
Derneðimiz, üyelerimiz ve arkadaþlarýmýzla yeni geziler
gerçekleþtirdi.Temmuz ayýnda, özel bir tekne ile Göcek
Körfezi gezisi, aðustos ayýnda Yuvarlak Çay gezileri büyük
bir katýlýmla ve baþarýyla yapýldý..

Bu gezilerin izlenimleri Atalay TUNA ve Meryem
KUZEYtarafýndan yazýya döküldü ve bu sayýmýzda yer aldý

Kütüphanemiz, Muðla Üniversitesi Eðitim
Fakültesinde görevli Yrd. Doç. Dr. Ayþe OÐUZ ÜNVER ve
Yrd. Doç. Dr. Hakan Kemal YÜRÜMEZOÐLU ile
kütüphane sorumlusu Dr. Hatice Kübra BAHÞÝÞOÐLU ve
Dilek GERMÝYANOÐLU tarafýndan ziyaret edildi. Diðer bir
ziyaretçimiz de Yerkesik Halk Kütüphanesi sorumlusu
Nabide KILINÇ'tý ve kendisi görüþlerini yine bu sayýmýz
için yazdý.

Aðustos ayýnýn son etkinliði olarak da, 31 Aðustos
Pazartesi akþamý, Marmaris “Maritim Grand Azur
Hotel”deki Flüt sanatçýsý ve hocasý Cahit KOPARALanýsýna

düzenlenen konsere 28 arkadaþýmýzla gidildi.. Konserde, flüt sanatçýlarý Bülent EVCÝL ve Raffaele TREVÝSANÝ; Paola
GÝRARDÝ ve Müge HENDEKLÝ'nin piyanolarý eþliðinde: A.PIAZZOLA, G. BRICCIALDI, G: DONIZETTI, P. DE.
SARASATE, P. A. GENÝN, F. DOPPLER'in flüt için besteledikleri veya uyarladýklarý parçalar ile üç Türk halk þarkýsý
uyarlamasýný seslendirdiler.

Bu sayýmýzda, ilimiz üniversitesi Eðitim Fakültesi'nin düzenlediði Doða Kampý ile ilgili bir tanýtým yazýsýný da
okuyacaksýnýz. Umarýz bu yazýlarý beðenerek okursunuz.

1 Eylül Salý günü ise, Prof. Dr. Halet ÇAMBEL, derneðimizi ve kütüphanemizi ziyaret etmiþ ve çalýþmalarýmýz
ile kitaplýðýmýzýn iþleyiþini beðendiðini belirterek, bizleri sevindirmiþ, güç vermiþtir. Kendilerine teþekkür ederiz

Ayrýca Aðhan Ödüllü Nail Çakýrhan Evinin bir kültür merkezi olarak yaþatýlmasý için çalýþmalara baþlandýðýný
öðrenmiþ bulunuyoruz. Çeþitli çözüm yöntemleri arasýnda, bir vakýf kurulmasý ve evin vakýf tarafýndan yönetilmesi
düþüncesi de yer almaktadýr.

Derneðimize ait olan OKTAY AKBAL Halk Kütüphanesinin kitap sayýsý 6800 civarýndadýr. Bütün
baðýþçýlarýmýza ve raflarýný yaptýran dostlarýmýza teþekkür ederiz. Derneðimizin yaþatabilmek, etkinlikleri
gerçekleþtirebilmek için parasal desteðe gereksinim olduðunu hatýrlatýr, katkýda bulunacaklara þimdiden teþekkür ederiz.

AKYAKAKENT KONSEYÝYÜRÜTME KURULU VE BELEDÝYE HABERLERÝ

Akyaka Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nun Temmuz Ayý
Toplantýsýnda:

1- Kent Konseyi Yönetmelik deðiþikliði ile ilgili yapýlmasý 
gerekenler;

2- Akyaka Belediyesi'nde, Bilgi Edinme Yasasý iþleyiþi  ile 
ilgili aksaklýklar; Kent Konseyine iletilen dilekçeler;

3- Akyaka Yerel Yönetim Ýlkeleri ve Akyaka Belediyesi'nin 
ilkeler açýsýndan durumu;

4- Çöp sorunu;
5- Salyangoz Kentler oluþumlarýna katýlým konularý 

irdelenmiþ ve görüþlerin Belediye Baþkanlýðýna 
aktarýlmasý kararlaþtýrýlmýþtýr.

Aðustos ayý toplantýsýnda ise sadece Azmak sorunu irdelenmiþ ve 
Muðla Vali Yardýmcýsý sayýn Recep YÜKSEL'den randevu 
alýnarak Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nun görüþlerinin aktarýlmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Bu toplantý gerçekleþtirilmiþ ve 
Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Nurgün OKTÝK, Aliye TEKSAL ve Aydýn TURUNÇ tarafýndan 
görüþler sayýn Recep Beye aktarýlmýþtýr.                                                                                            Devam Sayfa 2’de
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VE NAÝL ÇAKIRHAN

1950'li yýllarda Posta Ýdaresi Þehir Pullarý
çýkarmýþtý. Bizim yaþ gurubu iyi hatýrlar…
Her þehrin (ki o zamanlar, yanýlmýyorsam 69
taneydi) en etkileyici yerlerinden çekilmiþ
fotoðraflar pullarýn üzerine basýlmýþtý; Kiminde
meydan, kiminde saat kulesi, birinde okul,
bir baþkasýnda Hükümet Konaðý, bazýlarýnda
þehrin panoramik görüntüsü…

Her þehrin ayrý bir görüntüsü, her þehrin ayrý bir
kimliði vardý o pullarda..

Bu þehirlerin büyük bir kýsmý Osmanlý geleneðini
(ve bazýlarý daha eski kültürel özellikleri)
yansýtýyor olsa, genel olarak, 20. yüzyýlýn ve
cumhuriyetin ilk yýllarýndan baþlayýp 50'li yýllara
kadar gelen, o günlere göre bir anlamda modern
mimarinin, yani bir bakýma “Çaðdaþ Türk
Mimarisinin” karakterist ik motif lerini
taþýyordu…

Bu cumhuriyet dönemi yapýlarý, okullar, hükümet
konaklarý, bankalar, önceki geleneksel yapýlarla,
eski bina ve konutlarla çok büyük bir kültürel
ayrým, çok önemli farklýlýklar sergilemiyordu…

Eski Ankara'yý gözümüzün önüne getirelim…
Ulus ve çevresi… Tarihi Roma Hamamý
kalýntýlarý, ahþap çatmalý eski evler ve ilk Meclis 
binasý ve arkasýndan gelen Ankara Palas Oteli,
modern Ziraat Bankasý binasý…

Yýllarca o yapýlarýn arasýnda bulundum, hiç birini
yadýrgamadým… Hiç biri gözüme çirkin
görünmedi… Sanýrým, bir uyum, bir denge vardý 
aralarýnda…

Ankara'yý bir yana býrakýp, Beypazarý'na,
Safranbolu'ya, Sivas'a, Erzurum'a bakalým…
Yüzyýllardan beri gelen yapýlar, kervansaraylar,
camiler, hanlar, evler hep bir bütünlük
içindeydiler…

Ne var ki, 1963 yýlýnda kabul edilen Kat
Mülkiyeti Yasasýndan bu yana, tüm þehirlerin
kimliði deðiþti, bozuldu, yok oldu… Neredeyse
tüm þehirler birbirine benzemeye baþladý… Hatta
þimdilerde kasabalar, köyler bile…

Anadolu, hiçbir topraða, hiçbir ülkeye
benzemez…Anadolu bambaþkadýr… Söylemeye
gerek yok,Anadolu, uygarlýðýn, ilk yapý taþlarýnýn
üst üste konduðu, ilk harcýnýn karýldýðý
topraklardýr… Anadolu, insanlýk tarihinin bütün
evrelerini, katmanlarýný baðrýnda barýndýrýr.. Ve
bu anlamda,Anadolu, gözümüz gibi sakýnmamýz,
bakmamýz, korumamýz gereken bir Dünya
mirasýdýr.

Devamý Sayfa 2’de

AKYAKA KÜLTÜR VE SANAT
DERNEÐÝ'NDEN HABERLER

Akyaka Belediyesi, Akyaka Kültür Ve Sanat
Derneði ile Mimarlar Odasýnýn katkýlarýyla 9-10-11
Ekim tarihlerinde beldemizin muhtelif yerlerinde ve
Yücelen Tesislerinde gerçekleþtirilecek Nail Çakýrhan
günlerinin hazýrlýklarý devam etmektedir.

Panel, resim ve fotoðraf sergisi, þiir sunumu, en
bakýmlý ev, ve en bakýmlý bahçe yarýþý, yöresel giysi
defilesi, ve yemek yarýþý, çeþitli spor yarýþmalarýnýn da
yer alacaðý aktiviteler için Belediyenin ilgili Birimleriyle
Derneðimiz çalýþmalarýný sürdürmektedir.

Özünde, Yöremizin Sosyal ve Kültürel
geleneklerini sürdürme, koruma ve geliþtirmeyi
amaçlayan bu çalýþmalarda, yöre halkýmýzýn ve
katýlýmcýlarýn desteklerini bekliyoruz

GELENEKTEN  ÇAÐDAÞA AKYAKA-GÖKOVA  MÝMARÝSÝ
NAÝL  ÇAKIRHAN  GÜNLERÝ



Sayfa 2 DÜÞÜNÜRLER - DÜÞÜNCELER

Arkadaþlar ýmýzla aradaki 7 saatlik zaman farkýný hiç düþünmüyorlardý.
1978 yýlýnýn Haziran Ama hiç þikayet etmiyorum çünkü o sýralarda önemli
a y ý n d a b i r g ü n Akyaka haberlerini de bu yoldan alýyordum.
Alanya`da bir çadýr
k a m p ý n d a n Kentimiz doðal olarak yýllar geçtikçe büyüdü ve geliþti.
Marmaris`te baþka Ben Akyaka`yý þimdi daha ilk günku gibi seviyorum.
bir kampa doðru yola Gercekten hýzla büyümesine raðmen eski deðerlerini ve
çýkmýþtýk. Daha önce özelliklerini koruyabilen çok az yer var. Tabii bu
oraya gitmiþ olan büyüme kolay ve sorunsuz olmadý. Ancak, bu büyüme
bütün arkadaþlarýmýz ile çok uzun süredir beklenen yenilikler de geldi.
çok güzel bir yere Örneðin, son derece kabiliyetli, çoðunluðu yöresel olan
g i d e c e ð i m i z i sanatkarlarýn eþsiz eserlerinin sergilendiði Halet
söyledikleri için Çambel ve Nail Çakýrhan Sergi evimiz. Bu yazki
o r a y a u l a þ m a y ý konuklamamýzda Gül Gökovalý'nýn resim sergisini

sabýrsýzlýkla bekliyorduk. Ortaca yakýnlarýnda bir zevkle izledik. Ya beldemizin öðrencilerini ve
otomobil çok aþýrý hýzla giderken beni bayaðý kötü bir gençlerini hedef alan, onlarýn okuma zevklerine teþvik
biçimde solladý. Söylene söylene sürücüsüne bakarken
onun tek amcam olduðunu gördüm. Sürekli korna
çalarak dikkatini çekmeye calýstim. Kýsa bir süre sonra
önümdeki otomobil saða yanaþtý ve amcam elinde bir
kriko benim de otomobilimden çýkmamý bekliyordu.
Tabii görür görmez tanýdý ve sarýldýktan sonra nereye
gittiðimizi sordu. Cevabýmýzý duyunca, hiç
unutmayacaðým, “Savaþ , Goköva orman kampý
dururken dünyada baþka bir yere gidilir mi?” dedi. Onun
önerisi üzerine o gün ilk defa Akyaka`ya geldik. Bana
Akyaka`yý begeniyor musun diye soranlara çok kýsa bir
cevabým var. Bu yaz 27nci defaAkyaka`ya geldik. Hem
de Amerika`nýn Philadelphia kentinden yaklaþýk 14 saat
süren uçak yolculuklarýyla.

veren ve kaynak sunan Oktay Akbal kütüphanesine ne
Akyaka`nýn doðal güzelliklerinden söz etmeyeceðim. demeli? Tamamý gönüllü arkadaþlarýmýzca yürütülen ve
Zaten onlarý biraz bile anlatmak için çok daha uzun baðýþlarla ayakta duran böyle bir giriþim doðrusu cok az
sayfalar gerekli. Ayrýca, eminim bu yazýmý okuyanlar ya yerde var. Oraya ilk defa gittiðim zaman biri kitap almak
Akyaka`nýn doðal güzelliklerini gözleriyle gördüler ya öteki ise üye olmak üzere bekleyen iki genci izlemek
da bir çok yerde okudular. Onun yerine benAkyaka`daki bana büyük bir gurur ve gelecek için umut verdi. Türk
insanlardan ve yaþamdan soz etmek istiyorum. Ilk müziðini sevenler Akyaka Belediyesi Türk Sanat
yazlarýmýzda Akyaka gerçekten çok küçük bir yerleþim Müziði Korosu'nun verdikleri konserleri zevkle
merkeziydi. Tek bakkalý, haftada bir iki gun gelen seyyar seyretmek olanaðý buluyorlar. Sporseverler için yeni
kasabý ve maalesef sabahlarý aldýktan sonra sýcak kurulan Akyaka Belediyespor gerçekten çok mutlu bir
ekmeklerinin yarýsýný daha ev yolunda yediðimiz þirin baþlangic. Artýk benim takýmým da Akyaka
bir fýrýnýmýz vardý. Azmak yolunda, aksamüstleri Belediyespor ve renklerim mavi beyaz. Keþke
yürüyerek gidip daha sýcak olan sütlerini, yoðurtlarýný, formalarýndan alma olanaðýmýz olsa. Hemen bir tane alýr
yakýndan gördüðümüz tavuklarýn yumurtalarýný giyerdim. Bu arada önderliðini Muðla Üniversitesinin

yaptýðý bir çok kültürel toplantýlarý ve sanat ve kültür
derneklerimizin düzenledikleri turistik ve kültürel
gezileri de sýralamam gerekli.

