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NE DARBE, NE DİKTA,
YAŞASIN BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK, LAİK TÜRKİYE
CUMHURİYETİ!

Ülkemizin ve milletimizin birlik bütünlüğüne karşı yapılmış
olan bu darbe girişimi tarihimizde kara bir leke olarak
kalacaktır. Hukukun üstünlüğü, demokrasi ve Cumhuriyete
bağlılığımız gereği demokratik parlamenter yapıya karşı
yapılan hiçbir müdahale kabul edilemez.

Gemi Mühendisleri Odası olarak; Her türlü darbe ve dikta ile
hukukun ve demokrasinin ortadan kaldırılmasına karşı
olduğumuzu bir kez daha bildiririz.
Cumhuriyetimizin temel değerlerinin, demokrasinin,
laikliğin, insan hak ve özgürlüklerinin korunması için
eşitlikçi, özgürlükçü, barıştan yana olan tavrımızı kararlılıkla
sürdüreceğiz. 15 Temmuz tarihinde yaşanan darbe girişimine
karşı koyarken, yaşamını yitiren tüm yurttaşlarımızı saygı ile
anıyor; ailelerine, yakınlarına ve tüm ülkemize başsağlığı,
yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

Endaze Bülteni, Gemi Mühendisleri Odası üyelerine e-posta yolu ile iletilir. Ulaşmasını
istediğiniz e-posta detaylarını lütfen Gemi Mühendisleri Odası’na bildiriniz.
Adres: Postane mahallesi Tunç Sokak No:39 Tuzla-İstanbul - Telefon: (216) 447 40 30-31-32 Faks: (216) 447 40 33
e-posta: gmo@gmo.org.tr http://www.gmo.org.tr www.facebook.com/tmmobgmomerkez
twitter.com/Gemimuhendis
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Gemi İnşa ve Denizcilik Sektörünün temsilcileri ile ortak hazırlanan, Hürriyet Gazetesinde yayınlanan ilanımız
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İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezuniyet Törenine Katıldık

1 Temmuz 2016 tarihinde düzenlenen, İstanbul Teknik Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet törenine,
Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın İlker Civelek ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Pelin Yılmazcoşar katıldı. Tüm
mezunlara başarılar diliyoruz.

İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi Mezuniyet Törenine Katıldık
14 Temmuz 2016 tarihinde, İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi Salonunda T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanımız Sayın Ahmet Arslan, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Sayın Hızırreis Deniz’in ve sektör temsilcilerinin
katılımı ile gerçekleşen mezuniyet törenine, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Nuri Uyğur, Başkan Yardımcısı Sayın İlker Civelek,
Sayman üye Sayın İlker Şenel, Genel Sekreter Sayın Salih Bostancı, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Pelin Yılmazcoşar, Sayın Kaan
Ünlügençoğlu ve Sayın Ahmet Gültekin Avcı katıldılar. Törende mezun olan tüm öğrencilere GMO logolu baret ve dereceye
giren mezunlara, başarı belgeleri ile GMO Sicil numaralarının yer aldığı kaşeli kalemleri hediye edildi.
Genç Mühendislere İş Hayatlarında Başarılar diliyoruz..
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TMMOB Oda Başkanları Toplantısı’na Katıldık

TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları Toplantısı 23 Temmuz 2016 tarihinde MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda
gerçekleştirildi.
15 Temmuz Darbe Girişimi ve OHAL çerçevesinde ülkedeki son gelişmeler, TMMOB'ye olası etkileri ve örgütsel tutum
gündemiyle yapılan toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber
Akgöl, Sayman Üye Bahattin Şahin, Yönetim Kurulu üyeleri Ali Rıza Atasoy, Zeyneti Bayri Ünal, Cengiz Göltaş, Kemal Zeki
Taydaş, Ali Fahri Özten, Ö. Ersin Gırbalar, Mehmet Besleme, Niyazi Karadeniz, Cemalettin Küçük, A. Deniz Özdemir, İsmet
Aslan, Mehmet Çelik, Ozan Yılmaz, Turhan Tuncer, TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, Teknik Görevliler Özgür Cemile Göktaş
Küçük ve Eren Şahiner, Hukuk Müşaviri Nurten Çağlar Yakış, Basın Danışmanı Burcu Ceyhan, Oda yöneticileri; Birkan
Sarıfakıoğlu (BMO), Baran Bozoğlu (ÇMO), Hüseyin Yeşil (EMO), Nurhak Tatar (FMO), İlker Senel (Gemi MO), Yusuf Songül
(GıdaMO), Mustafa Erdoğan (HKMO), Yasin Coşar (İÇMO), Cemal Gökçe (İMO), Mustafa Tankut Kılınç (JFMO), Hüseyin Alan
(JMO), Ali Uğurlu (KMO), Ayhan Yüksel (MadenMO), Ali Ekber Çakar (MMO), Ferhat Taşar (METMALZMO), Ali Küçükaydın
(OMO), Mehmet Kul (Petrol MO), Ayşegül Oruçkaptan (PeyzajMO), Engin Bozkurt (ŞPO), Emre Fidan (TMO), Hamdi Arpa (ZMO)
katıldı.

Meslektaşlarımızın Yanındayız !
Varna Teknik Üniversitesinden mezun olan meslektaşlarımızın,
YÖK’den denklik belgesi alabilmeleri, GMO üyeliği konularının
görüşülmesi ve çözüm önerilerinin tartışılması amacıyla yapılan
toplantı sonrasında ortaya çıkan ve meslektaşlarımız tarafından
talep edilen bilgi tazeleme eğitimi, 30 Temmuz 2016 tarihinde,
18 meslektaşımızın katılımı ile gerçekleşti.
Eğitim, üyemiz Osman Kolay ve Numan Bakıryol tarafından
verildi.
Meslektaşlarımıza OSYM tarafından yapılacak denklik sınavında
başarılar diliyoruz
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Öğrenci Komisyonu Aylık Toplantısını Gerçekleştirdi

İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin yer
aldığı öğrenci komisyonu, dönemin 3. toplantısını 24 Temmuz Pazar günü gerçekleştirdi. Toplantıya odayı temsilen Genel
Sekreterimiz Sayın Salih BOSTANCI, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Orçun BALBAŞ ve Sayın Kürşat PEKŞEN katılım gösterdi.
Komisyon başkanı Deniz ÖZTÜRK’ ün yönlendirdiği toplantının gündeminde, üniversitelerdeki SNAME çalışmaları, öğrenci
dergisi, GENÇ GMO sitesi için ara yüz incelemesi ve Gemi Mühendisliği Haftasında düzenlenecek olan çalıştayın içeriğinin
belirlenmesi vardı. Öğrenci komisyonu, GENÇ GMO sitesinin yakında hizmete gireceğini bildirdi. Bu sene 4.sü gerçekleştirilecek
olan öğrenci komisyonu çalıştayı ise 6-7 Aralık 2016 tarihinde, İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri ve Odamızın Yönetim
Kurulu sorumluluğunda gerçekleşecektir.

Öğrenci Komisyonu Yelken Eğitiminde
Öğrenci Komisyonu üyelerimiz,
GMO
Yelken
Kulübü’nün
düzenlemiş
olduğu
yelken
eğitimine katıldı. 23 Temmuz
Cumartesi günü ilk eğitime
başlayan öğrenci komisyonu
Sayın Coşar BÜYÜKDIĞAN ve
Sayın Ömer Hakkı AKSOY
eğitmenliğinde Heybeliada Çam
Limanı’na doğru yola çıktı. 8
öğrencimizin katıldığı eğitimde,
adaya giderken teorik eğitim
verilirken,
ada
dönüşünde
katılımcılara tekne kullandırıldı.
Üyelerimiz ikinci eğitimlerini 30
Temmuz
Cumartesi
günü
gerçekleştirdi.
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Ar – Ge Komisyonu Toplantısını ve Planlanan faaliyetler

