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Bodrum / Dönüşümler
BİHTER SABANOĞLU

Sıtkı Kösemen’in 1973-1989 yılları arasında Bodrum’da çektiği fotoğraflar bir 
zamanlar ulaşılması güç, ama terk etmesi daha güç o kentin tüm bileşenleri 
hakkında bir tanıklık. Bu, kaybedilene bir güzelleme olmaktan çok, sayfalarında 
anıların, birbirinden alabildiğine farklı insan hayatlarının, doğal ve suni 
elementlerin, güneşin, kirecin, taşın, ahşabın istiflendiği bir günlük. Orada yaşam 
hayvanlarla paylaşılıyor, dolmuşun arkasında keçi ve tavuklarla birlikte seyahat 
ediliyor, evler doğanın yönlendirdiği biçimde inşa ediliyor, insanlar gün doğumun-
dan gün batımına dek çalışıyor, Halikarnas’ın kaynağını doğadan alan mitolojik 
hikâyeleri insanların günlük dertlerine, sevinçlerine, heyecanlarına karışıyor. 
Orada doğa insanın bir parçası hatta insanın özü. 

Fotoğraflardaki Bodrum’u anlamak için Romalı şair Ovidius’un Dönüşümler’ine 
bakmak belki iyi bir fikirdir. Antik Dünya coğrafyasının tümünü kapsayan meta-
morfoz öyküleri nakleden Ovidius anlatısında Bodrum’a da değinir. Çünkü 
Bodrum’da devinim hiç durmaz, fotoğraflardaki zamansızlık da bundan mütevel-
littir. Bir karede boylu boyunca uzanan sütunun artık kentte yalnızca hayaletinin 
süzüldüğü Halikarnas Mozolesi’ne ait olduğunu biliriz. Taşlar devinimini 
sürdürür; bir zamanlar inşasını bitirebilme uğruna Kral Mausolos’un Likyalı 
erkeklerin uzun saçlarına dahi vergi koyduğu o anıtın taşları, yüzyıllar sonra 
Rodos Şövalyeleri tarafından Bodrum Kalesi’ni dikmek için kullanılır. Dünyanın 
yedi harikasından biri olan o görkemli mozolenin kabartmaları, heykelleri, yazıt-
ları birden kendini, savunma amacıyla yapılmış bir askeri ortaçağ binası içinde 
buluverir. Sonra aynı taşlar Charles Newton adında bir İngiliz arkeolog tarafından 
kaleden çıkartılır, bir gece vakti gizlice gemiye yerleştirilir, Londra’ya doğru yola 
çıkar ve British Museum’daki kaideler üzerinde yerini alır. Kimi sütunlar ise 
devşirilir, kendini Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii’nin içinde bulur. Bodrum’un 
dönüşümü taşlarından başlar! 

Ovidius uzun uzun Bardakçı Koyu’ndaki Salmakis adında bir su kaynağından 
bahseder. O suya girenin huyu değişir, mizacı yumuşar ve yörenin tüm insanı bu 
gerçeği bilir der, peki ya nedenini bilir mi? Her şey Kaz Dağları’nda, Afrodit ve 
Hermes’ten doğma bir oğlanla başlar. İsminde anne ve babasının birlikteliğinin 
izini taşıyan Hermafrodit, on beşine geldiğinde yeni nehirler, yeni insanlar keşfet-
mek için yurdunu terk eder. Bardakçı Koyu civarlarına geldiğinde zümrüt yeşili 
bir su dikkatini çeker. Suda Salmakis adında bir peri yaşamaktadır, ruhunda 
Diana’nın kızlarının vahşiliği yoktur, avlanmayı bilmez, eline mızrak dahi 
alamaz. Sadece bir başına doğaya karışmak, suyun yansımasında güzelliğini 
izleyerek uzun saçlarını taramak ister. Bir gün çiçek toplarken Hermafrodit’i 
görür, ona oracıkta âşık olur. Çekinmeden oğlana aşkını ve arzusunu ilan eder. 
Henüz aşkı tanımayan Hermafrodit bu sözler karşısında kızarır, beyaz gerdanını 
öpmeye çalışan periden kaçar. Salmakis istediğini elde etmek için ona bir oyun 
oynamaya karar verir. Ondan vazgeçmiş gibi yapar, gider bir ağaç ardına gizlenir. 
Yalnız olduğunu sanan Hermafrodit, çırılçıplak soyunur, kendisini tatlı sulara 
bırakır. Uzaktan onu gözetlemekte olan peri ise aşka gelerek kendinden geçer: 
“Zafer kazandım! O benimdir!” diye bağırır, ince tuniğini üzerinden atarak suya 
atlar, Hermafrodit’i yakalar, onu öpücüklere boğar. Göğsünü göğsüne zorla 

bastırır, kollarını gövdesine dolar, sanki Medusa’nın yüzlerce yılanı Hermafrodit’i 
boğar! Oğlan kurtulmaya çabalarken de haykırır: “Tanrılar, emir buyurun. 
Yeryüzünde hiçbir şey onu benden alamasın!” Tanrılar perinin haline acır, dileğini 
yerine getirir. Bir anda iki genç bir bedende birleşir, özleri, yüzleri, cinsiyetleri 
birbirine karışır. Öfkeli Hermafrodit de bu suya giren erkinden kaybetsin diye 
Tanrılara yalvarır. Ve Halikarnaslılar evliliğin bu şekilde icat edildiğine inanırlar. 
Böylesi bir hikâyenin önünde poz verir fotoğraftaki Savaş; o an kendini suyun 
muğlaklığına bırakmış, gülümseyen bir peridir. Fonda efsaneye konu edilen, Zeki 
Müren’in yıllar boyu müdavimi olduğu Bardakçı Koyu…

