğün, cumartesi gecesi Bodrum 
Turgut Reis Sineması salonunda 
yapılacaktı. Düğünü Milas’taki 
Foto Mustafa’nın caz takımı 
yapacaktı. Kendisi aynı zamanda 
anne tarafımdan akrabam olurdu. 
Caz takımının erkenden gelip salonu 
süslemesi gerekiyordu. Fakat Allahın 
işi o gün sabahtan itibaren öyle 
şiddetli ve kesintisiz bir yağmur vardı 
ki, Milas karayolunun kapandığını 
sular altında kaldığını ve otobüslerin yolda kaldığı haberini duyup 
endişeye kapılmıştık. Bir ara ikindiye doğru hava açtı. Kendisi de endişeye 
kapılan rahmetli Foto Mustafa Demir (İzmir Radyosu sanatçısı Makbule 
Demir’in babası) hemen yola çıkıp, akşam karanlığıyla ancak Bodrum’a 
gelebilmişti. Hemen salon süslenmiş saat 8.30’da hazır hale getirilmişti. 

Gece düğünümüz yapıldı. Düğün her ne kadar buruk geçmiş olsa da, 
kalabalık sülalemiz ve davetliler eşliğinde gayet güzel bir düğün oldu. 
Sevgili Foto Mehmet Barut ağabeyimiz yine bol bol mutluluk resimlerimizi 
çekmişti. Yağmurda artık durmuş gökyüzünde pırıl pırıl bir mehtap 
parlıyordu.

Gece saat iki’de düğün sona erip taksiyle, baba evine bitişik bir zamanlar 
Şalvarağaların Ahmet Efendi’nin evi olup sonradan ağabeyim İbrahim 
Şakar’ın satın aldığı eve geldik.  Evin bahçesinde bulunan bütün aile 
büyüklerimizin önünde yukarıdaki yazılarımda da anlattığım bir şekilde, 
evvela Yoğurtçu Mehmet Hoca tarafından imam nikâhımız kıyıldı. Sonra 
da arkadaşlarımdan yediğim birkaç yumruk arasında Zehra’yla eve girdik. 
Gece tam bir ironiyle geçti. Aralarında anlaşan can dostlarım özellikle 

Düğünümde İlk Dans
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yarım saat aralıklarla gelip aşağıdaki pencereyi güm güm çalıp baklava 
çıkarttılar. Yani bana aman vermediler.  

YUVAMIZ

O zamanın ekonomik şartlarına uygun olarak döşenen mütevazı ev, 
adeta bizim cennetimizdi. Salon şekline getirdiğimiz en büyük odanın 
pencerelerinden sarkan bayrak kırmızısı perdelerin yarattığı ışık harmonisi 
arasında, içinde durmadan periyotik hareketlerle dönen havuz balığının 
akvaryum içerisindeki ahengi bizlere sonsuz bir huzur veriyordu. Ayrıca 
o günün modası değerli koltuk ve sehpalar, odaya ayrı bir zenginlik 
katıyordu. Bir köşede yerini alan komidinin aynalı cam bölümü, kahve 
ve tatlı takımlarıyla süslenmiş mütevazı bir dekor oluşturuyordu. O  oda, 
evimizin adeta huzur bölümüydü. 

Küçücük olan ama bir duvarında gömme şöminenin bulunduğu oturma 
odacığımız ise, her anımızı paylaştığımız cennet köşemizdi. Kış soğuğunda 
orada oturuyor, şöminemizi yakıp yanan odunların çıkarttığı çıtırtılı sesler 
arasında, radyo dinliyor günlük olayları konuşuyorduk. 

Holden yukarıya doğru tırmanan bir merdivenle çıkılan üst kocaman 
oda ise, yeni çeyiz eşyaları ve sandıklarla döşeli, üzeri rahmetli Yorgancı 
Mevlüt Usta’nın diktiği şahane kabartma desenli eflatun renkteki yorganla 
örtülü yatak odamızdı.  Yatak odamızın yan geniş duvarında uçları nakış 
işlemeli bembeyaz makatlarla örtülü sedirlerin üzerinde bulunan kalın 
şilteler, adeta gelecek konukları bekler gibiydi. 

Yatağın hemen yanıbaşında duran yuvarlak tuvalet aynalı çekmeceli konsol 
ise, dekoru tamamlıyordu. 

Mutfak tam iptidai bir mutfaktı. Arka bahçede eve bitişik ilave bir oda 
biçimindeki mutfağın tezgâh ve evyesi, babam tarafından çimentoyla 
yapılmıştı. İhtiyaca cevap veriyordu. Yemekler milangaz ocağında 
pişiriliyordu. 

Baba evimizin hemen bitişiğinde olan evlerimizi ayıran duvarda, her iki 
ailenin müşterek kullandığı suyu buz gibi olan bir kuyu vardı. Kuyunun 
olduğu yerde duvar, pencere şeklinde dikdörtgen bir aralıktı. Bu da o zaman 
insanlarının samimiyetini ve içtenliklerini gösteren bir işaretti adeta. Her 
an komşular birbirleriyle konuşur, herhangi bir ihtiyaçları olduğu zaman 
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adeta aynı aileymiş gibi 
bir birlerinden tedarik 
ederlerdi. 

Biz evlendiğimiz 
zaman o kuyu aralığı, 
ailemle kopmaz bir 
bağ oluşturuyordu. O 
yıllar ağabeyim İbrahim 
Şakar’ın üçüncü kızı 
Güldal, henüz üç 
yaşlarında şirin mi 
şirin güzel mi güzel 
bir çocuktu. Beni ve Zehra’yı çok severdi. Aklına estiği zaman o kuyu 
aralığından geçer, bize gelir sessizce üst kata tuvalet aynasına gider, 
Zehra’nın rujlarıyla dudaklarını boyamak isterken palyaçoya dönerdi. 
Gördüğümüz zaman biz kahkahalarla gülerken o da yaptığı yaramazlığın 
farkında olarak yüzümüze baka baka geldiği kuyu aralığından kayar 
giderdi. 