45. dönem Ar-Ge komisyonu olarak, ilk toplantıda belirlediğimiz temel faaliyet konuları ve hedefler doğrultusunda
çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Komisyon olarak başlıca amaçlarımız üniversite-sanayi birlikteliğini artırmak,
uzman kişilerin bir araya gelerek başarılı Ar-Ge projelerinin oluşması ve ortak çalışma grupları ile yürümesini sağlamak ve teşvik
etmektir. Haziran ayında gerçekleştirdiğimiz “Ar-Ge Teşvikleri, Ar-Ge Proje Geliştirme ve Yönetim Stratejileri” seminerine
yüksek bir katılım olması sektörün bu konuda ilgisini de göstermektedir. Bu ilgiyi sektörün her kesimine yaymak için gelecek
dönem de sektöre katkı sağlayan akademisyenlerin, mühendislerin, firma sahiplerinin bir araya geleceği, mevcut sorunların ve
çözüm yollarının konuşulacağı bir çalıştay için çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Ayrıca üyeler tarafından komisyona
iletilen konulardan özellikle 1501 TÜBİTAK destek programı için zorunlu olan hakemin belirlenmesi için GMO tarafından bir
hakem havuzu oluşturulmaya başlanmıştır. Oluşturulacak hakem havuzu ile GMO tarafından üyelere, hem proje desteklerinde
hem de sektörün ihtiyaç duyduğu diğer konularda hızlı destek verilmesini ve sektör sorunların giderilmesini hızlanacak ve
kolaylaşacaktır. Son olarak üyelerimizin önerileri ve destekleri, Ar-Ge komisyonunun daha güzel işler yapmasına yardımcı
olacaktır.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu Toplantısı ve Planlanan Faaliyetler
İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Komisyonu, 27 Temmuz 2016
tarihinde
gerçekleştirdiği
toplantısında, Üyelerimize yönelik,
“16 saatlik İş sağlığı ve İş Güvenliği
Eğitimi» düzenlenebilmesi için,
resmi kurumlar ile iletişime
geçilmesi yönünde çalışma başlattı.
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Sosyal Etkinlikler ve Fotoğrafçılık Komisyonu Toplantısı ve Planlanan Faaliyetler

Sosyal Etkinlikler ve Fotoğrafçılık Komisyonu, 20 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında, 24 - 25 Eylülde başlayıp
6 hafta sürecek halı saha turnuvası, “Tek yıldız balık adam” kursu, ve “Amatör denizcilik belgesi” kursunun açılması için
çalışmalarına başladı. Duyuruları Ağustos ayında yapılacak bu etkinliklere katılımınızdan memnuniyet duyarız.

SOSKOM’dan Mesaj Var!
Herkese merhaba;
Daha
önce
detaylarını
duyurduğumuz fotoğrafçılık
kursunun ilk etabı; ‘’Temel
Fotoğrafçılık Eğitimi’’ 2
Ağustos’ta başlıyor. 4 hafta
boyunca her Salı, 18:3020:30 saatleri arasında oda
merkezimizde düzenlenecek
olan kursun kayıtları devam
etmektedir. Kurs takvimi ve
ücretlendirme
hakkında
detaylı bilgiye aşağıdaki
linkten ulaşabilirsiniz;
http://www.gmo.org.tr/upl
/misc/HİLAL/tnt.pdf
Kayıt : gmo@gmo.org.tr

çalışan mühendislerin ve işçilerin özlük haklarını verebilmek için ihti
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GMO Merkez Yönetimi İle Antalya Şube Yönetiminin Koordinasyonu Başarıyı Getirdi.