Bu geliþmeyle iletiþim olanaklarýmýz da arttý. Artýk
Akyaka haberlerini PTT'de telefon santralý
görevlilerinden deðil bir çok deðiþik kaynaktan
alýyorum. Tabii çok önemli haberleri büyük ulusal
medya tarafýndan aktarýlýyor.Ancak ben yine deAkyaka
Sanat ve Kültür Derneðinin yayýnladýðý Gökova
Bülteninin  yeni sayilarinin elime geçmesini dört gözle 
bekliyorum. Içindeki kültürel, tarihsel, ve toplumsal
yazýlarý keyifle okuyorum. Yazliða geldiðimiz zaman
okuma olanaðý bulduðum Akyaka Belediyesi

aldýðýmýz küçük bahçelerimiz vardý. Her sabah ve akþam Bülteninde ise bir yýl uzakta kaldýðým güncel haberleri
önümüzdeki yoldan (Teoman Ünüsan sokak) keçilerini okuyorum.
kovalayan çobanlarýmiz vardý. Belki bazýlariniz
kokularýnýn keçilerden çok daha önce geldiðini Bu büyüme ve geliþme ile ilgili bizim de bir iki küçük
hatýrlayacaktýr. Sýk sýk çýkan orman yangýnlarýnda bütün önerimiz olacak. Bunlarýn baþýnda beldemizin tutarlý ve
Akyakalýlarýn (yerlisi, yazlýkçýsý, turistleri) hep birlikte sürekli büyümesi ve geliþmesi için yaz turizmine
yardýma koþtuklarý nasýl unutulur? Hele küçük PTT alternatif ekonomik faaliyetler geliþtirilmesi geliyor.
þubemiz. Baþlangýçta telefonlarýmiz otomatik deðildi ve Turizm sektörü ekonomik ve güvenlik ortamlarýna çok
P T T g ö r e v l i l e r i a r a c ý l ý ð ý y l a s a n t r a l d a n hassas bir sektor olduðu için bu ortamlarda olacak bir
baðlanabiliyorduk. Kaç kere annemle babamý aradýðým kriz beldemizi çok etkileyebilir. Kýþ turizmi, saðlýk
zaman “Savaþ, onlar biraz önce yukarýya köye çýktýlar. turizmi gibi alternatiflerin yaný sýra temiz ve yeþil üretim
Sen onlarý bir saat sonra ara ben söylerim evde yapabilecek küçük iþyerlerinin desteklenmesi yararlý
beklerler” cevabýný alýrdým. Tabii bunu söylerken olur.

BÝR YAZLIKÇININ GÖZLEMLERÝ

Savaþ Özatalay

GELENEKSEL ANADOLU
 MÝMARÝSÝNDEN GÜNÜMÜZE 

KALANLAR VE NAÝL ÇAKIRHAN

Sayfa 1’den Devam
Temmuz ayý bültenimizde, gayri resmi olarak 

onandýðýný bildirdiðimiz “ Gökova Ö.Ç.K.K.B. Akyaka
Kadýn Azmaðý Koruma-Kullanma Esas ve Usullerini 
Ýliþkin Plan Hükümleri Ýlkeleri ” Muðla Kültür ve Tabiat
Varlýklarý Koruma Bölge Kurulu Müdürlüðünce 
onaylanarak Akyaka Belediyesine yollanmýþtýr. Belediye 
Meclisimizin temmuz ayý toplantýsýnda da Plan 
Hükümleri onaylanmýþ ve ilgili bakanýn da imzasýndan 
sonra yürürlüðe gireceði  öðrenilmiþtir.

Plan hükümleri, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Web
sayfasýnda ( www.akyakakent konseyi.org.tr  ) 
yayýnlanmýþtýr.

Özetle : Tekne tipleri, piyade tipi ticari tekne olarak 
belirlenmiþ; tekne boylarý 10 m., taþýma kapasiteleri 15 
kiþi, motor güçleri 28 beygir olarak sýnýrlanmýþ; TSE
belgeli çift susturuculu filitre sistemli egzoz 
kullanýlacaðý, egzozlarýn suya verilmeyeceði, iki zamanlý 
ve benzinli motor kullanýlmayacaðý, gidiþ seyir hýzýnýn 
2.5 knot'u, dönüþ seyir hýzýnýn 5 knot'u geçemiyeceði; 
müzik yayýný yapýlamayacaðý belirtilmiþ, yiyecek-içeceðe 
sýnýrlama getirilmiþtir. Ayrýca seyir ve güvenlik esaslarý,
ayný anda azmakta bulunacak tekne sayýsý, iskele yerleri 
ve sayýsý, ruhsata baðlanacak tekne sayýsý ( 14 tekne ), 
teknelerde bulunacak can güvenliði malzemeleri, tekne 
renkleri ve mürettebatýn standart giysili olacaðý, 
belediyenin yetkileri, Azmak çevresindeki izinsiz tekne, 
batýk ve iskelelerin kaldýrýlacaðý, su sporlarýnýn 
yapýlamayacaðý, izinle ve belirtilen parkurda kano sporu 
yapýlabileceði, çekek ve baðlama yerleri ve köfte-ekmek, 
balýk-ekmek satýcýlarýnýn durumlarý ayrý ayrý 
belirtilmiþtir. 31.12.2013 tarihine kadar bütün geçiþlerin 
ve noksanlarýn tamamlanmasý gerekmektedir.

AKSD olarak, Akyaka'nýn ve özellikle tek olan 
Kadýn Azmaðýnýn selâmeti bakýmýndan bütün ilgililerin 
ve ilgilenenlerin “plan hükümlerine uymalarý ve 
Belediyemizi desteklemeleri gerektiði” görüþünde 
olduðumuzu da belirtiriz. 

AKSD

Sayfa 1’den Devam

Hep onu diyorum, eðer son iki yüz yýlda, Anadolu'nun
tarihi ve geleneksel deðerlerini, antik kentlerini,
kültürel özelliklerini koruyabilseydik, belki de hiç
baþka bir iþle, sanayiyle, ticaretle, ekonomik
sorunlarla uðraþmamýza gerek kalmazdý… Hafifçe
tozunu alýp bu hazinenin, onu dünya insanýna olduðu
gibi sunabilseydik, onu bu insanlýðýn ziyaretine,
incelemesine açabilseydik, onu, (insanlýk tarihini)
hemen elinin altýnda bulmasýna fýrsat verebilseydik,
belki de tüm dünyanýn en zengin ve dahasý en saygýn
ülkesi olabilirdik…

Þimdi olduðu gibi, ne Alanya'mýz, ne Kuþada'mýz, ne
Bodrum'umuz, ne Marmaris'imiz bugünkü gibi rezil
olurdu: ne kýyýlarýmýz, ne doðamýz, ne de çevremiz
bozulurdu…

Biz elbirliðiyle bu hazineyi parçaladýk, daðýttýk, yok
ettik…

Þimdi, geride bir Akyaka'mýz, bir de Nail
Çakýrhan'ýmýz kaldý…

O duygu yüklü, ozan ve dahasý kültür insaný Nail
Çakýrhan, 1970 yýlýnda Akyaka'ya gelmeseydi, þimdi
burayý, Akyaka'yý da diðerlerinin arasýnda saymak
zorunda kalacaktýk…

Nail Çakýrhan, mimardý, deðildi, okulluydu,
alaylýydý… Býrakalým bunlarý bir kenara…
Nail Çakýrhan, Anadolu'nun baðrýndan, Akyaka'nýn
hemen yaný baþýndan, Ula'dan, Gökabad'dan kopup
gelmiþ bir tarihi þans…

Geldi ve geleneksel mimarimizden, küçük, sade bir
örnek koydu ortaya… Ýyiydi, kötüydü, doðruydu,
yanlýþtý, kullanýþlýydý, deðildi gibi tartýþmalarýn da
gereði ve yararý yok…

Nail Çakýrhan, bize 40-50 yýldýr kaybettiðimiz bir
bilgimizi geri verdi… Hafýzamýzý tazeledi, bize
önemli bir mesaj verdi… Geçmiþinizi ve kimliðinizi
unutmayýn… Ulus olarak, ancak onunla varsýnýz…

Rahat uyu Nail Aðabey, mesaj alýndý, geçmiþimizi ve
kendi kimliðimizi unutmayacaðýz…

AKS’den Haberler



Sayfa 3 AKS ETKÝNLÝKLERÝ

CENNET GÖCEK'E VE
KIYILARIMIZA,
KIYMAYALIM!..

Muðla sahillerinden ve
mavi yolluklarýyla ünlü yat 
t u r i z m i n d e n s ö z
edildiðinde, hiç þüphe yok
ki, ilk akla gelen yerlerin
baþýnda, yeþil ile mavinin
kucak kucaða olduðu,
“Göcek ve çevresindeki,
Cennet Koylarýmýz” gelir.

Bu güzelliklere,
Gökova Körfezi'nde yer
alan ve Akyaka'dan günübirlik tekne turlarý yapýlan
eþsiz güzellikteki koylarýmýzý da eklemek
mümkündür.

Ýnsanoðlu öylesine nankör ki, ekmeðini
yediði, çocuklarýnýn ve ailesinin geçimini saðladýðý,
denizlerimize ve çevremize, canlarý gibi sahip
çýkmasý gerekirken, ne yazýk ki, bu deðerlerimizi
kendi elleriyle kirletiyor ve öldürüyor.

Ülkemizde, 1124 kilometrelik kýyý uzunluðu
ile, denize en uzun kýyýsý olan il konumundaki Muðla
kýyýlarýnda bulanan, çam ormanlarýyla kucak kucaða
olan, eþsiz güzellikte “131 Adet Cennet Koyumuz”
la övünüyoruz.

Bu eþsiz zenginliðimiz ve potansiyelimiz
yüzünden, Muðla kýyýlarý, mavi yolculuklarýyla ünlü
yat turizminin de merkezi durumundadýr.

O nedenle, zengin turistlerin katýldýðý ve
ülkemiz turizmi için hayati önemi bulunan, mavi
yolculuklar bu koylarýmýzda ve kýyýlarýmýzda
gerçekleþtirilir.Ama biz bu güzelliklerimizin
deðerini biliyor muyuz?

Büyük çoðunluðu, Özel Çevre Koruma
Bölgeleri içinde yer alan bu koylarýmýzýn, çarpýk
yapýlaþmaya teslim olmamasý, doðasý ve denizleri
çeþitli olumsuzluklardan ve kirlenmeden þimdiye
kadar titizlikle korunduðu için, bu deðerlerimiz, tüm
Dünya uluslarýnýn dikkatini çekmekte ve tatillerini
geçirmek üzere, Yunanistan, Ýspanya ve Ýtalya gibi
turizmde rakibimiz durumundaki ülke kýyýlarý
yerine, ülkemiz kýyýlarý, özellikle de Muðla kýyýlarý
tercih edilmektedir.

