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İlçemizde 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü etkin-

likleri sürüyor...

KADINLAR GÜNÜ KUTLANDI
8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 
KÖYCEĞİZ’DE HAFTA BOYUNCA ÇEŞİTLİ 
ETKİNLİKLERLE KUTLANDI
8 Mart Etkinlikleri Büyük İlgi Gördü..
Köyceğiz Kadın Platformu tarafından düzen-
lenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
etkinlikleri, gerçekleştirilen bir dizi programla 

devam ediyor. Geçtiğimiz Pazar günü Tak 
takıştır, sen de yürüyüşte bize katıl kortej 
yürüyüşü şöleni ile başlayan etkinlikler, Salı 
günü Belediye Aromatik Bitki Evinde mak-
rome atölyesi, 8 Mart günü Festival alanında 
dans gösterisi, Halk Eğitim Merkezinde 
tiyatro gösterisi sahnelendi. Çarşamba günü 

Beyobası’nda üreten kadınlar buluşması, 
Perşembe günü pazaryerinde kurulan üretici 
kadınlarımıza destek oluyoruz ve mini kon-
ser sunuldu. Cuma günü Sığla Park AVM’de 
Sinema gösterimi ile son bulacak. 
Devamı 11’de

Köyceğiz Polisinden 
uyuşturucu 
operasyonu

İlçemizde Dünya Kadınlar Günü nedeniyle “İz Bırakan Kadınlarımız” temalı resim sergisi açıldı.
Köyceğiz Gençlik Merkezi’nin düzenlediği sergide tarih boyunca yaşamın her alanında yer alan 
kadınlarımızın gücüne vurgu yapıldığı görüldü. Köyceğiz Gençlik Merkezi’nin düzenlemiş olduğu “İz Bırakan 
Kadınlarımız” konulu fotoğraf sergisini Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Sosyal Hizmetler 
Müdürlüğü Yetkilileri ve vatandaşlar ziyaret etti. Fotoğraf sergisini gezenler eserleri beğendiklerini ifade etti

“İz Bırakan Kadınlarımız” temalı resim sergisi Sığla AVM’de açıldı

4’de CHP’den Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü açıklaması

4’de

4’de

Başkan Gürün, 
290 Muğlalı Kadını 

Çanakkale’ye Uğurladı
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk 

defa Çanakkale’yi görecek olan 290 kadın Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde düzen-
lenen törenin ardından Başkan Dr. Osman Gürün 

tarafından Çanakkale’ye uğurlandı.



Yerel Haber  Sayfa211 Mart 2022

Köyceğiz Orman İşletme 
Müdürlüğünde ormanlarda-
ki üretim çalışmalarında 
kullanılmak üzere alınan 
“Havai Hat” iş makinesini kul-
lanacak personel için eğitim 
düzenlendi.
Orman Genel Müdürlüğü tarafından 
satın alınan 2 adet havai hat iş 
makinesi Muğla Orman Bölge 
Müdürlüğüne tahsis edildi. Mi-
las ve Köyceğiz Orman İşletme 
Müdürlüklerinde konuşlanacak 
havai hak iş makineleri, ormanlık 

alanlardaki üretim, bakım ve reha-
bilitasyon çalışmalarında ortaya 
çıkan orman ürünlerini taşımak 
için kullanılacak. 500-350 metre 
kullanım uzunluğunda taşıyıcı 
halata sahip ve bin 800 kilogram 
taşıma kapasiteli havai hat ile hafta-
larca sürecek bir çalışma birkaç 
gün içinde bitirilebiliyor.
Köyceğiz Orman İşletme 
Müdürlüğünde havai hat sisteminde 
çalışacak orman işçileri için eğitim 
düzenlendi. Eğitim Artvin Orman 
Bölge Müdürlüğünde Havai Hat 
operatörü olarak görev yapan Ferit 

Öngünar tarafından verildi. Eğitime 
Orman Bölge Müdür Yardımcısı 
Özgür Cılız, Makine İkmal şube 
Müdürü Halil Kısacık, İşletme 
Müdürü Adem Acar, İşletme Şefleri 
ve orman işçileri katıldı. Sistemin 
üretim çalışmalarında büyük 
kolaylık sağladığını belirten Bölge 
Müdür Yardımcısı Özgür Cılız, or-
man emvalinin taşınması sırasında 
genç fidanlara zarar vermeden 
teknik bir çalışma imkanı sunan 
havai hattın, iş gücü ve zaman-
dan da büyük tasarruf sağladığını 
kaydetti.  **Erol Dolu