Antalya’da yat üretimi yapan SUNRISE
firması ekonomik zorluklarla boğuşuyor,
üretimi durma noktasına gelmiş, maaşlarını
alamayan gemi inşa mühendisleri ve diğer
disiplinlerden
mühendisler
firmanın
durumundan
oldukça
etkilenmiş
durumdayken, Tersane sahibi, yaşanan tüm
problemlerini çözemese de küçülerek, bazı
varlıklarını nakde çevirerek bir çıkış yolu
bulmaya çalışıyor. Ne var ki kurguladığı çıkış,
bürokrasinin çarklarına takılıyor.
Yukarıda, özetle açıkladığımız SUNRISE
firmasının içinde bulunduğu durum ve
problemler, bu esnada Oda Merkezimize
bildirildi. Sorundan etkilenen üyelerimize
ivedilikle moral vermemiz gerektiğinden her
türlü
hukuksal
destekle
yanlarında
olduğumuzu sözlü ve yazılı olarak bildirdik.
Yine ivedilikle ve eş zamanlı olarak işverenin
çözüm kurgusunu hayata geçirebilmesi için
tüm imkanlarımızı seferber ederek, çalışan
mühendislerin ve işçilerin özlük haklarını
verebilmek için ihtiyaç duyduğu finansmanı
sermayesini satarak ve ne yazık ki küçülerek
içinde bulunduğu ekonomik dar boğazdan
çıkma gayretinde bulunan imalatçımıza,
karşısına çıkan bürokratik engeli aşmasında
yardımcı olduk ve işlemleri takip ederek
süreci hızlandırdık. Tersanesi ile dayanışma
ile çalışan mühendislerin özlük haklarının
korunmasıyla görevimizi yapmış olmanın
huzurunu yaşarken, üyelerimizden gelen
teşekkür mektubuyla bir kez daha doğru
yolda olduğumuzu duyumsadık ve onure
olduk.

Üyeleriyle güçlü odamızın, üyelerinin
haklarını gözeteceğini, koruyacağını tekrar
bildirir, saygılar sunarız.
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Kongre web sayfası / Congress web site: www.gmo.org.tr/GMO-SHIPMAR
İrtibat / Contact: teknikkongre@gmo.org.tr
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Yeni Evlenen Üyemiz ve Eşini Tebrik Ediyoruz
2171 sicil numaralı üyemiz Volkan CEYHAN, 29.07.2016 tarihinde
evlendi.