Göcek koylarýnýn ise,bu güzellikler içinde
ve turizm sektörü içinde, eþsiz bir yeri ve önemi
bulunmaktadýr.Sözlerim sahip olduðumuz tüm
koylarýmýz için geçerlidir.Yani, yer yüzünde hiçbir
ülkenin sahip olamayacaðý kadar güzelliklere ve
zengin bir potansiyele sahip olduðumuzun farkýnda
deðiliz sanki!..

Sahip olduðumuz deðerlerimizi,doðamýzý
korumaya, denizlerimizi kirlilikten korumak için,
gereken özeni göstermediðimiz ve bu deðerlerimizin
kýymetini bilmediðimiz taktirde, eþsiz güzellikteki
kýyýlarýmýzý kendi elimizce öldürmüþ oluruz.
Gelecek kuþaklara karþý da en büyük kötülüðü etmiþ
oluruz.

Geçtiðimiz hafta içinde, doðanýn ve
denizlerimizin her türlü olumsuzluktan korunmasý
için, Muðla kýyýlarýnda olduðu gibi, ülkemiz
genelinde de duyarlý çalýþmalar yapan, TURMEPA
Deniz Temiz Derneði 'nin, Dalyan Bölge
Koordinatörü Yücel Okutur ile bir telefon
görüþmesinden edindiðim bilgilerle irkildim kaldým.
Sahip olduðumuz deðerlere insanlarýmýzýn duyarlý
davranmadýklarýný öðrendiðim için de, gelecek
kuþaklardan emanet olarak aldýðýmýz doðamýz ve
denizlerimiz adýna da gerçekten çok üzüldüm.

Muðla ve yöresinde, doðanýn ve çevrenin
korunmasý konusunda daima duyarlý çalýþmalar
yapan, bu konuda halkýn bilinçlendirilmesi için de,
örnek projeleri uygulamaya koyan ve bunlarýn ciddi 
bir þekilde takibini yapan, TURMEPA Dalyan Bölge
Koordinatörü Yücel Okutur'un tespit ettiði ve beni
ürperten ve acilen önlemlerin alýnmasýný gerektiren
tablo þöyleydi.; Devamý Sayfa 7’de

Ali TUTULMAZ
TRT Muðla Temsilcisi
Ali TUTULMAZ
TRT Muðla Temsilcisi

iþtahýmýzý açtýðýndan eski su deðirmeninin sahibinin 
iþlettiði Pýnar Restoran'da lezzetli balýk ve tandýr
yemeklerimizi yedik. Sýcak öðle saatlerinde, çayýn
serinletici nefesi üzerimizde dolaþýrken bazýlarýmýz
þekerlemeye teslim oldu, bir kýsým arkadaþlar da
restoranýn çay havuzundaki buz gibi sularda yüzdü.
Bu güzel dinlenmeden sonra eve dönerken dört
yoldaki baklavacýya yapýlan ziyaret gezimize tatlý bir
dipnot oldu.

Meryem Kuzey

25 Aðustos Salý günü AKS Derneði Yuvarlak Çay'a
günübirlik bir gezi düzenledi. 25 kiþilik grubumuzla,
Akyaka'nýn nemli sýcaðýndan kaçýp Sandras daðý
eteklerindeki serin bölgeye geldik. Yuvarlak Çay
üzerindeki lokantadan baþlayýp zengin bir tarla-
orman peyzajý içinden yürüyerek, geçerek 2-3 km.
sonra çayýn kaynaðýna ulaþtýk. Beyobasý
Kanyonu'nun buz gibi, hýzlý akan derin sularý,
piknikçiler ve turist gruplarý tarafýndan ziyaret
edildiði gibi þebeke suyu olarak da kullanýlmaktadýr.
Ormanlýk ortamda bol bol çýnar, defne ve yaban nar
mersini aðaçlarý bulunur. Bu güzel yürüyüþ

YUVARLAK ÇAY GEZÝSÝ

iyice doyurdu.Akyaka'dan Göcek'e
Bedri Rahmi bu durumu görse okkalý bir küfür 
savururdu.

Üçüncü durak Pýrlanta koyu.
Bizler mýþýl mýþýl uyurken Sedat Simavi bu güzel 
sulara el koymuþ.
Bize de karþýdan bakýp iç geçirmesi kalmýþ.
Çýkarýrken denizin zevkini Dagi'nin gözlüðü 
Pýrlanta koyuna daldý,
Ne kaptan ne özel dalgýç bir daha onu bulamadý.

Soðuk karpuzlarýmýzý yerken, geldik dördüncü 
duraða,
Burasý Tersane adasý buraya 'yaz limaný' da 
diyorlar.
Bu adanýn bir zamanlar tersanesi ve yerleþim alaný Tarih 21 Temmuz 2009  hava biraz sýcaktý!
varmýþ.AKS Göcek gezi gurubu, tam saatinde Akyaka
Burada yaþayan Rumlar mübadele ile gitmiþler.resimleri ile kaplý Mercedes’in önünde toplandý.
Artýk ada da býraktýklarý zeytin aðaçlarý ile bizim Görenler Akyaka'yý Göcek'e taþýyacaðýmýzý sandý.
kýl keçileri yaþamaya baþlamýþ.Hüsniye Haným daha kapýda hesaplarý kapadý. 

Böylece gurup Köyceðiz'e doðru yollandý,
Son duraðýmýz Yassýca adalarý, yedi küçük adadan Gençliðimizde bu otobüsler her semte çalýþmazdý.
oluþuyor.Mercedes’e binip kendi mahallesine gidenler
Hem iç, hem dýþ tarafýnda denize giriliyor.Arkadaþlarýna biraz hava atardý.
Ýç limaný tekneler kirlettiðinden hassas yüzücülere 
dýþ kýsým kalýyor.Her þey planlý programlý.
Lady Selya  Göcek limanýna sakin sakin yanaþtý,Köyceðiz'de poðaçalar peynirli, zeytinli üzerine 
Gurubumuz Göcek çarþý turundan sonra iki çaylý.
Mercedes’e yerleþti.Köyceðiz gölü; bu gölden dünyada sadece yedi 
Otobüsümüz doðanýn natürel serinliðinde,tane var.
Güneþ daðlarýn ardýna düþtüðünde Akyaka'yaTatlý suyu, 52km kare büyüklüðü, üzerinde dört 
ulaþtý.adasý, derinliði 60 metre.
Katýlan herkes bu güzel gezi ve bir daha buluþmak Eðer denizle doðal bir kanal ile birleþiyorsa ayaklý 
üzere AKS‘ye teþekkür etti.göl deniyor.

Atalay TunaÝçinde her türlü balýk ve nesli tükenmekte olan Nil 
kaplumbaðalarý yaþýyor.

Göcek te demirli Lady Selya
Çýkardý gurubu yavaþ yavaþ limandan 
deryaya
Sürat yedi deniz mili, hedef Büyük Ova 
koyu
Gurup serinledi görünce suyu.

Ýkici durak tepesinde Likya mezarlarý 
bulunan Taþkaya koyu 
Þair bu koyda bir kayaya ünlü balýk resmini 
çizmiþ
Bu sebeple artýk ismi Bedri Rahmi koyu. 
Öðle yemeðimiz ýzgara balýk 
Ama yan teknenin Köfte ve  tavuðu  bizi 



BÝR  KÝTAP , HER  KÝTAP

Ben bir kitabým. Ki tapýlayým diye yaþarým.
Yaratýcým yazar, maddi hammaddelerim ise selüloz 
ve mürekkeptir. Manevi hammaddelerim ise
saymakla bitmez. Emek, zaman, sabýr vs.

Çok geniþ bir yüreðim vardýr benim. Her
þeyi yaþar, her türlü canlýyý barýndýrýrým içimde.
Örümceðin kusursuz aðý gibi her sayfam
kelimelerle, cümlelerle örülmüþtür. Ancak bir
insanýn parmak izinin baþka bir insanda olmamasý
gibi, bir kitabýn lezzeti bir düðerinde yoktur. Bu
nedenle türlere ayrýlmýþýmdýr.

Kimi zaman, bana dokunanlar bir solukta
bitiriverirler beni. 300-400 sayfamýn nasýl eridiðini
anlamazlar bile. OLASILIKSIZ gelir onlara. Ama
gece yatmadan önce sadece birkaç sayfa okumak
için oturanlar kendilerini ALACAKARANLIK'ta
buluverirler. Bazen bir çocuk olup yaþýtlarýmla
beraber büyürüm HARRY POTER gibi. Bazense
üçüncü bir dünyaya gider YÜZÜKLERÝN
EFENDÝSÝ oluveririm. ACI bir KAHVE'nin içinde
neler olduðunu bulmaya çalýþýrýz beraber. Bazen
koca dünyayý 80 GÜNDE DEVR-ÝALEM yaparken
ALÝCE ile, GÜLÝVER ile, TOM SAWYER ve
OLÝVER TWÝST ile arkadaþ olur ROBÝNSON
CRUSO'dan öte yalnýzlýðýmýzý paylaþacak
yoldaþlar buluruz.

Kimi zaman geçmiþe götürürüm dostlarýmý.
SERGÜZEÞT'ime kaptýrýrým onlarý. VADÝDEKÝ
ZAMBAK kimdir diye sorgularýz beraber.
ANNA'ya, EMMA'ya ve BÝHTER'e kýzarýz günü
gelince. Bazen AÇLIK'ý soðuk su gibi serperim
yüzlerinize. SEFÝLLER'e beraber acýr, her SUÇ'un
bir CEZA'sý olduðuna kanaat get ir i r iz .
POLLAYANNA'cýlýðý öðretir, ÞEKER gibi bir
PORTAKAL yediririm size. KURUKLU YILDIZ
ALTINDAKÝ BÝR ÝZDÝVACA beraber þahit oluruz
bazen.

Kimi zaman felsefe olup akarým içinize.
SOFÝ'NÝN DÜNYASI'na bakýp sorular sorarýz her
þeye. Platon'la SOKRATES'ÝN SAVUNMASI'nýn
yine de onu kurtaramadýðýna yanarýz. Bazen bir
NUTUK okurum size, hayatýmý ve yaptýklarýmý
anlatan. Bir akþam bir gülün solduðunu görürüz
belki de… Bazen üç tanecik fidan yetiþtirmek için
yüreðimdeki þiirleri, aðýtlarý serperim DAR' acýk
aðaç diplerine. Bir hilal uðruna ne güneþlerin battýðý
anlatýrým uzun-uzun çanak gibi kalenin siperinden.
Kim bilir belki ne olacaðýnýzý görmüþümdür
geçmiþten. Ya da size göz kýrpýyorumdur
gelecekten. Masal olup rüyaya dalmýþýzdýr belki…

Bazen bir gencin titreyerek aþkýný öpüþünü
anlatýrým size bir solukta. Bazense güneþli bir günde
parklarda oturan yaþlý ve mutlu insanlarý
canlandýrýrým gözünüze. Bir olup damla-damla
inerken yeryüzüne, istemesek de, bazen
acýmasýzlýðý, cehaleti sürerim önünüze. Kimi zaman
hayattan kesitle, kimi zaman uzun bir hayatla,
biyografiyle buluþtururum sizi. Çok güzel giden bir
þey hiç beklemediðimiz bir anda tersine dönüverir
belki de. Ya da intiharýn eþiðinden yýllardýr
görmediði kardeþiyle kurtuluverir bir insan.

Ben bir kitabým. Yüreðim çok geniþ.
Hepinize yer var sayfalarýmda. Parlak kaðýt kaplý bir
cildim var ya da yok belki. Çok kalýn yada çok
inceyim belki de. Bunlar önemli deðil. Ben ancak
okunursam görevimi yerine getirmiþ olurum. Bana
ne kadar çok el deðerse o kadar kýymete binerim.
Sayfalarým ne kadar çok deðiþtirilirse, o kadar
ruhum okþanýr benim. Ama beni kýrar, parça-parça
ederseniz, bir daha göremezsiniz yüzümü. Benim
bir caným var deðil mi ama? Ne olur sobalarda cayýr-
cayýr yakmayýn. Gereksiz olduðumu düþünmeyin.
Bir kenara atýp üzerimi tozla örtmeyin. Eðer size
lazým deðilsem baþkalarýna verin beni. Ben
yurdumdan olmaya razýyým… Hem siz benim
dünyamý baþka okuyucularla geniþletin ki ben de
beni okuyanlarýn ufkunu geniþleteyim. Eve,
sevilmek güzeldir ama beni sevmeseniz de olur.
Çünkü benim sevgim hepimize de yeter. Siz beni
okuyun yeter ki…
Siz kitaplarý okuyun, yeter…

GülþahARSLAN

Sayfa 4 ÇOCUK

Bilimin, hem içinde bulunduðumuz doðada hem de kendi

içimizde olduðunu anlatan “bilim doðamda” sloganý ile II.