Mutfağın bir köşesi ise, tahta perdelerle banyo şekline getirilmişti. Su, 
içerde bulunan ve odun yakılarak çalıştırılan termosifonla ısıtılıyordu. O 
yıllar o iptidai banyolarda duş fıskiyesi vesaire bulunmuyordu. Isıtılan 
su analarımızdan kalan usullerle kazanlara boşaltılıp, maşrapalarla 
yıkanılıp, dökülünürdü. Yıkanırken ağaçtan yapılmış bir oturağa oturulur, 
öyle yıkanılırdı. Şimdiki gibi insanın içinde yatası gelen lüks, kaloriferli 
boydan boya fayans döşeli banyolar hayaldi. Halen hayatından şikâyet 
eden gençler bu yazdıklarımı ibret olarak okuyup, unutmasınlar. 

En kötüsü de tuvaletti (ayakyolu-hela). Mutfaktan da daha ilerde, bahçenin 
bir köşesinde üzeri geren toprağıyla kaplı odacığın ahşap tabanının müsait 
bir yerinde bulunan delik evin tuvaletiydi. Yağmur demez, soğuk demez, 
sıcak demez, ona muhtaçtınız. Bugün artık evlerin en müsait yerine 
kondurulan, insanın içinde yatası gelen lüks tuvaletlerden de şikayet eden 
insanlar varsa, yuh olsun..

İşte böyle mutlu ve mesut hayatımızı sürdürürken, henüz biz evlenmezden 
evvel Almanya’da okuyup bir firmanın temsilciliğini yapmakta olan 
Karakayalı Mehmet ağabeyin oğlu ortaokul arkadaşım Aydın Hüseyin 
Karakaya (Çakır), Almanya’daki bir firmayla Bodrumlu hemşehrilerinden 

Oğlum Derviş'in Doğumunda Tüm Aile Efradımız
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müteşekkil bir gurubu, Almanya’ya götürmek üzere anlaşmıştı. Bilhassa 
huyunu suyunu bildiği aile arkadaşlarını tercih edecekti. Ben o haberi biraz 
geç almıştım. Kontenjanın dolduğunu bildiğim halde Mehmet Karakaya 
ağabeyimize gidip, ben de aile kontenjanıyla Almanya’ya gitmek istediğimi 
söyledim. Geç kaldığımı bildiğimi de söylememe rağmen bana; “Oğlum 
bize sizler gibi efendi, bizleri orada mahçup etmeyecek hemşehrilerimiz 
lazım” dedi ve derhal kaydımı yapıp, işlemlerimi Aydın İş ve İşçi Bulma 
Kurumuna gönderdi. Tabi bu olay biz evlendiğimiz zamandan çok evvel 
olduğu için ben bu olayı unutmuştum. 

Henüz beş aylık evliydik. Bir gün kapıya müvezzi rahmetli Hasan Efendi 
geldi ve resmi bir evrağım olduğunu söyledi. Açıp baktığım zaman şaşırıp 
kaldım. Almanya’ya çağrılıyordum. Bir an ne yapacağımızı şaşırdık. 
Çünkü bu hiç hesapta yoktu. Ben o işi unutmuştum. Uzun günler karar 
veremedim. Zira oraları hiç tanımıyorduk. Yapabilecek miydik? Gerçi 
İngilizce konuşabiliyordum. Ancak henüz yeni evliydik ve babam da artık 
ömrü ahirini yaşıyordu. Onu bırakıp gitmek doğru olur muydu? 

O yıllar Bodrum’un ekonomik durumu henüz pekiyi sayılmazdı. Bugün 
binamın üzerinde kurulu olan arsa lebi derya konumunda olmasına rağmen 
onu değerlendirebilecek bir durumda değildim. 

Bir ara 1963 yılında Bodrum’da gazeteci olarak bulunan ve Bodrum’un 
turistik değerini dünyaya duyurmaya çalışan Avusturyalı bir gazeteci 
olan Mister Robert, (bilahare Almanya’da olduğum yıllar tarihi eser 
kaçakçılığından yakalanıp, sınır dışı edilmiş)  bana arsamız üzerinde ortak 
olarak çalıştıracağımız açık hava bir restorant işletmesi kurmamızı teklif 
etmişti. Teklif çok cazipti. O yıllar Bodrum’da henüz turistlere hitap edecek 
bir restorant yoktu. Bütün dekorlarını ve reklamını kendisinin yapacağını 
ve müşteri çekeceğini garanti veriyordu. Belki bana bir gelecek garantisi 
olacak ve işimi büyütecektim. Tam anlaşmıştık ki o yıl Kıbrıs Olayları 
patlak vermişti. Hatta ilk olarak jetlerimiz Kıbrıs’ı bombalamış maalesef 
genç bir pilotumuz Cengiz Topel şehit edilmişti. Tabi bu olay Avusturyalıyı 
tedirgin etti. Bir Türk-Yunan harbinin çıkabileceği endişesiyle projesinden 
vazgeçmişti. Bu da benim bir talihsizliğimdi. Ekonomik imkânlarım 
olmadığı için, o arsayı değerlendirmek benim için o zamanlar çok güçtü.  