Muğla Büyükşehir Beledi-
yesi Afet Koordinasyon Merkezi 
(AKOM) il genelinde 24 saatlik 
yağış miktarlarını yayımladı. 
AKOM’dan alınan verilere 
göre en fazla sağanak yağış 
metrekareye 61 kilogram ile 
Fethiye’de yaşanırken, sırasıyla 
metrekareye Dalaman’da 60,1, 
Marmaris’de 46,9, Köyceğiz’de 
40,1, Ortaca’da 39,9, Yatağan’da 
39,8, Seydikemer’de 35, Ula’da 
34,2, Datça’da 33,3, Meneteşe’de 
30,7, Bodrum’da 22,7, Milas’da 
ise 17,2 kilogram yağış düştü. 

Ekipler ilk yağışla teyakkuza 
geçti

Muğla Büyükşehir Belediyes-
inden yapılan açıklamada ise 
çağrı merkezine toplam 111 ihbar 
geldiği açıklandı. Açıklamada; 
“Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 
her birimi ilk yağışla birlikte 
yaşanabilecek olumsuzluklara 
karşı teyakkuza geçti. İl genel-
inde geçen 24 saatlik süre 
zarfında birimlere gelen 111 ihbar 
ekiplerimiz tarafından kısa sürede 
değerlendirilerek müdahale edildi. 
İlimiz ilçe merkezlerinde yaşanan 
sağanak yağış nedeniyle kanal, 
dere ağzı, mazgal temizlikleri 
gerçekleştirilirken 2 konut su 
baskınına müdahale edildi. 
Yüksek kesimlerde ise ekiplerimiz 

Büyükşehir 111 İhbara 
Müdahale Etti

Muğla’da Çarşamba günü sabah saatlerinde 
başlayan sağanak yağış il genelinde etkili oldu. 

24 saatte en fazla yağış 61 kilogram ile Fethiye’ye 
düşerken Muğla Büyükşehir Belediyesi, 111 ihbara 

kısa sürede müdahale etti.  

Köyceğiz’de Havai Hat Operatörlüğü Eğitimi

RESMİ İLANLAR www.ilan.gov.tr’de Basın :  1572499

S.S.Dalko Dalyan Su Ürünleri Kooperatifinin 2021 Yılı faaliyetlerinden dolayı Olağan Genel Kurul 
Toplantısı 26 Mart 2022 Cumartesi günü saat 09:00’ da gündeminde yazılı olan hususları görüşüp 
karara bağlamak üzere Köyceğiz İlçesi Çandır Mahallesinde No:168 da bulunan Kooperatifimiz 
Merkezi Dalyan Balıkhane tesislerinde yapılacaktır. 
Ekseriyet temin edilemediği takdirde ikinci toplantı ekseriyet aranmadan 09 Nisan 2022 günü aynı 
yer ve saatte yapılacaktır. Belirtilen gün ve saatte sayın ortaklarımızın hazır bulunması önemle rica 
olunur.         
                                                                                 

S.S DALKO Dalyan Su Ürünleri
Kooperatifi Yönetim Kurulu

GÜNDEM
1. Açılış ve yoklama,
2. Başkanlık Divanı seçimi, Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşu ,
3. 2021 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunması ve görüşülmesi,
4. 2021 yılı bilanço ve gelir gider farkı cetvelinin okunması ve görüşülmesi ile karara bağlanarak 
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin kurullar olarak ibra edilmesi,
5. 2022 yılı Bütçesinin görüşülmesi Kooperatifte çalışacak personel kadro ve ücretlerinin tespiti, 
tayin ve azilleri, Maliye Bakanlığı, Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı ve diğer kurum ve kuruluşlarla, özel kişilerle, bankalarla anlaşma yapmak, hibe ve kredi 
vermek veya almak, şubeler açmak ve kapamak gibi icap eden anlaşmalar yapmak hususunda 
Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi 
6. Temenniler ve kapanış.