Vefat eden Üyelerimize ve Üyelerimizin Yakınlarına Allah’tan Rahmet Diliyoruz.
250 sicil numaralı üyemiz Nurettin Uras'ın eşi Ayhan Uras 22
Temmuz 2016 tarihinde vefat etti.
791 sicil numaralı üyemiz Alaattin Şahan'ın annesi 16 Temmuz
2016 tarihinde vefat etti.
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Prof. Dr. Halil İNALCIK’ı Kaybettik
Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli tarihçilerden olan Prof. Dr. Halil İNALCIK,
uzun süredir tedavi gördüğü Ankara Güven hastanesinde 100 yaşında
hayatını kaybetti.
Tüm Milletimizin ve kederli ailesinin başı sağolsun.
1917'de İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Kırım göçmenlerinden Seyit Osman Nuri Bey, annesi Ayşe Bahriye Hanım'dır.
Ailesi, 1924 yılında Ankara'ya yerleşti.
1923-1930 arasında Ankara Gazi Mektebi'nde, bir yıl Sivas Muallim Mektebi’ne devam etti. Orta tahsilini 1931’de Ankara’da
Gazi Muallim Mektebi'nde tamamladıktan sonra Balıkesir Necati Bey Muallim Mektebi'nde lise tahsiline devam etti. 1936
yılında Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Yeni Çağ Tarihi bölümünde yüksek öğrenimine başladı. 1940
yılında mezun olduktan sonra fakültede asistan olarak kaldı.
1942 yılında Tanzimat ve Bulgar Meselesi adlı doktora tezini verdi. 1943’te Viyana’dan ‘Büyük Ricat’e Osmanlı İmparatorluğu
ve Kırım Hanlığı başlıklı teziyle doçentliğe atandı. 1945’te AÜDTCF Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden Şevkiye Işıl hanımla
evlendi. Bu evlilikten kızı Günhan dünyaya geldi.
Uzun yıllar aynı fakültede Osmanlı ve Avrupa tarihi üzerine dersler veren İnalcık, 1947'de Türk Tarih Kurumu (TTK) üyeliğine
seçildi. 1949'da İngiltere'ye giderek British Museum’da Türkçe yazmalar üzerinde çalıştı veCalendar of State Papers serisinde
Osmanlı tarihine ait kayıtları topladı. Public Record Office’te Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili kaynak taraması yaptı. 1951
yılında Türkiye'ye döndü.
1951'in yazında Bursa Şer'iyye Sicilleri üzerine çalışmaya başladı. Girişimleri sonucu siciller, Topkapı Sarayı'ndaki atölyede
ciltlenip temizlenerek tekrar Bursa’ya gönderildi. İnalcık, Haziran 1952'te Viyana Bozgun Yıllarında Osmanlı-Kırım Hanlığı
İşbirliği teziyle profesörlük ünvanı aldı.
Columbia, Princeton, Pennsylvania, Harvard Üniversitelerinde ziyaretçi profesör olarak dersler veren İnalcık, 1972 Ankara
Üniversitesinden emekli olarak Chicago Üniversitesinde Osmanlı Tarihi Kürsüsünü kurdu. 1973 yılında kitabı The Ottoman
Empire The Classical Age 1300-1600 yayımlandı.
İnalcık, Osmanlı/Türk tarihi araştırmalarının ortaya koyduğu yeni bilgi ve bulguların en üst düzeyde paylaşılıp tartışılması için
“International Association for Social and Economic History of Turkey” adlı uluslararası bir birlik kurdu, ilk 1977'de Hacettepe
Üniversitesi'nde olmak üzere 11 uluslararası kongrenin toplanmasına öncülük etti.
1986 yılında Chicago Üniversitesinden de emekliye ayrıldı ve 1993 yılında Bilkent Üniversitesi’nde Tarih Bölümünü kurdu. 23
yıl boyunca Bilkent Üniversitesi Osmanlı Tarihi Bölümü'nde yüksek lisans ve doktora öğrencilerine seminer dersi verdi.
2003 yılında Bilkent Üniversitesi’nde Halil İnalcık Center for Ottoman Studies adlı bir merkez kurdu. Halil İnalcık, yıllardan beri
çeşitli arşivlerden topladığı belge ve defterlerin kopyalarını, yarım kalmış araştırma metinlerini, 1000’den fazla ayrıbasımı ve
diğer materyalleri bu merkeze bağışlamıştır.
İnalcık, çok iyi düzeyde Osmanlı Türkçesi, iyi düzeyde; İngilizce, Fransızca, Almanca, orta düzeyde de; Arapça, Farsça ve
İtalyanca biliyordu. Dünyanın çeşitli üniversitelerinden çok sayıda fahri doktora tevcih edilen İnalcık, 20. yüzyıl sona ererken
Cambridge'de bulunan Uluslararası Biyografi Merkezi tarafından dünyada sosyal bilimler alanında sayılı 2000 bilim adamı
arasında gösterilmiştir.
Hayatı ve tarihçiliğini anlattığı Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık Kitabı adlı söyleşi kitabı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan
2005 yılında yayımlanmıştır.
Avrasiya Akademiyasının kurucu üyelerinden birisi idi.
Halil İnalcık, 25 Temmuz 2016 tarihinde Ankara'da vefat etmiştir ve İstanbul'a Osmanlı İmparatorluğu döneminde protokol
mezarlığı olan Fatih Camii haziresine defnedilmiştir.
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1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı
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1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramımızı, Sivil Toplum Kuruluşları ve halkımızla beraber, Tuzla Sahil Atatürk Anıtına çelenk
bırakarak, saygı duruşu ile kutladık.
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Keşfedilmek İstenmeyen Cennet - Kabak Koyu