İşte bu gibi şeyleri uzun uzun düşünüyor ve bir türlü karar veremiyordum. 
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ALMANYA’YA GİTME KARARIMIZ VE
ALMANYA GÜNLERİ 

Bir gün babam beni 
karşısına oturttu. 
Bana; “Bak oğlum” 
dedi. “Bu bir şanstır. 
Bodrum’un ahvali belli. 
Bu şans insana her 
zaman gelmez. Sen beni 
hiç düşünme! Benim 
sağlığım ve sıhhatim 
yerinde. Kaderde varsa 
sen buradayken de hak 
vaki olur. Sen kendi 
geleceğine, istikbaline 
bak oğlum, ona göre 
karar ver. Hem sırtında yumurta küfesi yok ya, beğenmedin veya yapamadın 
döner gelirsiniz” dedi. Günlerce konuştuk düşündük en sonunda Zehra’yla 
gitmeye karar verdik. 

İlk etapta beş yıllık bir kalma süresi kararlaştırdık. Planımız, Allah izin 
verirse bu beş yılda arsa üzerine boydan boya bir restoran, üzerine de aynı 
büyüklükte evimizi inşa etmekti. Bu kararımız üzerine hazırlıklarımızı 
bitirip, başta babam ve tüm her iki aile bireylerimizle vedalaşıp Almanya 
maceramıza kanat açtık. Tabi ayrılmak kolay olmadı. Bilhassa yaşlı 
babamla vedalaşmak çok ağır geldi. Ama ok yaydan fırlamıştı bir kere. 

Bilhassa henüz beş altı ay kadar evvel yuvalarından ayrılıp, bana gelen 
kızlarının anne, baba ve kardeşleri kızlarından ilk defa bu kadar uzak 
kalacakları için çok üzgündüler. Allahtan sabır ve sağlık dileyerek hüzünle 
ayrıldık. 

İstanbul’da İş ve İşçi Bulma Kurumunda günlerce süren muameleler 
sonunda 16 Haziran 1966 sabahı Haydar Paşa Garından güzel yurdumuza 
elveda deyip, tam yedi yıl sürecek olan bir Almanya macerasına kanat 
açtık. 

Yurt dışına giderken Bodrum’u, yukarıdaki yazılarımda bütün detaylarıyla 
anlattığım şartlar ve durumda bırakmıştık. 

Almanya'da Oturduğumuz Lojman Önünde 
Dostlarla
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Yedi yıl kaldığımız 
Almanya’ya gider 
gitmez intibak edip, 
oranın şartlarına ve 
hayat tarzına çok 
çabuk adapte olduk. 
Oralara Türkiye’nin 
her yöresinden gelen 
ayrı ayrı örf ve adetlere 
kılık kıyafetlere sahip 
olan, okuryazar veya 
okuryazar olmayan 
her çeşit insanların 
arasında tutum ve 

davranışlarımızla derhal ayrı bir muamele görmeye başladık.  

Çalıştığımız fabrikada (siemens) aile kontenjanıyla gitmemiz dolayısıyla, 
aynı atölyenin (apteilung) erkek bölümünde ben, bayanlar bölümündede 
Zehra çalışıyorduk. Yani her an beraberdik. Kalmak için verdikleri lojman 
(wohnheim) şansımızdan fabrikamızın arka bahçesindeydi. O sebeple 
sabah evden çıkıp, yaya olarak beş dakika sonra fabrikada oluyorduk. Bu 
bizim için büyük bir şanstı. 

Ayrıca benim bir avantajım da, Bodrum’da iken evvela rahmetli kale 
müdürümüz arkeolog Haluk Elbe’nin başlattığı İngilizce kurslarında lisanı 
öğrenip, bilahare Barış Gönüllüleri adı altında yurdumuza gelip İngilizce 
kursları açan İngiliz bayanların derslerinde İngilizcemi ilerletmem 
olmuştu. Hoş, Almanlar alışverişlerimizde kendilerine İngilizce konuşan 
biz gurbetçilere asla cevap vermezlerdi. İngilizlere ezelden beri bir 
antipatileri vardı. Yabancıların, kendi dillerini öğrenmelerini istiyorlardı. 

Ancak, lisan bilmemin faydasını şöyle görüyordum. Meisterlerin (şeflerin) 
atölyede çalışan ve lisan bilmeyen Türk kardeşlerimize söylemek 
istedikleri şeyleri çevirmem için bana İngilizce üzerinden tercümanlık 
yaptırmaları dolayısıyla, ayrı bir muameleye tabi tutuluyordum ve o 
yüzden seviliyordum. Her ne kadar fabrikanın asli tercümanları olsa da, 
istenildiği an gelememelerinden dolayı işlerini benimle görüyorlardı. 

Kafama koymuştum mutlaka Almanca öğrenmem lazımdı. Bizden evvel 
giden yurttaşlarımız her ne kadar tarzanca da olsa dertlerini anlatabiliyorlardı. 

Almanya'da Siemens Firmasında 
Bir Çalışma Günüm
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Kaldığımız lojmanda Almanca bilen aydın arkadaşlarımız vardı. Bir gün 
Ali isimli arkadaşıma bana gramerli Almanca öğretmesini rica ettim. Beni 
ve Zehra’yı çok seviyorlardı. Memnuniyetle öğretebileceğini söyleyip, 
gramer dersleri vermeye başladı. Tam dokuz ay başımı hiç kaldırmadan 
bir talebe gibi çalıştım. Arkadaşlar lojmanın bahçesinde voleybol oynuyor, 
çay partileri yapıp beni aşağıya çağırıyorlardı. Tam dokuz ay sabrettim. 
Bütün zevklerden uzak kalıp dersimi çalıştım. 