İLAN
S.S.DALKO DALYAN SU ÜRÜNLERİ 
KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI’NDAN

karla mücadelesini sürdürürken olaylara 81 per-
sonel, 30 iş makinası, 17 araç, bir itfaiye aracı 
ile kısa sürede müdahale edildi” denildi.
Muhtarlardan Büyükşehir’e teşekkür
Muğla’nın yüksek kesimlerinden yaşanan kar 
yağışı nedeniyle yolları kapanan mahallelerde 
kısa sürede kar küreme ve tuzlama çalışması 
yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi, muhtar-
lardan da teşekkür aldı. Milas’ın Çukur Mahal-
lesinde yaşanan şiddetli kar yağışı sonrası yollar 
kapanırken ekiplerin müdahalesi sonrası kısa 
sürede yol trafiğe açıldı. Çalışmaları yerinde 
takip eden Çukur Mahallesi Muhtarı Bilgin Çetin 
ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak 
Muğla Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. 
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Köyceğiz Polisinden uyuşturucu operasyonu
Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı Çarşı ve  mahalle bekçileri ile Polis ekipleri  uyuşturucu 
madde bulunduran şüphelinin davranışlarından şüphelenerek kimlik sordu.

Köyceğiz Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve  mahalle bekçileri ile Suç Araştırma 
ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri  önceki gün saat:22.30 sıralarında yaya 
olarak devriye görevi ifa ettiği esnada Atatürk bulvarı üzerinde sırt çantalı 
bir erkek şahsın şüpheli ve tedirgin hareketler sergileyerek hızla ara sokağı 
girmesi üzerine şahıs usulüne uygun olarak durdurulmuş yapılan kimlik kon-
trolünde S.H.A   isimli şahıs olduğu anlaşılmış bu esnada şahıs tedirgin ve 
şüpheli hareketlere devam etmesi üzerine günün nöbetçi Cumhuriyet Savcısı 
ile görüşülerek, gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında şüpheli 
şahsın üzerinde eşyalarında ve aracında  arama kararına istinaden yapılan 
aramada; ✅ folyo kağıda sarılı 3 Gr. Metamfetamin olduğu değerlendirilen 
kimyasal madde, 1adet uyuşturucu içiminde kullanılan payt tabir edilen 
aparat, 2 adet uyuşturcu içiminde kullanılan cam aparat, 1 adet uyuşturucu 
eritmede kullanılan pürmüz (basınçlı çakmak), 3 adet ucuna boru takılmış 
çakmak, 1 adet cam şişe içerisinde poppers (damar genişletici) sıvı madde 
ele geçirilmiştir. Şahıs hakkında TCK 191 kullanmak için uyuşturucu ve 

uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan tahkikata başlanmıştır. Gözaltına alınan 
zehir taciri SHA. Önceki gün mahkemeye sevk edilmiştir. 

BEYOBASINDA ÇİÇEKÇİLİK
     Beyobası Kırsal Kalkınma Kooperatifi kapsamında çiçekçilik faali-
yetini sürdüren girişimcilerimizden bu işin öncülüğünü yapan Gümüş 
Çiçekçilikle söyleşide bulunduk.
Adınız Soyadınız?
     Oğuz Gümüş
Kaç yıldır çiçekçilik yapıyorsunuz?
     2014 Yılından beri bu işin içindey-
im.
Çalışmalarınız hakkında bilgi verebilir 
misiniz?
    2014 yılından bu yıla ka-
dar sürdürmekte olduğumuz 
çalışmalarımızda hem ekonomik hem 
de zevkli bir uğraştı bizim için. Bu 
süreçte işlerimiz iyiydi. Emeğimizin 
karşılığını alıyorduk. En az on beş kişiye istihdam sağlamada sıkıntı 
çekmiyorduk. Muğla Belediyesinin alım garantisiyle, istediğimiz oran 
olmasada sürümden kazandığımızı söyleyebilirim. Yine eşgüdümlü 
olarak Muğla Belediyemizin on üç ilçede, on üç farklı projeler 
uygulanmaktadır. Bunun en önemlilerinden biri de Datça’da süt 
ürünleri Kooperatifi. Beyobası’nda Kooperatif Başkanımız Şaban 
Çetin başkanlığında otuza yakın girişimci bu işten ekmek yiyor, 
kendi yağımızla kavruluyor, geleceğini şekillendiriyorduk. Bütün 
hesaplarımız alt üst oldu.
Bu yıl için sıkıntılarınız neler?
     Gerçeğini söylemek gerekirse, her işte olduğu gibi bu işinde tadı 
tuzu kaçtı. Artan maliyetler karşısında elimiz kolumuz bağlandı. 
Geçen ay elektriğe 800 tl ödüyorken bu ay 8000tl Fatura geldi. İlaç, 
gübre, sulama giderleriyle birlikte geriye kalan el emeğimiz.  Şu 