Ölüdeniz’in doğusunda bulunan Faralya Köyü çevresinde bir çok saklı cennet barındırıyor. Bunlardan biri, Kabak Koyu’nun ya
da bilinen diğer adı ile Gemile Koyu’nun bulunduğu Kabak Vadisi. Ölüdeniz’in popüler yer haline gelip doğallığını
kaybetmesiyle, el değmemiş, değişimin az olduğu mekan arayışına çıkanların keşfetmeye başladığı bir yer. Kate Clow
tarafından ortaya çıkarılan Likya Yolu üzerinde bulunması da bu koyun tanınmasında en büyük etkenlerden biri.
Faralya Köyü konum olarak Fethiye’nin güneyinde, Babadağ’ın güney batısında yer almaktadır. Hisar Mahallesi, Orta
Mahallesi ve Kabak Mahallesi olmak üzere üç mahalleden oluşan, denize meyilli bir yamaçta, kızıl çam ormanları içinde
birkaç evden oluşan bir köy. Bir sebeple Faralya Köyü’nün ismi değiştirilmiş ve Uzunyurt olarak isimlendirilmiş. Ancak,
Faralya ismi yaşamaya devam etmekte. SIT alanı kapsamındaki bir yörenin, her yerinden tarih fışkırıyor.
Faralya’nın girişindeki Orta Mahalle’den Kelebekler Vadisi görülürken, Orta Mahalle Aktaj Plajına bakmakta. Kabak Koyu’na
ise Faralya’nın Kabak Mahallesinin altında yer alıyor.
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Keşfedilmek İstenmeyen Cennet - Kabak Koyu
Yöreye has sandal ağaçları

Yazın bu ağaçlar kabuk değiştiriyor

Likya yolu taşları:

Kabak Vadisi, 800 metre yüksekliğindeki sarp yamaçlar ile çevrili, kanyon biçimindeki vadi küçük çakıllı bir plaj ile sonlanmakta.
Bu yapısı ile Türkiye’de ender rastlanan bir jeolojik yapıya sahip. Yüksek kayalar, akarsu ve deniz ile çevrelenmiş konumuyla,
bitki ve hayvan türlerinin diğer bölgelere göç etmesi engellenmiş, ve izole kalması nedeni ile türler bölgeye özgü hale gelerek
(endemik) diğerlerinden ayrı olarak evrimleşmektedir. 300 metrelik yükseltide ortaya çıkan pınarların oluşturduğu şelaleler,
daha alt seviyelerdeki kaya basamaklarında bitki türlerinin yetişebilmesi için uygun ortamı yaratmaktadır. Bu sayede orman
50.000’in üzerinde birey ve dik yamaçlar arasında çeşitli ender bitki ve hayvan türleri barındırmaktadır. Kelebekler Vadisi’nin
ününü aldığı kaplan kelebekleri (jessy Tiger) burada da yaşayan endemik türler arasında.
Yöre sahip olduğu doğal ve tarihsel değerleriyle bilimsel araştırmalara sürekli ışık tutma yapısına sahip. Türkiye’nin de
taraflarından biri olduğu Avrupa’nın Yaban Hayatını ve Yaşam Alanlarını Koruma Sözleşmesinin “Kesin Koruma Altına Alınmış
Bitkiler” Listesinde yer alan bir çeşit orkide cinsi ve “Kesin Koruma Altına Alınmış Hayvanlar” Listesinde yer alan Yaban Keçisi,
Oklu Kirpi, Akdeniz Foku ve Caretta Caretta Deniz Kaplumbağaları da bu yörede yaşayan türlerden.
Kabak Koyu’na, Likya Yolunun bir parçası olan kırmızı-beyaz çizgilerle işaretlenmiş patika boyunca, yaklaşık 20-25 dakika
aşağıya doğru yürünerek veya bozuk yollarından bir traktör yolculuğu yaparak ulaşılabiliyor.
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Keşfedilmek İstenmeyen Cennet - Kabak Koyu
Kabak Koyu’nda doğanlar