Nihayet Almanlarla anlaşabileceğim kadar lisanı öğrendim. Atölyedeki 
meisterler, ustabaşılar her geçen gün benim konuşmamdaki inkişafı görüp 
bana hayret ediyorlardı. Hatta Shmit isimli bir ustabaşı bana bir gün espri 
yapıp; “Hüseyin! Biliyor musun benden daha güzel gramerli Almanca 
konuşuyorsun” diye şaka yapmıştı. Artık her geçen gün işim icabı da, 
lisanımı ilerletip şeflere daha faydalı olmaya başlamıştım. Bu yüzden beni 
einrihter (ustabaşı) yapmışlardı. İşim, eksantrik makinelerde çalışan erkek 
veya bayan işçilerin, işleri bittiği zaman yeni yapacakları işin kalıbını 
makineye takmak ve lupeyle (saatçi merceğiyle) yapılan işin çapaklı 
olmaması için sık sık kontrol edip rapor vermemdi. Ayrıca atölyedeki 
tercüme işlerini ben yapıyordum. Artık çok rahattım ve şefler bize daha da 
değer veriyorlardı. 

Bu arada biz Almanya’ya geldiğimizden çok kısa bir zaman sonra, 
baldızım Mürvet’le nişanlı olan, o da Almanya’da çalışmakta olan 
çocukluk arkadaşım Ömer Ağan’ın düğünleri Bodrum’da yapılmış, 
bulunamadığımız için çok üzülmüştük. 

Almanya’da tam yedi yıl kaldık. Orada kaldığımız bu yıllarda sosyal bir 
devletin, vatandaşlarına verdiği değeri her şeyde devlet ciddiyetini ve 
medeni insanların nasıl refah bir hayat yaşadıkları gerçeğini öğrendik. 
Sağlık, ücret, tatil hakları ve sendikal faaliyetleri açısından sosyal bir 
devletin nasıl bir devlet olması gerektiği gerçeğini öğrendik. 

Gittiğimizin yedinci ayında programımızda olmamasına rağmen Zehra 
hamile kaldı. Bu bize sürpriz oldu. Zira çalıştığımız bu müddet dâhilinde 
birkaç yıl çocuk yapma planımız yoktu. Ama Allah verdi. İyiki de verdi. 
Bu gün elli yaşını geçmiş aslanlar gibi bir oğlum, Derviş var. Allahıma 
şükrediyorum. 

Henüz gittiğimizin ikinci veya üçüncü ayıydı. Zehra bir gece lojmanda 
aniden sancılandı. Gelen tıbbi ekip apandisit teşhisi koyup, derhal ameliyat 
edilmek üzere Sofia Kranken Haus isimli hastaneye götürüp, acilen aynı 
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gece ameliyat ettiler. 
Ertesi gün henüz lisan 
yer yurt bilmediğim 
şehirde, Berlin’de bir kaç 
banliyo treniyle aktarma 
ede ede bulabildiğim 
hastaneye gittiğimde 
ameliyatı bitmiş ve beni 
görünce hüngür hüngür 
ağlar bir vaziyette 
bulmuştum. Tabi dil 
lisan bilmediğiniz bir 
memlekette, insanın 

başına böyle bir şeyin gelme talihsizliğini ancak yaşayan bilir. Hastanede 
gerek hastabakıcıların, gerekse aynı odada yatan yaşlı başlı Alman 
bayanların gerek Zehra’ya gerekse bana gösterdikleri alaka ve şevkate 
hayran kalmıştım. Zehra’nın ağladığını gören diğer hasta hanımlar yatağına 
gidip onu avutuyor ve sarılıp ona moral veriyorlardı. Muhakkak ki lisan 
bilmeyen genç bir yabancı bayanın bulunduğu haleti ruhuyeyi gayet güzel 
anlıyorlardı. 

İşte orada Alman bayanların işaretle gülerek bana anlatmak istedikleri bir 
şeyi önce anlayamamıştım. Zehra’yı göstererek ellerini karınları üzerine 
koyup, durmadan bana ve Zehra’ya “Banbino.. Banbino..” diye bir şeyler 
söylüyorlardı. O sırada o hastanede görevli olup Zehra’yı ameliyat eden 
Aydınlı bir Türk doktor Zehra’yı kontrole geldi. Tanıştık. Ameliyatın 
aciliyet gerekçesini, apandisitin patlamak üzere olması dolayısıyla diye izah 
etmişti. Kendisine orada yatan Alman hastaların bize işaretlerle anlatmak 
istedikleri şeyin ne olduğunu sorduk. O da gülerek apandisitin gebeliğe 
mani olduğunu, ameliyat olduğu için Zehra’nın artık çocukları olacağını 
anlatmaya çalışıyorlarmış. Nitekim hakikaten aradan üç-dört ay geçmemişti 
ki Zehra hamile kalmıştı. Bu da gurbette yaşanan unutulmaz bir anı olarak 
hafızalarımızda yer etti. 

Doğumu Bodrum’da annesinin yanında yapmasını istiyorduk. Esasında 
yanlış bir karardı. Zira eğer doğum Almanya’da olsa çocuk, çifte vatandaşlık 
haklarına sahip olacaktı. Ama gurbette olan insanların milliyetçi hisleri 
daima üst seviyede olur. Çocuğun oralarda yabancı bir devlette doğmasını 
istemiyorduk. Yanlış olmasına rağmen Derviş, Bodrum’da doğdu. Çocuğu 
kayınvalidem Emine hanım ve küçük baldızım Devlet, kendi öz evlatları gibi 

İbrahim Gökbel, Ali İhsan Yücel ve Hatice 
Yücel'in Nişanlarını Takarken
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büyütmeye  adetâ kendilerini adamışlardı. 