anda perakende satışlarımızda talep oldukça azaldı. Maliyetine 
satışlarımız bile müşteriye pahalı geliyor.
Satışlarla ilgili alternatif düşünceleriniz var mı?
     Evet; internet üzerinden e-satışa yöneldik. Bu da tam istediğimiz 
gibi değil, müşterilerimizin alım gücü oranında olduğu için tatmin edici 

değil. Kooperatifçilik alanındaki düşünceleriniz nelerdir?
     Kooperatifçiliği önemsiyorum. Kırsalın kalkınmasında çok önemli 
bir rolü vardır. Biz Muğla Büyükşehir Belediyesinin desteği ile 
Beyobası Kırsal Kalkınma Kooperatifi olarak faaliyetlerimizi sürdürüy-
oruz. Belediyemizden daha çok destek bekliyoruz. Sürdürülebilirliği 
bakım masraflarını azaltmaya,  alımlardaki fiyatların arttırılmasına 
bağlı.                 Devamı haftaya
     

     

KAYIP İLANI : Kullanmakta olduğum 
adıma kayıtlı aşağıda belirtilen 

evraklarımı kaybetim hükümsüzdür.
Perakende satış fişi  
VA756351756400 

Bir cilt  
OĞUZ GÜMÜŞ 

Köyceğiz VD. 25100395634

Köyceğiz’de gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeği aratmadıMuğla’nın Köyceğiz ilçesi Şehit Ömer 
Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılan deprm tatbikatı gerçeği aratmadı.

2022 Afet Tatbikat Yılı ve Deprem Haftası kapsamında 
gerçekleştirilen tatbikatta deprem senaryosu 
canlandırıldı. Depreme okulda yakalanan öğrenciler 
sıraların yanına çökerek kendilerini korumaya çalıştılar. 

Köyceğiz’de gerçekleştirilen deprem tatbikatı 
gerçeği aratmadı

Senaryo gereği 
okulda mahsur 
kalan, yarala-
nan öğrenciler 
kurtarıldı. Yarala-
nanlara görevliler 
müdahale etti. 
Deprem anında 
çıkan yangın 
itfaiye tarafından 
söndürüldü. 
Tatbikat so-
runsuz olarak 
tamamlandı.
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MUĞLA’NIN EN BAŞARILI 
LİSELERİNDEN OLAN KÖYCEĞİZ 
FEN LİSESİ VE ÖZEL AMERİKAN 
ROBERT KOLEJİ 
PROJEDE BİRARAYA GELDİ!
Köyceğiz Fen Lisesi ile Özel Amerikan 
Robert Lisesi öğrencileri yaşadıkları 
yerlerdeki iklim sorunlarını anlamaya 
yönelik akademik ve sosyal içerikli 
çalışmaların yürütüldüğü “Climate 
Change Through Our Lenses” isimli 

proje faaliyetlerini gerçekleştirmek 
üzere hafta bir gün Zoom platformun-
da bir araya gelmekte farklı çevresel 
konu ve sorunları ele almaktadır. 
Proje kapsamında öğrencilerin 
konular arasında enerji tüketimi, su 
kirliliği, suda canlı yaşamı, su tasar-
rufu, ormansızlaşma, aşırı tüketim ve 
atık ve hayvan yaşamı yer almaktadır. 
Proje süresince her iki okul öğrencileri 
iklim sorunlarına ilişkin proje bo-

yunca Zoom üzerinde tartıştıkları 
konulara ilişkin fotoğraflar çekip bu 
fotoğraflardan oluşan ortak çevrimiçi 
fotoğraf sergisi gerçekleştirilecektir. 
İlerleyen süreçte her iki okul arasında 
ziyaretler gerçekleştirilmesi ve online 
platformlarda yapılan çalışmaların 
saha çalışmaları olarak planlanması 
amaçlanmaktadır.
**Erol Dolu

KÖYCEĞİZ FEN LİSESİ VE ÖZEL AMERİKAN ROBERT KOLEJİ PROJEDE BİRARAYA GELDİ!