Akyaka Doða Bilim Kampý 6 -13 Aðustos 2009 tarihleri

arasýnda Muðla'nýn Akyaka Beldesi'nde gökyüzü, orman

ve denizin en güzel kesiþim noktalarýndan biri olan Gökova

Park'ta gerçekleþtirilmiþtir. Bu kamp, TÜBÝTAK

tarafýndan desteklenen ve Muðla ve Hacettepe

üniversitelerinin öðretim üyelerinin koordinatörlüðünde,

dört farklý üniversiteden öðretim üyeleri ile Türkiye'nin

yedi farklý bölgesinden 24 ilköðretim öðrencisinin

katýlýmýyla gerçekleþmiþtir.

TÜBÝTAK tarafýndan desteklenen bilim kamplarý bilime

uzun zamandýr hasret kalmýþ Anadolu topraklarýna
Kamp boyunca bilimsel etkinliklerin yanýnda spor, müzik,geleceðimizi yetiþtirmek için atýlmýþ üretken tohumlar
müze gezileri ile kampýmýza sportif ve kültürel bir boyutolmuþlardýr. Doða Bilim Kamplarý ilköðretimden
katmaya çalýþtýk. Müzik hocamýz kamp için bir bilimüniversiteye uzanan geniþ spektrumlu bir katýlýmcý gruba
kampý þarkýsý besteledi, bazý çocuklara gitar ve keman dersihitap etmektedir. Özellikle erken yaþlarda, ilköðretim
verdi. Son gün bilim þenliðinde hepimiz onuncu yýl veçaðýnda, bu faaliyetler bilim eðitimi için hayati önem
kamp þarkýsýný okuduk, duygulandýk. Coþkumuzun,taþýmaktadýr.
birlikte olabilmenin ve üretme gücümüzün misafir aileleri

ve diðer davetlileri çok heyecanlandýrdýðýný gördük.

Kamp sýrasýnda Akyaka Kültür ve Sanat Derneði, Akyaka

Belediyesi, Muðla Üniversitesi,Yücelen Oteli Tesisi sahibi

Sayýn Hamdi Yücel Gürsoy Bey'den büyük destek aldýk.

Kampýn hazýrlanmasý sýrasýnda herkes bu projeye

gönülden destek verdi.

Sonuç olarak, fýrsatlar saðlandýðýnda kendi kapasitemizin

üstünde iþlerin baþarýyla üstesinden gelebileceðimizi

öðrendik. Geleceði görebilmenin kendimizi ve gelecek

kuþak l a r ý en iy i b i r þ ek i l de ye t i þ t i rmek le

gerçekleþebileceðini öðrendik. Doðumumuzla birlikte
Neden? Kamp karþýlama uðurlama arasýnda geçen sürede 7 doðal bir yeti olarak bizi ve bizim dýþýmýzdakileri keþfetme
gün 24 saat çocuklarda birlikte zaman geçirdik. Onlara merakýnýn sürekliliði ancak bireyleri doða ile bütünlemiþ
hem bilimsel danýþmanlýk yaptýk hem de takým halinde bir deneyimler ve etkinlikler zincirinden geçirmekle
koçluk. Çocuklar hem doðaya uyum saðlamada hem de saðlandýðýna bir kez daha tanýk olduk. Bütün süreç
yeni bir þeyler öðrenmede üstün performanslar sergilediler. içerinde dördü çekirdek kadro olmak üzere toplam beþ
Her sabah hava ve su gözlemi ve ölçme ile baþlayan zengin üniversiteden 13 öðretim elamaný ile bu iþi baþardýk. Ekip
içerikli etkinliklerimiz uyumadan önce gökyüzü gözlem ruhu ve iþbirliðinin yaratýcýlýkta ne kadar önemli bir faktör
etkinlikleriyle son buldu. Bazen su altý dalýþ, bazen doðada olduðuna tanýk olduk.
gözlem, aralarda eðlenceli deneyler, Muðla Üniversitesi Ýleriki yýllarda ülkemizde bilim sevgisi ile yetiþecek
Fizik ve Kimya Laboratuarlarýna geziler, güneþ enerjisi ile nesilleri için Doða bilim kamplarý çok önemli bir yer iþgal
çalýþan arabalar ve enerji üretim tesisleri etkinlik adýmlarý edecek, umarýz bu tür etkinlikler gelenekselleþir ve herkes
arasýnda yer aldý. Bir ara yaz sýcaðýnda kendimizi yataðan sahiplenir. Bilimin doðamýzda olduðunu keþfetmek
termik santralinde bulduk. Havanýn sýcaklýðý ortamýn elimizde. Bunu hepimiz gerçekleþtirebiliriz.
sýcaklýðý ile birleþince gezi þartlarýnýn aðýrlaþtýðý zamanlar Bütün bu uðraþlar içinde unutulmayacak bir þey var ki; Biz
oldu. Ama her þeye raðmen kazanýmlar büyük. Ýçinde Akyaka'yý çok sevdik...
bulunduðumuz doða ve bu doða içinde insan aklýyla

tasarlanan teknik ve teknolojik araçlar ve tesisler, Akyaka Doða Bilim Kampý adýna,
anlamaya ve anlamlandýrmaya çalýþmak bazen zorda olsa Yrd. Doç. Dr. Kemal YÜRÜMEZOÐLU
birçok çocuk için somut baþlangýçlar oldu. Artýk elektriði Muðla Üniversitesi Eðitim Fakültesi Ortaöðretim Fen ve 
sadece anahtara bastýðýmýzda ampulleri yakan bir þey Matematik Alanlar Eðitimi Bölümü
olarak deðil, bize gelinceye kadar ne kadar uzun bir yol www.dogabilimkampi.com
izlediði, hangi çabalarla üretildiði hafýzalardan çok çabuk

silineceðe benzemiyor.

Kamp sýrasýnda kamp

a l a n ý n d a b u l u n a n

böcekleri ve kelebekleri

toplama ve sýnýflama

baþlangýçta en sýkýcý

f a k a t s o n u n d a e n

eðlenceli etkinliklerden

biri oldu. Sabah böceði

uzaktan görmekten korkan çocuklar gün sonunda onlara

dokunmaya baþladýlar. Artýk onlar ve biz ayný yaþam

alanýmýzý paylaþýyorduk ama rollerimiz ve iþlevlerimiz

farklý. Teleskopla Jüpiter'in uydularýný, Satürn'ün

halkalarýný görmek öðrenciler için gerçekten muhteþemdi.

Bu heyecanlý gözlem sýrasýnda karþýlaþtýðýmýz bulutlar

bize gözlem yapamayacaðýmýz durumlarý çok güzel

öðretti. Yaptýðýmýz her aktive hem bilimin etkinlik alanýnýn

ne kadar geniþ olduðunu hem de onunla uðraþmanýn ne

kadar zevkli olduðunu gösterdi.

Bilim Doðamda (II. Akyaka Doða Bilim Kampý)

HÝÇ ARKADAÞSIZ
KALMAZSINIZ  (*)

                                 EYLÜL ÇAVUÞOÐLU - 2008
Bilinmeyenleri içinde barýndýran
Mucizeler kapýsýdýr kitap,
O kapýnýn anahtarý ise sizin içinizde saklýdýr.
Kapýyý açtýðýnýz zaman,
Sýrlar çözülmeye,
Siz de eðlenmeye baþlarsýnýz.
Mucizeler adasýna yolculuk yapýp,
Ayak izinin esrarýný araþtýrýrsýnýz.
Kýrýk yumurtalardan çýkan küçük dinazorlarla,
Yeni maceralara atýlýrsýnýz.
“Kitap en iyi arkadaþtýr.”
Lafýný duymaktan sýkýldýysanýz bile,
Çok kitap okursanýz,
Hiç dostsuz kalmazsýnýz.

(*) Bu þiir, Koç Ýlköðretim Okulu tarafýndan
düzenlenen þiir yarýþmasýnda 1.lik Ödülüne layýk
görülmüþtür.



Sayfa 5 GENÇLÝK SANAT VE KÜLTÜR

Yitik Aþk'a Þiir
Arda Ýnal

                                          08.06.2008, Ankara

Yaz, kavuruyordu 
günleri
Yürekler gibi, 
Sen yine 
düþtüðünde
Düþüncelerime.

Bekledim, sustum 
Bunca zaman, 
Hasretini
Gönlümün ateþinde 
yakarak.
Acýlar çektim, 
hüzünler,
Hiçbirinin sonu 
senle bitmedi. 
Kapým açýk 
bekledim..

Aþk, adýnýn eþanlamýydý. 
Ne zaman söylense adýn, 
Ýfrit olurdum önce, 
Külleneni alevlendirene. 
Suyun ateþe vazgeçilmez 
Ve kaçýnýlmaz baðýydý benimkisi. 

Sonra dalar giderdim 
Ait olduðumu sandýklarý yerden 
Çok da uzak olmayan bir yere; 
Hayal evimin yanýbaþýna... 
Her dalýp gidiþim, 

Dönemeyiþim oluyordu artýk. 

Ne sýyrýlabildim bu acýdan 
Ne yerini doldurabildim.. 
Ne sen gelip çaldýn kapýmý, 
Ne de çalan içeri girebildi, 
Yapayalnýz, kalakaldým... 

Þimdilerde, kendimi 
Hala seni beklerken 
buluyorum,
Aþk, bari sen git, 
Ben gidemiyorum... 

O HEYECAN YAÞANDI...            (*)

O heyecan mý? O
heyecan Akyaka Oktay
Akbal Kütüphanesi .
H a n i b i r y a z ý m d a
bahsetmiþtim. “Devrim
Gazetesi'nin haberlerinde
Akyaka Oktay Akbal
K ü t ü p h a n e s i a ç ý l d ý
denmekteydi, okudum,
sevindim. Orasý bir turizm 
beldesi, dünyanýn incisi.
Ben o haberi okurken,
döndüm kendi beldeme,
taþrada bir yer. Kýrsal
kesimde uçta bir belde, yörem. Biliyor musunuz
benim beldeme de böyle yýldýz yýldýz yaðmýþ bu
program. Þair Yerkesik doðumlu Mehmet Karabulut
kendi memleketine doðduðu topraklarýna kitaplarýný
devrediyor. Öylesine anlamlý ki bu program, öylesine
anlamlý ki bu kütüphane Akyaka'daki kütüphane ile
bir güzel ruh ve proje oldu bu. Bizim beldemize
gelmiþ bu þans. Þair Mehmet aðabey doðduðu
topraklarýný yüreðiyle ýslatmýþ. Ne mutlu, ne kutlu bu
beldeye.
Öylesine sevindim, öylesine onurlandým ki, içim ýþýl
ýþýl yanýp yanýp sönüyordu. Gökyüzünden yýldýzlarý
söküp getirdi, Yerkesik'in üzerine yaðdýrdý Mehmet
aðabey...”