Oğlumun doğumunu o yıllar, Bodrum’un 
en tecrübeli ebesi olan Sabiha Öncel hanım 
gerçekleştirmişti. Kariyerinin doruğunda 
olan ve mesleğinin tecrübesiyle bana bir gün 
evvelden bir oğlum olacağını müjdelemişti. 
O yıllar henüz sağ olan babamın adını 
verebileceğim için çok sevinmiştim. 
Nitekim ertesi gün 11 Eylül 1967 Pazartesi 
günü öğlen saatlerinde, saat yarımda 
oğlumuz Derviş dünyaya gelmiş ve ailecek 
büyük bir sevinç yaşamıştık. Halen sağlıklı 
ve huzurlu hayatını devam ettirmekte olan 
Sabiha hanıma daima esenlik ve mutluluk 
dileklerimle burada minnetle anıyorum. 

BALDIZIM DEVLET’İN NİŞANLANMASI VE
ALMANYA’DAN BODRUM’A DÖNÜŞ

Almanya’ya gittiğimizin ilk yıllarıydı. Artık yetişkin bir kız olan küçük 
baldızım Devlet, Bodrum’un sevilen yakışıklı bir delikanlısı olan tatlıcı 
Süleyman Barka ile nişanlanacaktı. Süleyman aynı zamanda Bodrum 
Gençlik Spor Kulübü’nün başarılı ve herkes tarafından sevilen bir 
futbolcusuydu. 

Nişan bizim izinli olarak Almanya’dan 
geldiğimiz bir tarihe göre ayarlanmıştı. Yaz 
aylarıydı. Nişan o yıl gazino pastane olarak 
çalıştırılan Bodrum Belediye Parkında 
palmiyeler altında yapılacaktı. Nişan, çok 
güzel bir süsleme dekorasyonu altında, 
belagat sahibi ve çok güzel konuşma 
kabiliyetine sahip olan büyüğümüz rahmetli 
İbrahim Gökbel  ağabeyimizin güzel 
konuşması ve esprileri arasında yapıldı. Ben 
de, henüz Türkiye’de bulunmayan renkli 
filmlerle birçok resimler çekip o anları 
ebedileştirmiştim. 

Almanya’dan çocuğun ihtiyaçları için, 

Eşim Zehra’nın Siemens 
firmasında bir çalışma günü

Duayen ebemiz 
Sabiha Öncel
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gerekli her türlü maddi olanakları 
gönderiyorduk.  Hiç ihmal 
etmediğimiz şey, her yıl izne gelip 
çocuğumuzu öpüp kokluyorduk. 
Hatta başka işçilere gösterilmeyen bir 
imtiyazı bana gösteriyorlardı. İzin, 
bir haftalık yol dâhil bir ay olurdu. 
Ancak ben şeflerden ayrıca parasız 
bir kaç hafta daha izin istiyordum. 
Bu imkânsızdı. Ama onlara açıkça 
hileye kaçıp, firmadan haksız para 
almak istemediğimi, çünkü aile 
doktorumuzdan alacağım bir raporla 
hem iznimi uzatabileceğimi, hem 
de firmadan haksız olarak para 
alabileceğimi söylediğim için bana, 
dürüstlüğüme binaen fazladan bir kaç 
hafta daha parasız izin veriyorlardı. 
Bu arada, müteahhit rahmetli 

ağabeyim İbrahim Şakar’la anlaştığımız şartlarda arsamız üzerindeki 
inşaatımız devam etmekteydi. Binanın önce altını restorant, üstünü ev 
düşünürken, ağabeyim ilerde üçüncü katların yasaklanacağını haber alınca, 
planı değiştirip bu defa binayı üç katlı pansiyon olarak inşa etmeye karar 
verdik.

Almanya’da hayatımız, mutlu memnun ve biteviye devam etmekteydi. 

Almanya’da bulunduğumuz yıllar içerisinde dünyada yaşanan ve 
insanoğlunun ezeli hayalinin gerçekleştiği büyük olayı, burada anlatmadan 
geçmek istemiyorum. 1960’lı yılların sonları yaşanırken insanoğlu, iki 
süper güç arasında yaşanan feza yarışını ekseriyetle radyo ve gazetelerden 
takip ediyordu. Zira henüz her ülkede televizyon denen icat yoktu. Bizler 
de Bodrum’da o yıllar bu büyük hamleyi merakla takip ediyorduk. Hatta 
Sovyetler 1957 yılında ilk olarak Sputnik isimli yapay uyduyu fezaya 
fırlattıkları yıl, dünya çevresindeki turunu çok kısa bir zamanda tamamlayıp 
tekrar üzerimizden geçerken, birçok kereler belki de yazlık sinemada 
film izlerken görüyorduk. Tepemizden bir yıldız gibi kayıp geçiyordu. 
Sonradan ilk olarak Sovyetlerin içinde Laika isimli bir köpeğin bulunduğu 
bir füzeyi, arkasından da içinde Yuri Gagarin isimli bir Rus astronotun 
bulunduğu ikinci füzeyi gökyüzüne fırlattıklarını hayretle okumuştuk. 

Kızım Nursu'nun Doğumundan 
Sonraki Mutlu Günümüz
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Feza yarışı kızışıp, Amerika Birleşik 
Devletleri’nin Nasa kuruluşu işi 
daha ileriye götürüp, Apollon 
Projesiyle, Ay’a seyahat projesine 
başlayınca iş bambaşka bir mecraya 
büyük bir ideale dönüşmüştü. 
Apollon Projesiyle defalarca 
yaptığı deneylerden sonra, Apollon 
11 uçuşuyla insanoğlu hayalinde 
yaşattığı ve erişilemez sandığı büyük 
olayı 1969 yılında yaşadı. İşte o 
günler biz orada Almanya’daydık 
ve o büyük olayı insanoğlunun Ay’a 
attığı ilk adımı   saniyesi saniyesine 
canlı olarak  televizyondan görmüş 
ve o güne kadar Dünya’da yaşanan 
en büyük olaya şahit olmuştuk. Bu 
benim ve eşim Zehra’nın hayatında 
da asla unutulamayacak kadar büyük 
bir olaydı. O bakımdan kendimizi 
şanslı insanlardan addediyoruz.