Şelale

NASIL GİDİLİR?
* Fethiye otogarından kalkan dolmuşlar önce Ölüdeniz’e sonra da Faralya köyüne gitmektedir. Ölüdeniz’den yaklaşık 1 saat
sonra son durak olan Faralya’ya ulaşılabilir.
Karayolu ile gitmenin haricinde, deniz yolu ile de ulaşabilirsiniz. Ölüdeniz’de teknelerle Kabak koyuna gidebilirsiniz. Ayrıca her
gün saat 19.00 gibi bir tekne koya gelmektedir.
Aracınız ile geliyorsanız, Fethiye merkezden sonra Ovacık’a geçip, Ölüdeniz’e doğru inin. Ölüdeniz’e varmadan yol sola doğru
kıvrılmakta. Bu sola kıvrılan yolu takip ederseniz, asfalt yol sonunda sizi Faralya Köyü’ne getirir.
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Üyemiz Hakan Aydas’tan
İzmir ,öyle bir şehirdir ki
Gençliği kadar, içinde hala sıcak
Ve gençliği kadar, bir o kadar uzak
Anlattığıdır çocuklarına tam üç buçuk senedir
İzmir artık sanki, şimdi
Kaf dağının ardındaki bir masal şehridir

Feride Ana

Kocamışlığından değildir ana denmesi
Varmamışken daha otuzuna bile
Biri yedi yaşında oğlu ile, beş yaşında kızı
Ve sırtındaki kamburunu
Bir beşik gibi bellemiş olan
Adımları henüz yere kavuşmamış bebesi
Tek öküz koşulmuş kağnısı ile
Koşulmuşcasına geçse bile yolları ,yine de
Ne kadar da uzaktır
Ah bu Afyon, İzmir’e
Bir kağnı ki tekerlekleri çamurdan
Taşır iki çocukla
On top mermisini
Çamurdan bir yolda, durmadan
Batar dikenler bedenine her iki yandan
Bir yoldur ki arabanın geçtiği
Kendi genişliğinden bile dar
Yine de yakmıyordu canını Feride’nin, bu dikenler
İzmir’in esaretine duyduğu acı kadar

Yol alır, durmaz, öper koklar çocuklarını
Bir iz bırakmak ister sanki üzerlerinde
Olası yüksek ayrılık ihtimaline karşı
Bir çocuklarını okşar nasırlı elleri
Bir de top mermilerini, sırayla
İzmir yolunun süpürgeleri der onlara
Bilir ki taarruz günü
Silip süpüreceklerdir önlerinde ne varsa
Feride Ana
Düşmüş kalmış bir kağnının yanı başında
Bir kağnı ki tekerlekleri çamurdan
Yük diye taşıdığı, ibarettir
On tane süpürgeyle iki çocuktan
Bir yastığa koymuş başını, uyur Feride Ana
Bir yastık ki çamurdan
Ağustos yağmuru dolarken saçlarından
Şimdi artık cansız yüzüne
Miras diye bıraktığıdır çocuklarına
Eskimiş bir mendilden bozma heybesi ile
İçinde çoktan çürümüş birkaç somun ekmeği
Ve de önünde uzayıp giden
Koskoca bir şehir İzmir'i
N. Hakan Aydas; 1971 Bursa doğumlu. Galatasaray
Lisesi’nden mezun oldu. İ.T.Ü. Gemi İnşaatı ve Deniz
Teknolojisi Fakültesi’nde öğrenim gördü. 1996 yılından
beri mesleğini yapmaktadır.2006 yılından itibaren şiir
yazmaya başladı. 2010 Eylül ayında basılmış olan “Kelime
Oyunları/Aleve Dokunmakmış Aşk” isimli şiir kitabı
bulunmaktadır.