Bodrum’un tepelerinde kimi terkedilmiş değirmenler tuhaf yaratıklara dönüşür. 
Harmanı takiben, yağmurlar bastırmadan işi bitirmek gerekir ama değirmene 
varan yol dar ve çetrefillidir, develerle değil ancak eşek sırtında aşılır. Yol üzerine 
insanların içindeki suyu hayvanlarla paylaşacağı sarnıçlar koymak gerekir. Tabii 
vadettiği dillere destan manzaraya rağmen artık kimse tepelere tahıl taşımak, 
hayatını doğanın kaprislerine göre düzenlemek istemez. Bezden kanatlarıyla 
topraktan kurtulup havalanıverecekmiş gibi duran değirmen o fotoğraf karesinde 
tanımsız bir varlıktır artık. Uçmuş çatısı, önüne düşmüş direğiyle yaralı bir 
tekboynuza benzer.  

Fotoğraflarda Eski Mısır’dan mücevherler taşıyan gemileri suyun altına gömecek 
kadar hızlı esen Bodrum rüzgârlarına göre inşa edilen, güneşin gökyüzünde kat 
ettiği mesafeye göre işlev alanını belirleyen, sal damlı, “deve hanı” eklemeli evler 
de görülür. Evin ahşabı, kireç badanası, taşı, gölgesi, bahçesindeki ağacı, kökünü 
duvara salmışçasına pencereden içeri girmeye uğraşan bitkisi, ipe asılı çamaşırları 
hatta içinde oturan sakini birbiri içinde erir. İnsan bu duru elementler, bu zarif 
gölgeler içinde görünmez olur. 

Bu Bodrum günlüğünde bir sarnıç da yer alır; içindeki su bir zamanlar Bodrum’un 
hayatı gibi durgun, güneş altında ışıldayan bembeyaz bir yarım küre, bilinmez 
alemlere uzanan bir dehliz. İşlevi çoktan unutulmuş bir eski zaman icadı gibi 
Bodrum’un bir köyünün orta yerine atılmıştır sarnıç. Yolunu değil zamanın 
kendisini kaybetmiş, ne yapacağını bilemez bir çocuk gibi ormanın ortasında 
çaresiz bekler. Orada betondan bir dalgakıran da vardır, Bodrum Kalesi’nin yanı 
başından denize atlayanlar onun bir plajın kumları kadar sıcak yüzeyine serilir. 
Çimento böylece yumuşak bir yatağa dönüşür. Bir de elbette dönüşüm öncesi 
yollar vardır, ama yol mu bilinmez, insanı yarı yolda bırakıverir. Dört gözle 
beklenen yolculuğu yarıda keser, hevesle gitmek istenilen yere bir türlü ulaştır-
maz. O da kendi halinde hayatı izler, üzerinden elinde çiçeğiyle bir kadın, 
ceketleri ve kasketleriyle son derece şık iki adam geçip giderken.  

Ve başta bahsedilen sütuna dönersek, bir zamanlar Halikarnas Mozolesi’nin üzerinde 
dimdik durduğu, şu an ise yalnız Bodrum sakinlerinin boşluğuna yansıttığı hayallerle 
dolu alanda devrik duran o sütuna; üzerine kazınmış, yukarıyı gösteren küçük ok 
belli ki gelecek dönüşümlere işaret eder. Belki de toplumsal hayatın yeniden 
değişeceği, doğanın insanı bambaşka yerlere götüreceği zamanların habercisidir.
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Bodrum / Metamorphoses
BİHTER SABANOĞLU

Taken by Sıtkı Kösemen between 1973 and 1989 in Bodrum, these photographs 
are a witness to the diversity of components that constitute the town, which, back 
then, is hard to reach and harder to leave behind. Rather than being a eulogy to 
what is lost, the photographs make up a diary on whose pages are stacked natural 
and artificial elements, sun, lime, wood and memories of lives differing drastically 
from each other. There, life is shared with animals, people travel with goats and 
chicken on the back of a collective taxi, houses are built in accordance with 
Nature, men and women work from sunrise to sunset, stories of Halicarnassus 
originating in Nature mingle with daily troubles, joys or thrills of the people. 
There, Nature is a part of the human being; it is his/her essence.