Yıl 1970, aylardan Aralık. Her yıl iznimizi yaz aylarında kullanmamıza 
rağmen o yıl kurban bayramı aralık ayına rastladığı için, bayramı 
ailelerimizle hep birlikte geçirmek maksadıyla, iznimizi Aralık ayına 
almıştık. Bu kararımızdan dolayı ailelerimiz çok memnun kalmışlardı. 
O yıl henüz yeni evli olan abla kızım Melek ve eşi lise öğretmeni 
rahmetli İsa Angın’ın ilk çocukları olacaktı. Bizim izinli olduğumuz 
1970 yılı Aralık ayında hayırlısıyla doğum gerçekleşmişti. Kızları olmuş 
adını Pınar koymuşlardı. Onlar o yıl, Cevri Hasan Kaptan’ın evinde 
kiracıydılar. Doğum o evde gerçekleşmişti. Biz de buradayken doğumun 
gerçekleşmesine çok sevinmiştik. 

Babam artık iyice yaşlanmış ihtiyarlık yüz hatlarına vurmuştu. Halen 
beni karşısına oturtup orada çektiğimiz çocuk ve aile hasreti için bizi 
yüreklendirmeye çalışıyor ve sabretmemizi tavsiye ediyordu. İzinimiz bitip 
gideceğimiz gün, bizlere uzun uzun dualar etmiş ve bizi uğurlamıştı. İyi 
ki o yıl o ay gelmiş ve bayramı hep beraber geçirmiştik. Çünkü o bayram 
sevgili babamla geçirdiğimiz son bayramımızdı. 

Neşe Kaynaklarımız Oğlum Derviş 
ve Kızım Nursu'nun Sevimli Bir 

Pozları
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Geri dönüp işlerimize aynı hevesle 
başlamış, zamanın geçmesini temelli 
yurda geri geleceğimiz günlerin 
hayallerini kuruyorduk. 

Orada birçok Türk ve Yunanlı aile 
dostları edinmiştik. Lisanlarını 
bildiğimiz için Yunanlılarla ve samimi 
Türk dostlarımızla birbirlerimize 
gidip geliyor, misafirlikler yaşıyor 
bizler de bahaneyle Giritçemizi 
ilerletmeye çalışıyorduk. Sanki 
memleketimizdeymişiz gibi yaşayıp 
avunup gidiyorduk. 

İbadetlerimizi kesintisiz bir biçimde 
idame ettirebiliyorduk. Bayramlarda 
dini vecibelerimizi, bizlere gösterilen 
salonlarda yerine getiriyor, 
ramazanlarda oruçlarımızı tutuyor, 

lojmanlarımızda bize tahsis edilen geniş odalarda namaz ve niyazlarımızı 
yerine getirebiliyorduk. O bakımdan kendimizi ülkemizdeymişiz gibi 
hissediyorduk. Her ne kadar, böyle geniş sosyal ve tatminkâr ekonomik 
şartlar güvencesi altında yaşasakta, memleket hasreti her zaman ağır 
basıyordu. 

1971 yılı, 13 Ağustos Pazartesi günüydü. Bir mektup aldık. Mektup rahmetli 
Fatma ablamdan geliyordu. Selam sabahtan sonra, inşaatımın gidişatı 
hakkında verdiği bilgiler arasında serpiştirilmiş bir takım gizli manaları 
anlamadan okumaya devam ederken, Zehra’nın ağladığını fark edip; “Ne 
oluyor?” diye sordum. Adeta basiretim tutulmuş, okuduklarımdan bir şey 
anlamamıştım. Tekrar Zehra’ya sordum. “Ne oluyor?”  Zehra; “Hüseyin! 
Baba öldü!” diyebildi.. O zaman mektubu bir daha okumaya başlayınca 
mektupta oraya buraya serpiştirilen kelimelerden babamın öldüğünü 
ancak anlayabilmiş, bir anda dünya başıma yıkılmıştı. O an hiç bir şey 
yapamamanın aczi içinde, büyük bir yeise kapılmıştım. 

Babam, 1971 yılı 3 Ağustos günü geçirdiği bir kalp krizi neticesinde, hem 
de bir an evvel bitmesini ve bizim bir an evvel gelmemize vesile olacak 
olan inşaatımın kapısı önünde vefat etmişti. 

Oğlum Derviş'in Atatürk 
İlkokulundaki İlk Günü
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Firmadan ölüm izninin 
çıkmasının zaman 
alacağını ve hemen 
gelebilmenin belki 
de mümkün olama-
yacağı düşüncesiyle, 
telaşlanmamam için 
ölüm haberini mektupla 
bildirmişler, o sebeple 
de babamın ölüm 
haberini on gün kadar 
geç almıştım. Bir de o 
zamanlar Bodrum’da 
morg yoktu. O Ağustos 
sıcaklarında ölüyü bekletmenin imkânı yoktu. O yüzden bana haber geç 
bildirilmişti. 

Tabi soğukkanlılıkla gerekli izinleri alıp geldiğimizde, babam gömüleli 
maalesef on beş gün olmuştu. Yapabileceğimiz tazim ve ziyaretleri 
yaptıktan sonra yas içinde tekrar Almanya’ya dönüp, hayata kaldığımız 
yerden devam etmeye başlamıştık.  