Ben bu yazýmda ayný heyecaný duyduðum Akyaka
Oktay Akbal Kütüphanesi'nden bahsetmek
istiyorum.
Bu kütüphanenin oluþmasýndaki adým adým
heyecanlarý ve özel çabalarý hep izliyorum.
Akyaka'nýn mimarisini taþýyan kendi mekanýnda
Akyaka'nýn turkuaz renkli sularýnýn üzerine ýþýyan
güneþ tanecikleri gibi o kütüphane de ýþýmakta..
Akyaka'yý dallarýyla salkým saçak sarmakta.
Ben bu kütüphaneyi görmek için sabýrsýzlanýyor ve
heyecanlanýyordum.
Oktay Akbal ismi Akyaka ile örtüþmüþ ve
kütüphanesiyle de bir ruh olmuþ.
Geceleyin eski iskelesindeki köprüde “Akdeniz
akþamlarý “ þarkýsýný söylemek, kurbaðalarýn
gevezelik ettiði ýrmaklarýnda, yeni bir melodiyi
mýrýldanan koylarýnda dinlenmek, sonsuzluða
uzanmak,Akyaka'da olmak...
Akyaka'ya yakýþýr bir kütüphane Oktay Akbal
Kütüphanesi.
Gittim, gördüm.
Buna vesile olan Selçuk Ýnaç beyefendi. Akyaka
Kültür ve Sanat Derneði'nin Yönetim Kurulu
Baþkaný.
Önceki gün Muðla Öðretmenevinde buluþtuk.
Buluþma nedenimiz genç bir hukukçu Arda Ýnal. 22
yaþýnda bir þair.
Bugün Arda Ýnal ile birlikte Akyaka'ya indik.
Merkezden hemen aþaðýya sarkýnca kolay bulunuyor,
Akyaka OktayAkbal Kütüphanesi.
Ýçinde 8000' i geçen kitap. Okunabilecek günümüze
hitap eden pek çok yayýn, her dalda eser var.
Yönetim Kurulu'nun toplantýsýndan önce Selçuk Ýnaç
beyefendi ve arkadaþlarý ile söyleþtik.
Genç hukukçu Arda Ýnal'ýn Nazým Hikmet için
yazdýðý o güçlü þirini kendi aðzýndan dinledik. Þiir en
çok güçlü okunursa beðenirim. Arda Ýnal bunu ilk
dinleyiþimde gerçekleþtirdi.
Akyaka Kültür ve Sanat Derneði'nin özel
çabalarýyla kurulan Akyaka Oktay Akbal
Kütüphanesi bugün þiirde Nazým Hikmet'le ,
Akyaka'da ölümsüzleþen Nail Çakýrhan'a ait ne
varsa dizelerde esirgemeyerek sabýrla iþleyen Selçuk 
Ýnaç beyefendinin dilinden sahne oldu.
O heyecan Akyaka Oktay Akbal Kütüphanesinde
yaþandý.. .
Aldýðým bir baþka güzel haberi þimdiden
paylaþmalýyým. Muðla Sanatseverler Derneði
Baþkaný Sadettin Özbek beyefendi ile Akyaka
Kültür ve Sanat Derneði Baþkaný Selçuk Ýnaç
beyefendinin iþbirliðiyle hazýrlanmýþ yanlýþ söz
etmiþsem hoþgörünüze sýðýnýyorum, ekim ayýnda
Akyaka'da Nail Çakýrhan konulu duygu ve
d ü þ ü n c e l e r i m i z e i þ l e y e n b i r p r o g r a m
gerçekleþtirecekler.
Bugün Oktay Akbal Kütüphanesine sahne olan
gönlüm Akyaka'nýn muhteþem güzelliklerinde ve dev
çýnarlarýnda birer belgesel oldu.
Akyaka'ya kalbiyle baðlananlara MERHABA...
(*)
(28 Aðustos 2009 tarihinde Devrim Gazetesinde
yayýnlanmýþtýr.)

Nabide KILINÇNabide KILINÇ

Arda Ýnal;  9 Mart 1987'de, Muðla'da doðdu. 
Hastalýklardan sýyrýlamamýþ bir çocuk olarak büyüdü. Ýlk 
öðrenimini Muðla'da, Cumhuriyet, Atatürk ve 
Emirbeyazýt llköðretim Okulu'nda tamamlayan Ýnal,orta 
öðrenimini de Muðla Anadolu Lisesi'nde bitirdi. Sosyal 
bir karaktere sahip olan þair, ta çocukluk dönemlerinden 
beri hep piyeslerde yer almýþ ve lisede bunu bir üst 
düzeye taþýyarak þiir dinletilerinde, tiyatrolarda ve 
edebiyat dergisi çalýþmalarýnda aktif roller üstlenmiþ ve 
böylece edebiyata ilk adýmýný atmýþtýr. Derslerinde de 
baþarýlý olan Ýnal, gösterdiði üstün baþarýsýyla Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek öðrenimine 
baþlamýþtýr. Çeþitli siyasî, hukukî ve edebî yazýlarla yazýn 
yaþamýna devam eden Arda Ýnal, ayrýca resim ve müzikle 
de amatör olarak uðraþmaktadýr. Halen yükek öðrenimine 
devam etmekte olan þair, Ankara'da ikamet etmektedir.

 yaþamda hýzý arttýrmaktan çok daha önemliHÝTÝT DUASI..
 þeyler oldugunu bileyim...Tanrým,
 Heybetli meþe aðacýnýn dallarýndan yukarýya Beni yavaþlat.
doðru bakmamý saðla.Aklýmý sakinleþtirerek kalbimi dinlendir...
doðru bakmamý saðla. Zamanýn sonsuzluðunu göstererek bu telaþlý
 Bakýp göreyim ki, onun böyle güçlü ve büyükhýzýmý dengele...
olmasý yavaþ ve iyi büyümesine baðlýdýr... Günün karmaþasý içinde bana sonsuza kadar
 Beni yavaþlat Tanrým ve köklerimi yaþamyaþayacak tepelerin sükunetini ver .
 topraðýnýn kalýcý deðerlerine doðru göndermemeyaþayacak tepelerin sükunetini ver .
yardým et. Sinirlerim ve kaþlarýmdaki gerginliði,
Yardým et ki, kaderimin yýldýzlarýna doðru dahabelleðimde yaþayan akarsularýn melodisiyle yýka,
 olgun ve daha saðlýklý olarak yükseleyim.götür.
Ve hepsinden önemlisi... Uykunun o büyüleyici ve iyileþtirici gücünü
Tanrým,duymama yardýmcý ol...
 Bana deðiþtirebileceðim þeyleri deðiþtirmekAnlýk zevkleri yaþayabilme sanatýný öðret;
 için CESARET, bir çiceðe bakmak için yavaþlamayý,
 Deðiþtiremeyeceðim þeyleri kabul etmek içingüzel bir köpek ya da kediyi okþamak için
 SABIR,durmayý,
 Ýkisi arasýndaki farký bilmek için AKIL ve güzel bir kitaptan birkaç satýr okumayý,
 Beni aþkýn körlüðünden ve yalanlarýndan balýk avlayabilmeyi, hülyalara dalabilmeyi ögret...
 koruyacak DOSTLAR ver...Her gün bana kaplumbaða ve tavþanýn masalýný 

hatýrlat.
(HiTiTLERiN M.Ö.2000 YILINDAKÝ DUVAR Hatýrlat ki
YAZISINDAN ALINMIÞTIR.)yarýþý her zaman hýzlý koþanýn bitirmediðini ,

OSMAN BAHADIR

Bilimde ileri gitmiþ ülke olmakla, zengin
kütüphanelere sahip ülke olmak arasýnda
doðrudan bir iliþki var.
Dünyanýn bilimde önde gelen ülkelerinin kütüphane
olanaklarýna baktýðýmýzda bunlarýn zengin kütüphanelere
sahip olduklarýný görüyoruz. Ülkelerin bilimsel ve
teknolojik düzeylerinin karþýlaþtýrýlmasýnda öncelikle
yayýn ve patent sayýlarýnýn karþýlaþtýrýlmasý,
Kütüphanelerin bilimin geliþmesindeki temel rolünün
gözlerden kaçýrýlmasýna yol açmaktadýr.
Gerçekte ise ülkelerin kütüphane varlýklarýnýn düzeyi,
bilimsel geliþmeye konjonktürel olanýn ötesinde daimi bir
etkide bulunmaktadýr.
Bazý ülkelerin kütüphane düzeylerinin karþýlaþtýrýlmasý,
bu konuda bize açýk bir fikir vermektedir. (Bkz. Yandaki
tablo)
(ABD'deki kütüphanelerden yedisindeki cilt sayýsý 10
milyonun üzerindedir. Örneðin, Harvard Üniversitesi
Kütüphanesinde 13 milyondan fazla, Yale Üniversitesi
Kütüphanesinde 10 milyondan fazla cilt vardýr.)
20 milyondan fazla cilde sahip bulunan ülkeler ise
þunlardýr :
Rusya : 4
(Günümüzde dünyanýn en büyük kütüphanesi, 43 milyon
kitap ve periyodik bulunduran, Moskova'daki Rusya
Devlet Kütüphanesi'dir. Tüm Rusya Teknik Patent
Kütüphanesinde ise 105 milyon patent tanýmý mevcuttur.
St. Petersburg'daki Rusya Ulusal Kütüphanesinde
32 milyon, yine St. Petersburg'daki Rusya Bilimler
Akademisi Kütüphanesinde 20 milyondan fazla cilt
vardýr.)
ABD : 1
(Washington'daki Kongre Kütüphanesinde 29 milyon cilt
bulunmaktadýr.)
Almanya : 1
(Münih'teki Alman Patent Ofisi Kütüphanesinde 37
milyon patent tasnif edilmiþ durumdadýr.)
Avusturya : 1
(Viyana'daki Avusturya Patent Ofisi Kütüphanesinde 40
milyondan fazla patent tanýmlanmýþ durumdadýr.)
Çin Halk Cumhuriyeti : 1
(Pekin'deki Çin Ulusal Kütüphanesinde22 milyon cilt
bulunmaktadýr.)
Ermenistan : 1
Erivan'daki Ermenistan Bilim ve Teknoloji Enformasyon
Merkez'inde 22 milyon cilt bulunmaktadýr.)
Türkiye'de 1 milyondan fazla cildi bulunan kütüphane
sayýsý 1'dir. Milli Kütüphanede 1 136 997 cilt
bulunmaktadýr.
(*) Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi'nin 1173.
sayýsýndan alýnmýþtýr.
TABLO :
2009 yýlý itibariyle, bir milyondan
Fazla cildi bulunan kütüphane sayýsý
10 veya daha fazla olan ülkeler þunlardýr:
ABD 121
ALMANYA 63
B. BRÝTANYA 56
ÇÝN H. C. 52
RUSYA 35
KANADA 26
JAPONYA 20
POLONYA 12
FÝNLANDIYA 10
FRANSA 10
HOLLANDA 10
ÝSVÝÇRE 10

BÝLÝM VE KÜTÜPHANE  (*)



Sayfa 6 BELDEMÝZ VE DOÐA

bitki hastalýk ve zararlýlarýný yaygýnlaþtýrmakta, ekonomik
kayba neden olmaktadýr. Damla sulama sistemine
geçilmesi önem arz etmektedir.

Problemlerin çözümünde ise, girdi maliyetlerini
azaltmak amacý ile Devlet tarafýndan tarýmsal
desteklemeler yapýlmaktadýr. Üreticilerimizin bu
desteklemelerden yararlanabilmesi için Ula Ýlçe Tarým
Müdürlüðü'ne baþvurmalarý gerekmektedir. Bitkisel
hastalýk ve zararlýlarýn kontrolü ve tarýmsal problemlerin
çözümü için ise, Gökova Tarým Merkezi, bölgedeki
çiftçilerimize hizmet vermektedir.

Tarým Ýl ve Ýlçe Müdürlüklerinin Gökova Tarým
Merkezi'nin ortak çalýþmasý ile bölgemizde alternatif
ürünlerin üreticilerimizce benimsenmesi amacý ile
demostrasyonlar yapýlmakta ve tarla günleri
düzenlenmektedir. Bu sayede üreticilerimizin daha yüksekGökova Beldesinde toplam tarým alaný 5.270 dekardýr.
gelir getiren, bölge iklimine uyumlu ürünlerinÖncelikli ve ekonomik öneme sahip ürünler, tarla
yetiþtiriciliðine yönelmesi amaçlanmaktadýr.tarýmýnda buðday, susam ve slajlýk mýsýrdan oluþmaktadýr.