It may therefore be a good idea to look at Metamorphoses by the Roman poet Ovid 
to penetrate Bodrum as displayed in the photographs. Ovid who tells tales of the 
Ancient World in his magnum opus, Metamorphoses, also mentions Bodrum, for 
Bodrum generates a perpetual motion; perhaps the feeling of eternity in the 
photographs arise from that. We know that the column lying on the ground in one 
of the frames belongs to the Mausoleum of Halicarnassus, whose ghost now 
roams the streets. Stones continue their movement; the stones of that monument 
for whose construction King Mausolos even taxed Lycian men’s long hair are used 
centuries later by the Knights Hospitaller to erect the Bodrum Castle. Reliefs, 
statues, inscriptions from the sumptuous mausoleum, one of the seven wonders of 
the Ancient World, suddenly find themselves in a military defense structure dating 
to the Middle Ages. Then, the same stones are removed from the castle by a British 
archaeologist named Charles Newton, placed secretly in a boat which sets off for 
London at midnight and are planted on pedestals in the British Museum. Some of 
the columns are used as spolia and find themselves in Kızılhisarlı Mustafa Paşa 
Mosque. The metamorphosis of Bodrum starts at the level of its stones!

Ovid recounts at length a water resource in Bardakçı Cove, called Salmacis. He 
says that the water changes the disposition of the man who swims in it by softening 
his temperament and that all habitants of the region know this fact; but do they 
know the cause thereof? It all starts on Mount Ida, with a boy born of Aphrodite 
and Hermes. Hermaphroditus, carrying in his name the union of his mother and 
father leaves Ida when he reaches the age of fifteen, yearning to discover new 
rivers and new people. When he arrives near Bardakçı Cove, emerald green 
waters draw his attention. In the water dwells a nymph by the name of Salmacis; 
none of the wildness of Artemis’ daughters permeates her soul, she does not know 
how to hunt or how to hold a spear. She only desires to be left alone in Nature, 
watch her reflection on the water and comb her long hair admiring her beauty. 
One day, while picking flowers, she notices Hermaphroditus and falls in love with 
him instantly. She declares her love and lust for him unreservedly. Hermaphrodi-
tus, who does not know of love yet, blushes and shies away from the nymph who 
tries to kiss his pale neck. Salmacis decides to play a trick on him in order to get 
what she wants. She pretends to give up and hides behind a tree. Hermaphroditus, 
imagining himself to be alone, strips off his clothes and immerses himself in the 
water. The nymph, eyeing him from a distance overflows with excitement and 

shouts: “I have won! He is mine!” She takes off her thin tunic, jumps in the water, 
catches Hermaphroditus and covers him in kisses. She presses her chest against 
his, holds him in a tight embrace; it is as if hundreds of Medusa’s snakes are 
strangling him! And while the boy struggles to free himself from her grip, she 
pleads to the skies: “Grant this, you Gods, that no day comes to part him from 
me!” Her prayer reaches the Gods who take pity on her and realize her wish. The 
bodies of the two youngsters become one, their faces, their gender and their 
essence are now entwined. Hermaphroditus, enraged, begs the Gods to take away 
the power of the man who enters these waters. And this is how Halicarnassians 
believe marriage was invented. Savaş, in one of the photographs, poses in the 
shadow of the reminiscences of such a tale; he is a smiling nymph now, surrender-
ing himself to the ambiguity of the water. And in the background, Bardakçı Cove, 
which is frequented for years by Zeki Müren, stuff of legends...

Some windmills abandoned on the hills of Bodrum are transformed into weird 
creatures. The work has to be finished right after the harvest, before rains start to 
fall but the roads climbing up to the mill are narrow and winding, camels cannot 
tread on them, only donkeys. Water cisterns have to be placed on those roads, 
where humans share the water therein with animals. But surely, nobody wants to 
carry grains up a hill anymore; despite the magnificent view it offers, nobody 
wants to arrange their life according to the caprices of Nature. The mill, which 
looks like it is about to fly off, ripping itself off from the soil, fluttering its wings 
made of cloth is an undefinable entity in the photograph. With its roof blown off, 
the pole fallen in front of it, it resembles an injured unicorn.

A water cistern finds a place for itself in these Bodrum diaries as well; the water 
inside as still as the once daily life of Bodrum, it is a white hemisphere shining 
under the sun, a passage to obscure realms. The cistern is thrown in the middle of 
a village like an old-time invention whose function is long forgotten. It waits help-
lessly in the midst of the forest, as a child who did not lose his/her way but time 
itself and does not know what to do. In these diaries, there is also a jetty made of 
concrete; people who jump into the sea right next to the Bodrum castle lie on its 
surface, hot as the sand on a beach. The concrete is thus transformed into the 
softest of beds. And there are, for sure, roads of Bodrum before its transformation 
but one might hardly call those “roads”; they easily let you down, interrupt a 
journey looked forward to, fail to get you where you ardently wish to go. The road 
also watches life go by, while a woman carrying flowers and two men, so elegant 
in their jackets and flat caps pass by. 
 
And if we go back to the column mentioned in the beginning, to the column on 
top of which the Mausoleum of Halicarnassus once stood upright, and which 
now lies toppled in a space whose emptiness can only be filled with the dreams 
of the habitants of Bodrum; the upwards pointing little arrow carved on it surely 
points to the transformations to come. It is perhaps, an indication of times where 
social life will change once more and Nature will take humans to destinations 
yet unknown.
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