Yıl 1973. Almanya’da yedi yılımız dolarken, artık idealimizdeki plan 
gerçekleşmiş, oğlumuz Derviş’te ilkokula başlama çağına gelmişti. Ayrıca 
bizim yokluğumuzda oğlumuza ana olan baldızım Devlet, 23 Nisan 1973 
tarihinde evlenecekti. 

Artık dönmeye karar verdik. Bunu şeflerimize söylediğimiz zaman 
inanamadılar. Herkes burada kalmaya can atarken, siz nasıl olur da 
bu sosyal haklarınızı burada bırakıp gidersiniz? diye bir sürü şeyler 
söylediler. Hatta bizim geri dönüşümüzü vazgeçirmek için o zamana kadar 
hiç olmayan bir şey olmuş, firmanın üst şeflerinden biri olan Kaminski 
soyisimli şef atölyeye gelip bana geri gitmememizi, sicilimizden karı koca 
olarak çok memnun olduklarını, hatta kaloriferli dayalı döşeli bir lojman 
verebileceklerini ve oraya taşınabileceğimizi söyleyip beni ikna etmeye 
uğraşmıştı. 

Ben ise mazeret olarak artık oğlumuzun ilkokul çağına geldiğini, o 
yüzden başında olmamız gerektiğini, ayrıca idealimiz olan bir projemizi 
gerçekleştirdiğimizi, geri dönmek istediğimizi söyledim. 

Rahmetli Halam Umriye Hanım ve Babamın 
Kucağında Oğlum Derviş
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Nihayet istemese de 
tamam dedi, ancak 
bize karı koca olarak, 
dünyanın hangi ülkesinde 
bulunursa bulunsun, 
siemens firmalarında 
çalışabilmemiz için 
her ikimize de referans 
belgeleri verdiler.

Yine o gece için ancak 
Alman işçilerine 
verdikleri, yabancı 

işçilere asla vermedikleri bir izni kaçamakta olsa bize verdiler. Almanların 
işten emekli oldukları günün gecesi firmada yaptıkları (apschit) yani veda 
gecesi arkadaşlarıyla kutlanırdı. İşte bize de o hakkı verdiler. Ancak bir 
şartla, gece vardiyasının ikinci arasından sonra yani şeflerin firmadan 
ayrıldıkları saat sekizden sonra gece saat on bire kadar gönlümüzce 
eğlenebilecektik. 

Gece Türk arkadaşlarımızın evlerinde yapıp getirdikleri börekler, pastalar, 
kekler, büyük bir iştah ve neşeyle Almanlarla hep birlikte yenildi. Danslar, 
rakslar, arabeskler oynanıp, Alman arkadaşların ağzı bir karış açık kaldı. 
Adamlar hayatları boyunca, böyle Türk-Şark usulü bir eğlenceyi belki 
de ilk defa görüyorlardı. Unutamayacakları bir veda gecesi yaşamışlardı. 
Memnuniyetlerini anlata anlata bitiremiyorlar, kendilerini hatırlamamız 
için bizlere hediyeler veriyorlardı. O gece çekilen resimlerde gecenin 
mana ve neşesini çok güzel betimliyordu.

Nihayet geleceğimiz son bir yıl, kesintisiz her gece rüyalarımıza giren 
güzel memleketimiz Bodrum’a kavuşma vaktimiz gelmişti. Alman 
Konsolosluğunda yapılan tüm resmi evrak ve temelli dönüş belgelerinden 
sonra nihayet, sağ selamet bir uçak yolculuğu sonrası güzel İstanbulumuza 
kavuşmuştuk. Oradan da otobüs yolculuğuyla, 20 Nisan 1973 günü güzel 
memleketim Bodrum’a, sevgili oğlumuz Derviş’e ve sevgili ailelerimize 
sağlık ve afiyetle kavuşmuş oluyorduk. 

Tam yedi yıl. Dile kolay bir hasretlik. Ama Allaha hamd ve senalarımız 
sonsuzdu. Sağ selamet gitmiş, sağ selamet gelmiştik. Orada olduğumuz 
müddet içerisinde binbir hevesle gelen nice aileler paramparça olmuş, nice 

Süleyman Barka ve Devlet'in Nişan Töreni
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işçi arkadaşlar kazalarda 
bazı uzuvlarını yitirmiş, 
nice dost olduğumuz 
arkadaşlarımız basit bir 
apandisit ameliyatından 
veya daha basit bir 
rahatsızlıktan hayatlarını 
kaybetmiş, onların acı ve 
üzüntülerini yaşamıştık. 
O bakımdan biz şanslı 
kişilerdik. 

Çok şükür yüce 
yaradanımıza!

Yurda döner dönmez bizim gelmemizi bekleyip, ona göre programlanan 
küçük baldızım Devlet ile Süleyman Barka’nın düğünleri, (23 Nisan 1973) 
bize çok büyük bir moral olmuştu. 

Bundan sonrası yukarıdaki yazılarımda da bahsettiğim gibi, bitmiş olan 
binamın turizme hizmet gayesiyle, pansiyon olarak çalıştırılması için 
gerekli işlemlerin tamamlanmasından sonra nihayet binamı Barbaros 
Pansiyon adıyla işletmeye açıp yeni hayatımıza yelken açtık. 

Almanya dönüşü Bodrum’u tabi ki bıraktığımız gibi bulmadık. Zaman 
memleketimi baya değiştirmişti. Rantla birlikte Bodrum’un doğal 
görünümünde çok farklılıkar yaşanmaya başlanmıştı. Bodrum’a has evler 
yavaş yavaş tadilatlarla değişmeye başlamış, yeşil doğa örtümüz, mandalina 
bahçeleri yok edilip yerlerine binalar ot gibi türemeye başlamıştı. 