Ýlk tarla demostrasyonu 28 Aðustos Cuma günüBahçe tarýmýnda ise zeytin, narenciye ve nar yaygýn olarak
Mehmet Armutçuoðlu'nun tarlasýnda Gökova Belediyeyetiþtirilmektedir. Bölgemizde yetiþen susam da
Baþkaný ve Ula tarým uzmanlarý tarafýndan düzenlendi.yetiþtiricilik sýrasýnda kimyasallarýn kullanýlmamasý ve
Bilimsel tarýmýn önemi hakkýnda açýklamalar yapýldý.iklimin de gayet elveriþli olmasý sebebi ile kalite yönünden
Üretilen çeþit çeþit biberler de, sanki ziraatçýlarýnüstünlük saðlamakta ve tüketicilerin beðenisini
geleceðini duymuþ gibi, ne kadar bereketli ürünkazanmaktadýr.
verebildiklerini sergilediler. Üreticiler de gelecekte ovadaBölgemiz tarýmýnda yaþanan baþlýca problemler,
üretilecek biberlerin týrlarla veya deniz yoluylatarýmsal girdilerin yüksek olmasý, ürünlerin saklanmasý
gönderilebileceði hayalini kurdular.için soðuk hava deposunun bulunmamasý sebebi ile

ürünlerin düþük fiyattan alýcý bulmasý, zaman zaman yanlýþ
T.C. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýdozda ve yanlýþ zamanda kimyasallarýn kullanýlmasý
Gökova tarým danýþmanýþeklinde sýralanabilir. Sulama sistemlerinde ise yaygýn

Ziraat Mühendisi Hurþit DUYANolarak salma sulama yapýlmasý iþ gücünü artýrmakta ve

Ülkemin bazý insanlarý,çadýr kültüründen kent
kültürüne geçerken,kent kültürünün bize göre
olmadýðýný anlýyoruz. Çünkü, kent kültürü insanlara
saygýlý olmayý,çevreye karþý duyarlý olmayý,iliþkilerde 
daha seviyeli olmayý gerektiriyor. Ülkemin ormanlarýný
oksijen deposu olarak deðil, yakacak olarak düþünüyor.
Bu malum kiþiler hafta sonlarý piknik sepetlerini ve
mangallarýný alýrlar, denizle ormanýn birleþtiði yerlerde
mangallarýný yakarlar.

Televizyon kanallarý akþam haberlerinde
ülkemizin güney batýsýnda Okluk koyunda çýkan
yangýn rüzgarýnda þiddetiyle Marmarise doðru
ilerlemekte diye haber geçilir, gözlerimiz dolar. Bu
malum kiþilerin vicdanlarýna sesleniyorum. Vicdansýz
olduklarýný da inanmýyorum. Duyarsýz olduklarýný
sanýyorum. Gelin bu güzel ülkemizi hep beraber börtü
böceðiyle, kuþuyla kurduyla,doðal hayatýyla beraber
koruyalým. Yaz aylarýnda lütfen mangal yakmayalým.
Ormanlarýmýz yandýkça geleceðimizi de yakýyoruz.

Murat UYANIK

GÖKOVA'DA TARIM VE BAÞLICA PROBLEMLERÝ   GÜNÜ BÝRLÝKÇÝLER 
VE

DUMANLI HAVA SAHASI

Ýklim toplantýsýna gelen 400 kiþiyse, köydeki yetiþkin 
nüfusun yüzde 75'ini oluþturuyormuþ. 

Rüzgar mý daha verimli olur, talaþtan elde edilenÝlk adým olarak Chester Üniversitesi'yle beþ yýllýk bir 
biyo-yakýt mý, onu araþtýrýyorlar.anlaþma yapýlmýþ. 
Ama mühendis Garry Charnock, en gurur duyduðu Üniversiteden gelen uzmanlar geçen Mayýs'ta köydeki 
projesini sorduðunuzda "Ben en çok, köy halkýnýn 370 haneyi bir bir dolaþarak karbon üretimlerini 
birleþmesinden gurur duydum" diyor.hesaplamýþlar.
"Her þeyden önce müthiþ eðlendik birlikte. Mesela Sonra da herkese, bunu azaltmalarý için kiþisel planlar 
gördük ki, bir toplumu harekete geçirmenin en iyi hazýrlamýþlar.
yolu, çocuklarýný harekete geçirmek. Kimi enerji tasarrufu saðlayan ampuller takarak 
"Onlar okulda bu konuyla ilgilenirse, evde projelerini baþlamýþ iþe, kimi çift cam taktýrýp, güneþ panelleri 
hazýrlarken anne-babalarýyla, kardeþleriyle, takarak.
dedeleriyle, babaanneleriyle tartýþýyorlar.Isý kaçýran çatýlar elden geçmiþ. Evlere, okula güneþ 
"Dedeleri de diyor ki 'A biz de zamanýnda böyle panelleri takýlmýþ. 
yapardýk bunu, eski alýþkanlýklara dönmek lazým." Bütün gün fiþte duran televizyonlar, makineler fiþten Ýklim deðiþimi tartýþmalarýna kulak verirken, "Peki 

çekilmiþ.ama ben ne yapabilirim" diye düþündünüz mü hiç? 
Chester'daki köy bir ilki baþarmayý hedefliyorKöyün barýnda, yani pub'ýnda sigara satan makineden, Haberimiz, bu soruyu sorup da harekete geçmiþ bir 

bira soðutucularýna kadar herþey elden geçirilip köyün öyküsü. 
Çok konuþana bir deneyen kullanýlmayanlar kapatýlarak elektrik faturasýnda ayda Ýngiltere'deki Ashton Hayes köyünde yaþayan bin kiþi, 
Aslýnda Ýngiltere'de pek çok köy, mahalle, semtte 250 sterlin tasarruf saðlanmýþ. son bir yýldýr hummalý bir faaliyet içinde: Ülkenin ilk 
insanlar komiteler kurarak neler yapabileceklerini Bisikletine binenlerin, yürüyenlerin sayýsý artmýþ. Bir karbonsuz köyü olmaya çalýþýyorlar.
tartýþýyor.sürü fikir de sýrada bekliyor: Yerel bir þirket, her gün 
Ashton Hayes'in farký, kendilerine 'ilk karbonsuz köy Liverpool'a, Manchester'a çalýþmaya gidenler haftada Projeye tüm köy halký sahip çýkýyor.
olma' gibi bir hedef koymuþ ve 7'den 70'e herkesi bu bir gün evden çalýþabilsin diye köye ortak bir video-Daha doðrusu karbon üretimlerini azaltýp, ürettikleri 
çabaya katýlmaya ikna etmiþ olmalarý. konferans sistemi kurmayý önermiþ. kadarýný da atmosferden geri çekerek, dünyaya zarar 
Charnock sonuçta hedeflerine ulaþýp Bir elektrik þirketiyle de, ilerde kendi elektriklerini vermeyen bir yaþam sürdürmeye. 
ulaþamayacaklarýný, hatta bir fark yaratýp üretmek üzere anlaþma yapmýþlar.Projenin fikir babasý Garry Charnock, her þeyin iki yýl 
yaratamayacaklarýný bilmediðini söylüyor.Henüz ne tür bir yenilenebilir enerji kaynaðý önce bir edebiyat festivalinde dinlediði bir tartýþmayla 
"Ama önemli deðil," diyor "Ýklim hakkýnda bu kadar kullanacaklarýný bilmiyorlar.baþladýðýný söylüyor.

konuþana, bir de deneyen lazýmdý. Biz Katýlýmcýlar demiþ ki: "Þimdi herkes bu salondan 
deneyelim, insanlar da isterlerse bize baksýn, bize çýkýp iklim deðiþimi hakkýnda birþey yapsa, 
sorsun ve kendi deneylerini yapsýn" büyük yol alýrýz." 
Ýngiltere'de Ashton Hayes projesine ilgi O da "Ne yapabilirim" diye düþünerek çýkmýþ. 
hakikaten de büyük oldu. Sonra bakmýþ ki, HSBC gibi, DHL gibi pekçok 
En az 20 köyün kendilerinden bilgi aldýðýný büyük þirketin atmosferde býraktýklarý karbon 
söyleyen Garry Charnock, dün de bir meclis izini sýfýrlama projeleri var.
komisyonuna bilgi verdi. "Onlar yaparsa, bizim köy de yapamaz mý?" diye 
Bakalým bize de son bir mesajý var mý? sormuþ kendine. 
"Köyümüzde fark ettiðimiz þey þu oldu: Ýklim Ýþe çocuklardan baþlamýþ. Okulda onlara 
deðiþiminden kaygý duyan çok insan vardý. Ama'geleceðin taþýtlarý' diye bir proje yaptýrmýþlar.
kimse tek baþýna harekete geçmiyordu. Çocuklarýn heyecanýnýn büyüklere de bulaþtýðýný 
Çünkü 'Þimdi kalkýp çatýya güneþ paneli koysam, düþünüyor.
komþular bana deli der' diye düþünenlerin sayýsý 
epey fazlaydý. Köyün pub'ý da projeye canla baþla katýlmýþ
Halbuki hep birlikte çalýþtýðýmýzda, herþey "Ýlk toplantýya, soðuk bir Ocak gününde 400 kiþi 
kolaylaþtý.geldi" diyor Garry Charnock, "Kimseler 
Yani birlikte çalýþsýnlar ve tabii, iþe çocuklardan inanamadý. Bundan önce bizim köyde 
baþlasýnlar. Onlarýn heyecaný, hepimize yetiyor! toplantýlara 30, taþ çatlasa 40 kiþi gelirmiþ." 

“Karbonsuz Köy”
Dünyaya zarar vermeden yaþamak...



Sayfa 7 ÇEVREMÝZ

Sayfa 3’ten devam
Göcek ve çevresindeki koylara, son günlerde

giriþ çýkýþ yapan tekne sayýsýnýn 25 bin gibi rakamlara
ulaþtýðý tespit edilmiþ. Ýlk bakýþta turizm sektöründeki
canlanma yönünden sevindirici bir durum gibi
görünen bu gerçeðin,en önemli boyutu ise, Göcek
sahilinde Muðla Valiliði ve Deniz Temiz Derneði
iþbirliðinde, teknelerin pis su ve atýklarýný
býrakabilecekleri “Sintine Boþaltma Yerleri”
oluþturulduðu halde,bu kadar yoðun trafik
yaþanmasýna raðmen,hiçbir teknenin, bu yerlere
uðramamýþ olmasý, yani pis su ve atýklarýný acýmasýzca
denize býraktýklarý anlamýna geliyor bu durum.

Gelin de üzülmeyin bu duruma!..seyirci
kalabilirseniz kalýn!..

Ýþte bu gerçek, bu güzelliklerden yararlanan
tüm bireyleri derinden üzen bir gerçek olarak
karþýmýza çýkýyor. O nedenle, acilen önlem alýnmasý
ve alýnan önlemlerin de, hiçbir saniye bile gecikmeden
uygulamaya konulmasý gerekiyor.

Muðla'da göreve baþladýðý tarihten
beri,doðanýn ve çevrenin korunmasý konusunda büyük
duyarlýlýk gösteren ve ülkemiz turizminin baþarýya
ulaþmasý için de, gereken tüm önlemleri bir ekip
çalýþmasýyla ele alarak uygulamaya koyan, duyarlý bir
Valiye sahip olmasýný, Muðla ili ve ülkemiz turizm
sektörü için, büyük bir þans olduðunu düþünüyorum.

Nitekim, turizm sektörünün baþarýya
ulaþmasý, bu baþarýdan da hem yöredeki iþletmelerin,
hem de ülkemizin yüzünün gülmesi için, Muðla'da
çeþitli tedbirler alarak uygulamaya koyan Muðla
Valisi Dr.Ahmet Altýparmak, geçtiðimiz hafta içinde
de, ilgili tüm kiþi ve kuruluþlarý toplayarak, Mahalli
Çevre Kurulu kararý olarak, “Cennet Koylarda
Teknelere Dijital Kart Uygulamasý” kararýný aldý.
Bu kararýn doðrultusunda da,Valilikçe temin edilecek
dijital kartlar, tüm teknelere ücretsiz daðýtýlacak.Bu
dijital kartlarýn bu günlerde daðýtýlmasý ve
uygulamaya geçilerek ciddi takibinin yapýlmasý
bekleniyor.Bu uygulama,Cennet Koylarýmýzýn
geleceði için çok önemli.

Ben öyle inanýyorum ki, bu konuda ne kadar
hýzlý hareket edilirse, denizlerimiz ve doðamýzýn
korunmasý açýsýndan büyük hizmet yapmýþ olacaðýz.
Kaybettiðimiz her saniye de, bizim için bir kayýp
olacaktýr.

Bana ulaþan bilgilerden birisi de, Göcek
koylarýnda, doðanýn ve denizlerin her türlü
olumsuzluktan korunmasý için, kontrol hizmetini
yürütecek olan, Göcek Liman Baþkanlýðýnda yeterli
personel in bulunmayýþ ý oldu.Belki diðer
limanlarýmýzda da durum aynýdýr Teknelerde kontrol
hizmetini yürütecek yeterli sayýda görevli yoksa,bu
iþlerin de gerektiði þekilde yapýlmadýðýný gösterir..

