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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” karakteristik motiflerini
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…
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AKYAKA KÜLTÜR VE SANAT
DERNEÐÝ'NDEN HABERLER
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
KUZEY tarafýndan 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 KOPARAL anýsýna
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 KONSEYÝ YÜRÜTME KURULU VE BELEDÝYE HABERLERÝ
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 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

GELENEKTEN ÇAÐDAÞA AKYAKA-GÖKOVA MÝMARÝSÝ
NAÝL ÇAKIRHAN GÜNLERÝ
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

Sayfa 4

ÇOCUK

Bilim Doðamda (II. Akyaka Doða Bilim Kampý)
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
geleceðimizi yetiþtirmek için atýlmýþ üretken tohumlar
olmuþlardýr. Doða Bilim Kamplarý ilköðretimden
üniversiteye uzanan geniþ spektrumlu bir katýlýmcý gruba
hitap etmektedir. Özellikle erken yaþlarda, ilköðretim
çaðýnda, bu faaliyetler bilim eðitimi için hayati önem
taþýmaktadýr.

Neden? Kamp karþýlama uðurlama arasýnda geçen sürede 7
gün 24 saat çocuklarda birlikte zaman geçirdik. Onlara
hem bilimsel danýþmanlýk yaptýk hem de takým halinde
koçluk. Çocuklar hem doðaya uyum saðlamada hem de
yeni bir þeyler öðrenmede üstün performanslar sergilediler.
Her sabah hava ve su gözlemi ve ölçme ile baþlayan zengin
içerikli etkinliklerimiz uyumadan önce gökyüzü gözlem
etkinlikleriyle son buldu. Bazen su altý dalýþ, bazen doðada
gözlem, aralarda eðlenceli deneyler, Muðla Üniversitesi
Fizik ve Kimya Laboratuarlarýna geziler, güneþ enerjisi ile
çalýþan arabalar ve enerji üretim tesisleri etkinlik adýmlarý
arasýnda yer aldý. Bir ara yaz sýcaðýnda kendimizi yataðan
termik santralinde bulduk. Havanýn sýcaklýðý ortamýn
sýcaklýðý ile birleþince gezi þartlarýnýn aðýrlaþtýðý zamanlar
oldu. Ama her þeye raðmen kazanýmlar büyük. Ýçinde
bulunduðumuz doða ve bu doða içinde insan aklýyla
tasarlanan teknik ve teknolojik araçlar ve tesisler,
anlamaya ve anlamlandýrmaya çalýþmak bazen zorda olsa
birçok çocuk için somut baþlangýçlar oldu. Artýk elektriði
sadece anahtara bastýðýmýzda ampulleri yakan bir þey
olarak deðil, bize gelinceye kadar ne kadar uzun bir yol
izlediði, hangi çabalarla üretildiði hafýzalardan çok çabuk
silineceðe benzemiyor.
Kamp sýrasýnda kamp
alanýnda bulunan
böcekleri ve kelebekleri
toplama ve sýnýflama
baþlangýçta en sýkýcý
fakat sonunda en
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.

Kamp boyunca bilimsel etkinliklerin yanýnda spor, müzik,
müze gezileri ile kampýmýza sportif ve kültürel bir boyut
katmaya çalýþtýk. Müzik hocamýz kamp için bir bilim
kampý þarkýsý besteledi, bazý çocuklara gitar ve keman dersi
verdi. Son gün bilim þenliðinde hepimiz onuncu yýl ve
kamp þarkýsýný okuduk, duygulandýk. Coþkumuzun,
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
kuþaklarý en iyi bir þekilde yetiþtirmekle
gerçekleþebileceðini öðrendik. Doðumumuzla birlikte
doðal bir yeti olarak bizi ve bizim dýþýmýzdakileri keþfetme
merakýnýn sürekliliði ancak bireyleri doða ile bütünlemiþ
bir deneyimler ve etkinlikler zincirinden geçirmekle
saðlandýðýna bir kez daha tanýk olduk. Bütün süreç
içerinde dördü çekirdek kadro olmak üzere toplam beþ
üniversiteden 13 öðretim elamaný ile bu iþi baþardýk. Ekip
ruhu ve iþbirliðinin yaratýcýlýkta ne kadar önemli bir faktör
olduðuna tanýk olduk.
Ýleriki yýllarda ülkemizde bilim sevgisi ile yetiþecek
nesilleri için Doða bilim kamplarý çok önemli bir yer iþgal
edecek, umarýz bu tür etkinlikler gelenekselleþir ve herkes
sahiplenir. Bilimin doðamýzda olduðunu keþfetmek
elimizde. Bunu hepimiz gerçekleþtirebiliriz.
Bütün bu uðraþlar içinde unutulmayacak bir þey var ki; Biz
Akyaka'yý çok sevdik...
Akyaka Doða Bilim Kampý adýna,
Yrd. Doç. Dr. Kemal YÜRÜMEZOÐLU
Muðla Üniversitesi Eðitim Fakültesi Ortaöðretim Fen ve
Matematik Alanlar Eðitimi Bölümü
www.dogabilimkampi.com

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.

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-Ý ALEM 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 getiririz.
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 cayýrcayýr 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