1980’li yıllara kadar Bodrumlu yine bir derece doğal görüntüyü korumaya 
çalışmışsa da, 12 Eylül 1980 İhtilâlinden sonra kurulan Anap iktidarı 
zamanında, yanlış bir kararla kooperatif ev projelerine izin verilmesiyle, 
her geçen gün Bodrum’un katledilmesine de izin verilmiş oluyordu. 

Esasında alınacak bir kararla Bodrum Sit Kent olarak korunmaya alınmış 
olsaydı ve her önüne gelene inşaat ruhsatları sebillullah gibi verilmeseydi, 
Bodrum bugünkü düştüğü duruma asla düşmezdi. Bir tek tesellimiz evlerin 
ta bidayetten beri gelen beyaz badana renginin değişmemiş olmasıydı. 

Yeğenim Melek İle Eşi İsa Angın'ın İlk 
Çocuklarından Pınar'ın Doğumu



398

SÖZLERİMİ BİTİRİRKEN

Hatıralarımı mümkün mertebe son 
bir iki jenerasyonun bilmediği, onlar 
için bir masal-tarih sayılacak olan 
1940, 1950, 1960 ve 1970’li yılları 
kapsayan bir çerçeve dâhilinde 
tutmak istedim. Ancak, o yıllardan 
sonra doğan jenerasyon Bodrum’un 
yaşadıklarını başına gelenleri hatırlar 
ve bilirler. 

Burada, Almanya dönüşümüzden 
sonra gerçekleşen, tarihimize şan ve 
şerefle yazılan bir zaferimizi, (20 
Temmuz 1974) Yavru Vatan Kıbrıs 
Zaferini ve o uğurda şehit düşen 
Bodrumlu değerli bir evladımız Çilli 
Yusuf Cansevdi kardeşimizi ve diğer 
tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle 
anmadan geçmek istemem. 

Yüce mevladan tüm şehitlerimize rahmet, mağfiret ve cennet 
dilerim.  Ruhları şad olsun..

Geri döndüğümüz yıl (1973), oğlum Derviş ilkokula başlamış ve ayrı 
kaldığımız yılların kaybını zor da olsa telafi etmeye, bize alışmaya içindeki 
terkedilmişlik duygusunu üzerinden atmaya çalışmakla geçirmiş, yıllar 
yılları kovalayarak su gibi geçmeye başlamıştı. Oğlumuz Derviş bugün 
elli yaşını geçti. Allah daha nice yıllar bahşetsin. 

1977. Almanya’dan geri döndükten tam dört yıl sonra, ailemize bir yıldız 
gibi doğan sevgili kızımız Nursu dünyaya gelmiş, ailemize neşe ve hayat 
kazandırmıştı. 

Çocuklarımızın sağlık ve sıhhatle adım adım büyümelerini, en sevimli 
yılları olan çocukluk yıllarındaki güzellikleri sırasıyla ilkokul, ortaokul, 
lise ve üniversite hayatlarını ve başarılarını görerek iftihar ettik. Vakti gelip 
mutlu yuvalar kurup bizlere güzel torunlar verdikleri için onlara sonsuz 
mutluluklar, minnet ve teşekkürler. 

Ayrıca bizlere bu günleri gösteren yüce Allaha, sonsuz hamdu senalar 

Kıbrıs şehidimiz 
Cilli Yusuf Cansevdi kardeşimiz. 
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ederiz. Çocuklarımız iyi ki doğmuşlar.. Rabbim herkesin evladını anne 
babasına bağışlasın. 

Bugün oğlumuz Derviş, İngiliz asıllı Helen Robert isimli gelinimizle evli 
olup, Kaan adında bir oğlu, İrem adında bir kızı var. 

Kızımız Nursu ise, yine Bodrumlu saygın bir ailenin oğlu olan Ahmet 
Özkeskin’le evli olup Asra ve Sahra isimli iki kızları var. Allah hepsine 
daha nice yıllar bahşetsin. 

Eşim Zehra ile iki kişi olarak çıktığımız hayat yolunda bugün damadımızla, 
gelinimizle ve torunlarımızla birlikte on kişilik kocaman bir aileyiz. 

Geri döndükten sonra yaşadığımız acı anıları kaybettiklerimizi burada 
anmak istemiyorum. O acılar unutmak istediğimiz acılar fakat, 
daima kalbimizde yaşayacak olanların sevdiklerimizin acıları. Ancak 
evlatlarımızın muratlarıyla, mutluluklarıyla, başarılarıyla her zaman hayat 
bulmuş yaşama sevincimiz katlanmıştır. Sevgili torunlarımız ise bizlere, 
ömrü ahirimizde yaradanımız tarafından bahşedilmiş birer değerli armağan 
olmuşlardır.

Allah, evlatlarımız ve torunlarımıza daima sağlık, huzur, mutluluk ve 
başarılarla dopdolu hayırlı, güzel ve uzun ömürler bahşetsin. 

Ayrıca, Yaradanımızdan dileğim odur ki; sevgili hemşehrilerime, ana ve 
baba dostlarıma, sonradan aramıza teşrif eden ve biz yaşlılarına sevgi, 
hürmet ve şevkat gösteren gençlerimize, tüm sevdikleri eşleri ve sevgili 
yavrularıyla birlikte, adet ve geleneklerimize sahip çıkarak daima sağlıklı, 
mutlu ve huzurlu uzun ömürler yaşamalarıdır.     

Sevgili evlatlarıma, yakınlarıma, hemşehrilerime ve okurlarıma saygı ve 
sevgilerimle..

Hüseyin Yeter Şakar 
Bodrum, 29.03.2019
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