Sanýyorum, Muðla Valisi Altýparmak,
Dalyan'da Denetleme Þefliðinin oluþturulmasýnda
gösterdiði çabayý ve baþarýyý, Göcek Liman
Baþkanlýðý personel sayýsýnýn arttýrýlmasý yönünde de 
gösterecektir.Bu gibi yerlere gyeterli personelin
görevlendirilmesi için,yetkili mercilerle temasa
geçecektir..

Çünkü Göcek Limanýna baðlý Dalyan'da,
denetim hizmetlerini yürütecek olan, “Denetim
Þefliði”nin oluþturulmasý da, Vali Altýparmak'ýn
kararlý ve titiz çalýþmasý sonucu,Denizcilik
Müsteþarlýðý'nýn oluru ile, gerçekleþmiþti.

Ayný çözüm, Göcek Liman Baþkanlýðý
personeli için de olabilecektir.

Bu arada, Cennet koylarýmýzda ve
kýyýlarýmýzda faaliyetlerini sürdüren deniz araçlarýnýn
ve teknelerin kullanýcýlarýna da, köþemden seslenmek
istiyorum. Umarým tekne kullanýcýlarýnýn bir
bölümüne bu mesajým ulaþýr.

“Ey tekne kullanýcýlarý!..,baþka bir
Türkiye yok. Baþka bir Muðla Yok. Cennet Koylarý
bünyesinde bulunduran bir baþka Göcek, bir
baþka Marmaris, Bodrum, Gökova, Fethiye ve bir
baþka Dalaman kýyýlarý ve koylarý yok. Kendimiz
için,ülkemiz için,gelecekteki torunlarýmýz
için,lütfen duyarlý olun!.. Vicdan azabý
çekmemeniz için, en büyük zenginliðimiz olan
denizlerimize de, kesinlikle sintine ve atýklarýnýzý
kesinlikle atmayýn. Sizin için düzenlenmiþ sintine
boþaltma yerlerine ulaþýp, kutsal bir görevi yerine
getirmenin huzurunu yaþayýn. Kendi ülkemize,
kendi ellerinizle kýymayýn!.. Bu ülke hepimizin,bu 
güzellikler gelecek kuþaklarýn unutmayýn!..”

CENNET GÖCEK'E VE
KIYILARIMIZA, KIYMAYALIM!..

Akyaka Kent Konseyi bülteninde haber olarak -Bölgenin kültür ve geleneklerinin korunarak
bahsedilen ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu temmuz ayý simgeleþmesine katkýda bulunulmasý;
toplantýsýnda gündem maddesi olarak görüþülen -Konukseverlik kalitesini ve yerel toplum ile onun belirli
“SALYANGOZ=YAVAÞ KENTLER” kavramý nedir? özellikleri arasýnda gerçek bir bað kurmanýn

Ýnternetten ve Cumhuriyet Gazetesi yazarý desteklenmesi, bir þehrin kaynaklarýnýn eksiksiz ve
Oktay Ekinci'nin yazýsýndan derlenen bilgilere göre: yaygýn olarak kullanýmýný önleyen fiziksel ve kültürel
Ýtalyanca-Ýngilizce ortak adýyla “Citta Slow” yani engellerin kaldýrýlmasý;
“Yavaþ Þehir”, bir kentler aðý olup ilk yavaþ þehir 1999 da -Okullardan ve gençlerden baþlanarak bütün
Ýtalya'da Toskana'ya baðlý Chianti kenti olmuþ. Ýtalya'nýn va tandaþ la r ýn Yavaþ Kent ' t e yaþadýk la r ýn ýn
ardýndan Ýngiltere. Ýspanya, Portekiz,Avusturya, Polonya, farkýndalýklarýnýn saðlanmasý
Norveç ve Almanya'da deðiþik kentler bu kavramýn Kýsacasý, çevreyi, kültürü, tarihi, yerel tatlarý titizlikle
kýstaslarýna uymaya baþlamýþlar ve sonuçta bu kavram koruyan, sade bir yaþamý destekleyen þehir “Yavaþ
ortaya çýkmýþ ve bir að oluþmuþtur Þehir” olarak kabul edilmektedir.
Yavaþ Þehrin “Salyangoz” logosunu kullanabilmesi için Yurdumuzdan Ýzmir'in güneybatýsýndaki Seferihisar
elliye yakýn koþulu yerine getirmesi ve devam ettirmesi Belediyesi, “Yavaþ Þehir” olmak için merkezi Ýtalya'da
gerekmektedir. Bunlarýn arasýnda; bulunan birliðe baþvurmuþtur. Birlik, denetim sonucu
-Etrafý çevreleyen bölgelenin ve kentsel düzenin olumlu rapor verdiði takdirde Seferihisar, “Salyangoz”
niteliklerini korumak ve kalitesini geliþtirmek için, sembollü “Yavaþ Þehir” sertifikasýný alacaktýr.
yeniden kullanma tekniklerini araþtýrarak çevresel Akyakalýlar olarak oluþturduðumuz “Akyaka Vizyonu”,
politikalar uygulamasý, uygun teknoloji kullanýmýnýn üzerinde anlaþtýðýmýz “Akyaka Yerel Yönetim Ýlkeleri”
teþvik edilmesi; hatýrlandýðý takdirde, yakýn bir gelecekte Mavi Bayraðýn
-Topraðýn rant için deðil, kullanýmýnýn geliþtirilmesi yanýnda Yavaþ Þehrin Salyangozlu Bayraðýný da
amacýyla, iþlevsel alt yapý politikasý yürütülmesi; dalgalanýr görmemek için bir sebep yoktur. Yeter ki
-Genetik yapýsý ile oynanmadan doðal, çevreye uyumlu beldemizi tarihi, sahip olduðu eþsiz doðal güzellikleri,
tekniklerin kullanýmýyla üretilen yiyecek maddelerinin yükselteceðimiz bilinçli yaþam kültürü ve dost
tüketiminin desteklenmesi; kaliteli yerli üreticiler, yaklaþýmýmýz ile insanlarýn haz alacaðý bir butik sahil
satýcýlar ve tüketiciler arasýnda doðrudan temas beldesi olarak tanýtabilelim.
kurulmasýný saðlayacak ortamlar yaratýlmasý; AKSD

SALYANGOZ  = YAVAÞ KENTLER
CÝTTASLOW

Temmuz ayý sonunda, Güneye doðru yayýlmýþ ve tutuþan kozalaklarýn 
Beldemizde bir fýrlamasý ile yolu atlayarak piknik alanýndaki örtüyü 
ORMAN YANGINI ve çam aðaçlarýný tutuþturmuþtu. Denize doðru 
oldu. Bu yangýn, yayýlan, bungalovlarý ve lojmanlarý tehdit etmeye 
Akyaka belde baþlayan yangýn, ancak rüzgarýn yön deðiþtirmesi ile 
olduktan sonraki Akyaka'ya sýçramadan söndürülebilmiþti.
üçüncü yangýn. Akyaka'yý yangýn tehlikesinden koruma 
Hepimize geçmiþ görevi baþta Orman Ýþletmesi, Belediyemiz, 
olsun. Ormanlýk alana bitiþik ve içindeki Yücelen tesisleri 
Yangýn, Belediye ve de vatandaþlarýmýza düþmektedir. Günü 
karþýsýndaki birlikçiler, maalesef en sorumsuz kiþiler olmaktadýr.

 ( Doðuda ) Kýzýlçam koruluðunun Uyanýklar sokaðý Yücelen tesisinin, hafta sonlarý, uyarý anonslarý 
tarafýnda, yoldan geçen bir vasýtadan yapmalarý çok yerinde olmaktadýr. Anonsu
söndürülmeden atýlan bir sigara izmaritinden hazýrlayan ve okutanlara teþekkür ederiz. 
çýkmýþtý. Yangýn mevsimi baþlamadan, Orman Bölge 

Sigara içenler, nedense, sigaralarýný Þefliðinin, orman yangýnlarýnýn zararlarýný ve 
söndürmeden atmaya meraklýlar. Hele araba önleme yollarýný açýklayan toplantýlarý okullarda ve 
kullananlarýn fiyakalý bir þekilde fýrlatmalarý yok Belde Kahvesinde yapmasý da yerinde olacaktýr.
mu? !!! Çam pürçeklerinin sönmemiþ bir izmaritten Belediyemizin de, yangýn musluklarýnýn ( Hidrant ) 
en hafif bir rüzgarda parlayacaklarýný bir türlü idrak adedini artýrmasý, mevsim baþýnda hepsini kontrol 
edemiyorlar. etmesi, uyarýcý kitapçýklar hazýrlatarak daðýtmasý, yol 
Bundan evvelki yangýnlardan birisi, yine ayný kenarlarýna uyarýcý levhalar koymasý ve özellikle 
koruluðun Batýsýnda, Lavanta ve Kanatoðlu hafta sonlarý ve tatil günleri Belediye ve cami yayýn 
sokaklarý arasýnda bir evde dikkatsizlikten; diðeri sistemlerinden uyarýcý anonslar yaptýrmasý uygun 
ise Nail Çakýrhan ve Menekþe sokaklarý arasýnda olacaktýr.
ormanlýk alana bitiþik bir evde elektrik 
kontaðýndan çýkmýþtý.

Neyse ki, bütün bu yangýnlar
Poyraz  ( Deli Mehmet ) esmezken çýktý ve 
zamanýn Belediye ve Orman Ýþletmesi 
ekiplerince müdahale edilerek söndürüldü. 
Orman Yangýnlarý konusunda en yetkili 
kiþilerden biri olan  Muðla Orman Ýþletmesi 
Baþ Müdürünün de belirttiði gibi, Akyaka,
Kýzýl Çam Ormaný içindeki yerleþimi 
itibariyle yangýna en uygun bir konumda; 
dolayýsýyla da, Türkiye'de orman 
yangýlarýna maruz kalabilecek  en tehlikeli 
yerleþim alanlarýndan birisi.

Akyaka, konumundan dolayý, hem 
örtü yangýný hem de tepe yangýný tehlikesi 
altýndadýr. Yangýnýn çýkmasýna neden olan 
ateþin kaynaðý ise insanlarýn çeþitli 
faaliyetleri, yýldýrým düþmesi, enerji nakil Ayrýca Orman Ýþletmesi ve Belediyenin, 
hatlarýndaki arýzalar gibi etkenlerdir. Bunlardan Akyaka çevresini ormandan ayýracak þekilde yollar 
vatandaþlarýmýzýn  anýz yakmalarý, bað-bahçe açmasýnýn ve yol kenarlarýna Orman Genel 
temizliði, çöplerin ateþe verilmesi, piknik ve çoban Müdürlüðü, “Yangýna Dayanýklý Orman Tesis”
ateþi, söndürmeden sigaralarýný atmalarý v.s gibi Projesine uygun olarak Harnup, Meþe, K. Akasyasý,
ihmal ve dikkatsizlikleri baþta gelmektedir. M. Servisi, Ýncir, F. Yemiþi, Zakkum, Sandal, 
Topografik yapý, bitki örtüsü ve hava durumu da Badem, Mahlep gibi aðaçlarýn dikimine 
orman yangýnlarýný etkilemektedir. baþlatmasýnýn da Akyaka'nýn geleceði için iyi bir 

1990 yýlý baþlarýnda, Akyaka mezarlýðý yatýrým olacaðý görüþündeyiz.
Kuzeyindeki yamaçta, akþam üzeri,  bir çoban Sigaralarýmýzý söndürmeden atmayalým!!!
ateþinden baþlayan yangýn þiddetli poyraz yüzünden LÜTFEN Yangýnsýz mevsimlere.

ORMAN YANGINLARI

Aydýn TurunçAydýn Turunç
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TEK HARF ÇALIÞMA BÝLGÝLERÝNDEN 
YARARLANMA ÇALIÞTAYI
 (Türk Halkýnýn   Kalp Saðlýðý )

25 Haziran 2009 günü, bir disfonkiyon söz konusu olabilir. HDL üzerindeki
T ü r k K a r d i y o l o j i parçacýklar ( Apo A I, Apo A II ve C3) disfonksiyon
Derneði salonlarýnda nedeni olabilirler. HDL’nin koruyucu rolünü ancak
bir Çalýþtay (workshop) diðer laboratuar bulgularý ile destekleyebiliriz. CRP
gerçekleþtirildi. Büyük 2mg/L, Compleman C 3 1,5 gr üstünde ise HDL de
ç o ð u n l u k l a disfonksiyon söz konusudur. Trigliserid yüksekliði de
kardiyologlarýn yer bunu teyit ediyor. Bu durumlarda HDL üzerindeki A I
aldýðý bu buluþumda AII C III apoproteinleri ateroskleroz geliþmesini
TEK HARF olarak engelleme iþlevlerini yitiriyorlar. Kadýnlarda trigliserid
anýlan ve 19 yýldan beri düzeyi önem taþýyor ve 120’nin altýnda olmasý isteniyor.
Prof. Altan Onat’ýn Böylece HDL yüksekliðinin kendi baþýna koruyucu
öncülüðünde bir olmadýðýný bildiriyor bu çalýþma. Tek baþýna kötü(LDL)
ekiple sürdürülen Türk kolesterol yüksekliði halkýmýzýn ancak küçük bir
halkýnýn kalp saðlýðý ile bölümünde kalp damar hastalýðýnýn geliþmesinde rol
i l g i l i a r a þ t ý r m a oynuyor. ( yaygýn olarak bilinenlerden farklý bir bulgu)
sonuçlarý sunuldu ve 13-SÝGARA TEK HARF çalýþmasýnýn en önemli ve en

tartýþýldý. Dr. Gülay Hergenç de, Prof Onatla birlikte çok tartýþma ve tepkilere yol açan bulgularý kuþkusuz
TEKHARF çalýþmasýnýn yöneticiliðini yapýyor. Bu sigara içimi ile ilgili olanlar.
ilginç çalýþma sonuçlarý kalp hastalýklarý konusundaki
yaygýn literatür bilgilerinden çarpýcý farklýlýklar ve Bu çalýþma sigaranýn özellikle yurdumuzda
sapmalar içeriyor. Özellikle kadýn erkek farký oldukça kadýnlarda KKH geliþiminde bazý yararlý etkiler
belirgin. Bu sonuçlar geniþ þekilde tartýþýldý. Bunlarý yaptýðýný gösteriyor. Araþtýrmalar sigaranýn özellikle
aþaðýda maddeler halinde sýralayacaðým. metabolik sendromun oluþumunda olumlu rol

oynadýðýný obeziteyi engellediðini, diyabet riskini
1- Yurdumuzda her yýl 100-120 bin kiþi koroner kalp yarýya indirdiðini gösteriyor. Sigara ayrýca yangý
hastalýðýna (KKH) yakalanmaktadýr. (inflamasyon ) ve dolaylý olarak yukarýda sözü edilen
2- 30 yaþýný aþkýn insanýmýzýn 3 / 7 sinde yüksek KKH oksidasyonu öncelikli olarak kadýnlarda azaltýyor.
riski var. Sigaranýn yeni damar oluþumuna (anjiogenez) yol açtýðý
3- Hastalýktan ötürü ölüm nedenleri arasýnda KKH %40 da bu çalýþmanýn bulgularý arasýnda. Prof. Onat bu
ile baþta yer alýyor. Yine bir beyin damar hastalýðý bulgulara yer yer Batý dünyasýnda ve Japonya Honolulu
sonucu ( inme) ölümler % 10, kanser ise %20 ölüm ve Amerikan Kýzýlderililerinde, Ýran’da rastlandýðýný
nedeni. Tüm diðer nedenler geri kalan %30 u belirtiyor ve Güney Asya ülkelerinde KKH’nýn sýk
oluþturuyor. olduðuna iþaret ediyor ve bulgularýmýz Türk toplumuna
4-Batý ülkelerinde KKH oraný düþüp sýnýrlý olamaz vurgusunu yapýyor.
kanser oraný yükselirken bizde tersi söz Yurdumuzda sigara tiryakiliði erkekler
konusu. arasýnda %55 kadýnlarda %19 olarak
5-Türkiye’de KKH mortalitesi tüm saptanmakta. Sigarayý býrakanlarda
Avrupa ülkelerinden belirgin þekilde kilo artýþýnýn yaný sýra hipertansiyon ve
yüksek. Bu, erkekte 3 kadýnlarda 5 tip 2 diyabet eðilimi artýyor. Bu artýþ
katýna varýyor. birincide 1.66 ikincide 1.56 kat olarak
6-Yurdumuzda hipertansiyon ve bulunuyor. Kilo ve obezitenin sigara
diyabet(tip 2) artýyor. Birincilerin ile baðlantýsý yaygýn bir gözlem.
yarýsý diyabetlilerin 1/3 ü hastalýðýnýn Obezitenin göbek çevresinin KKH
farkýnda deðil. geliþmesindeki olumsuz rolü bu
7-Obezite diyabet ve hipertansiyon ça l ý þmada ýs ra r la vurgulanan
tartýþmasýz KKH’nýn önde gelen risk bulgulardan obezite yukarýda sözü
faktörleri. edilen koruyucu proteinlerin bu
8- Son yýllarda artýk iyice tanýna n ve çok sözü edilen niteliklerini kaybetmelerinde de rol oynuyor.
Metabolik Sendrom yurdumuzda oldukça yaygýn. Bu araþtýrmalara büyük emek veren sunucu Prof. Altan
9- Metabolik sendromun unsurlarý þöyle sýralanýyor. Onat, bu bulgulara dayanarak sigara karþýtý
a) Hipertansiyon, b) Diyabet (açlýk 100-126), c) kampanyalardan kadýnlarýn çýkarýlmasýný öneriyor. Bu
Trigliserid (150 +), d) HDL Erkek 40 Kadýn 50 öneri çalýþtayýn katýlýmcýlarýnýn çoðunluðu tarafýndan
altýnda, e ) Karýn (göbek) çevresi erkekte 95, kadýnda 88 desteklenmedi ve tartýþmalara yol açtý. Tepki
üstü. gösterenler sigaranýn çok çeþitli zararlý etkilerini ileri
b) Yurdumuzda 50 yaþýna varan her iki erkekten sürüyorlar. Ancak Prof. Onat karþý çýkýlamayacak o
biri metabolik sendrom ile tanýþmaktadýr. Kadýnlarda etkilerin araþtýrmada ortaya çýkan yararlý etkilerle ve
ise þiþmanlýk ve buna eþlik eden insülin direnci, yangý öze l l ik le obez i ten in önlenmes i üzer inden
(inflamasyon ) ve oksidatif stres erkekten daha önemli dengelenebileceði kanýsýnda.
rol oynuyor. Çalýþtayýn çok yararlý olduðunu düþünüyorum, bu
10- TEK HARF çalýþmasý KKH da obezite ve çalýþmada halkýmýzýn önemli özellikler taþýdýklarýný
inaktivitenin (oturak , sedanter yaþam) önemli bir etken öðreniyoruz. KKH ülkemizde bu kadar yüksek oluþu
olduðunu gösteriyor. çok çarpýcý bir gerçek. Diyabetin 20 yaþ üzerinde
11-Uzun yýllardan beri ABD’de sürdürülen %7’lerin üstünde olmasý bir baþka önemli bulgu (Dr
FRAMINGHAM çalýþmasý ateroskleroz(damar Temel Yýlmaz). Bu oran 35 yaþ üstünde %12-13’e
sertliði) için þu risk faktörlerini sýralamakta idi: çýkýyor. Koroner Kalp hastalýðýnýn yurdumuzda genç

a) Hipertansiyon yaþlarda sýk görülmesi ciddi bir saðlýk sorunu. Akdeniz
b) Diyabet usulü beslenmenin var olanlarýn en iyisi olduðunu
c) Sigara bilsek de yurdumuzda bu çeþit beslenmenin yaygýn
d) Kolesterol olduðunu söyleyemeyiz. Zeytinyaðý hala bazý

Hipertansiyon ve diyabetin önde gelen rolü bölgelerde tercih edilmeyen bir yemek aracýdýr. Etler,
konusunda görüþ birliði var. Bu çalýþma bunu kebaplar ve lahmacun en popüler yemeklerimiz.
destekliyor. Ancak burada sigara ve kolesterol (HDL) Harekete, egzersizlere önem verenler azýnlýktadýr.
konusunda bazý farklýlýklar var ve bunlar özellikle Tansiyonuna, þeker düzeyine dikkat etmeyen, bunlarý
kadýnlarda belirgin hale geliyor. Batý toplumlarýnda önemsemeyen eðitimli insanýmýzýn sayýsý hiç de az
böyle bir farklýlýk görülmüyor. deðildir. Üzerinde durulmaya deðer saðlýk
HDL iyi, yararlý kolesterol olarak biliniyor. HDL sorunlarýmýzdan önde gelen bir bölümünün bu çalýþma
yüksek rakamlar gösteriyorsa bunun koruyucu etkisi ile ortaya konulduðu kanýsýndayým. Bu çalýþmaya emek
olduðu yaygýn kabul görmüþtür. TEK HARF çalýþmasý verenler övgüyü ve kutlamayý fazlasý ile hak ediyorlar.
böyle kesin bir güvence olmadýðýný gösteriyor. Çünkü coskunoz @ superonline.com

Akyaka Kültür ve Sanat Derneði  Bültenidir.
Yayýnlanan yazýlardan yazarlarý sorumludur.

Akyaka Kültür ve Sanat Derneði (48 011 019) adýna 

sahibi: Selçuk Ýnaç (Bþk)
Yazý Ýþleri Sorumlusu:Aydýn Turunç

Yayýn Kurulu :Fikret Uzunhasan, Gülcan Kulbul,
Kadir Tavan Fotoðraflar: Hüsniye Yenikeçeci
Vergi No: Ula 043 033 73 54 Akyaka Kültür ve 

Sanat Derneði Kaya Sokak No:4/2 Akyaka Ula 

MUÐLA
E-mail: aks-akyaka@hotmail.com

Tel: 0 252 243 41 16 
Baský: Devrim Gazete ve Matbaasý / MUÐLA

Tel: 0 252 214 37 85 

Prof.Dr. Coþkun Özdemir

   MUÐLA

 Deniz, göl, dað ve ormanýn içinde  bulunduðu;
balýðý, kumsallarý ve tarihi zenginlikleriyle 
ünlenen Türkiye'nin en uzun deniz kýyýsýna 
sahip Ýli’dir .

Muðla bölgesi Selçuklu Türkleri'nin meþhur 
komutanlarýndan “MUÐUL BEY” tarafýndan 
Bizans'tan alýnarak fethedildi. Bu komutanýn 
anýsýna bu bölgeye “Muðul ili”denildi. 
Zamanla bu kelime konuþulan halk dilinde 
“MUÐLA” olarak yerleþti. Muðla’nýn Türkler
tarafýndan fethinden önceki ismi “Alinda” idi. 
    Muðla geliþmekte olan bir il, özellikle 
Turizm olarak... Ama; bizim buna ne kadar 
önem verdiðimiz anlaþýlmýyor.  Hiçbir þeyin 

deðerini bilmiyoruz. Muðla’ya da yabancý 
Arkeologlardan çok talep gelirken bizde daha 
Arkeolojiye bu kadar ilgi gösterilmiyor.
Antik kentler, camiler, geleneksel Muðla 
evleri, kaplýcalar  ve yaylalara sahip olan 
Muðla’yý acaba yeterince tanýyor muyuz ?
Muðla’yý Muðla yapan yöresi, çevresi ve 
ilçeleridir. Bunlar, özellikle  Datça ve Knidos 
baþta olmak üzere, Bodrum, Marmaris, 
Fethiye, Ortaca, Dalaman, Köyceðiz’ gezilip 
görülmesi gereken 
yerlerdir.
Özellikle  þair Can 
YÜCEL'in Datça'ya 
olan hayranlýðý 
tartýþýlmaz. Yücelin
hayralýðýný da þu 
dizelerden anlýyoruz.. 
“Bir inci gerdanlýktýr 
Ege ve Akdeniz'e
dizilmiþ…Yaþamdýr,
aþktýr Datça sevdasý” 
   Kaç kiþi Muðla’nýn ve ilçelerinin deðerini 
biliyor ki kaç kiþi Muðla için bir þeyler 
yapýyor?
 Muðla’nýn daha çok geliþeceðine inanýyoruz.

Cavidan Kolcu
Uluslararasý

Kýbrýs Üniversitesi
Ýletiþim Fakültesi