Olumsuz hava şartları et-
kisini sürdürüyor. Hava şartları 
nedeniyle, Köyceğiz ve Mahal-
lelerinde seralar zarar gördü. 
Köyceğiz Kaymakamı Mustafa 
Maslak ve İlçe Tarım Müdürü 
Eşref ARSLAN, Köyceğiz Ma-
halle Muhtarı Arıkan DAŞGIN, 
Kavakarası Muhtarı Sefa 
GÜLEÇ, Müdürlüğümüz teknik 
personelleri Hulusi ATASOY, 
Bekir ŞENSAL eşliğinde ziyaret 
edildi. Aşırı yağışlardan etkile-
nen üreticilerimizin seralarında 

incelemeler yapıp, 
seracılarla görüştü. 
Aynı gün ayrıca; 
Gökova Orman 
Fidanlığına zi-
yarette bulunan 
Kaymakamımız 
Mustafa MA-
SLAK, İlçe Tarım 
Müdürümüz Eşref 
ARSLAN’ a Gökova 
Orman Fidanlığı 
Şefi eşlik etti.

ZARAR GÖREN SERALARDA

İNCELEMELERDE BULUNDULAR

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi ‘Kara Kış’ 
Desteği İle Vatandaşların 
Yanında 
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı 
Osman Gürün’ün sosyal belediyecilik 
anlayışı doğrultusunda başlatılan ‘kara 
kış’ desteği vatandaşlara nefes aldırdı. 
Bu güne kadar yardımlar kapsamında 
gıdadan barınmaya, giysiden ısınmaya 
kadar tüm temel ihtiyaçlar için ihtiyaç sa-
hibi vatandaşlara 3 milyon 971 bin TL’lik 
yardımda bulunuldu.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı 
Osman Gürün’ün sosyal belediyecilik 

anlayışı doğrultusunda, her geçen gün 
giderek ağırlaşan yaşam koşulları nedeni-
yle başlatılan ihtiyaç sahiplerine kara kış 
destekleri verildi. 
7 Bin 58 Aileye 3 Milyon 971 Bin TL’lik 
Destek
Büyükşehir Belediyesi tarafından Kara Kış 
Destek Paketinin açıkladığı Ekim ayından 
bu yana kadar 2 bin 168 aileye 2 milyon 
384 bin 800 TL maddi yardım yapılırken, 3 
bin 802 öğrenciye 1 milyon 46 bin 450 TL’lik 
destek sağlandı. Maddi yardımların yanı 
sıra 1088 aileye 541 bin TL değerinde 10 
bin 825 çuval yakacak desteği verildi. Muğla 
Büyükşehir Belediyesi tarafından toplamda 
Kara Kış Destek Paketi kapsamında 7 bin 
58 aileye 3 milyon 971 Bin TL’lik yardımda 
bulunuldu. 

Halk Kart 
Desteğinden 9750 
Aile Faydalanıyor
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
2014 yılında 
başlatılan Halk Kart 
uygulaması da ihtiyaç 
sahibi vatandaşlar 
için devam ediyor. 
Banka kartı olarak 
tasarlanan kart ile 
vatandaşalar gıda 
ve hijyen ürünleri 
alışverişi yapabili-
yor. Her ay kartlara 
belli bir miktar yatırılırken aile geçimine 
destek sağlanıyor. Halk Kart uygulaması ile 

vatandaşlara 2014 yılından bu güne kadar 
9 bin 750 aileye 15 milyon 920 bin TL’lik 
destek sağlandı.
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ABDAL MUSA ve MÜRİDİ, OZANI KAYGUSUZ ABDAL
“HİNT’TEN BEZİRGÂNLAR GELİR, YAYINIR,
PİŞER LOKMALAR, AÇLAR DOYUNUR.
ÂŞIKLAR GELİR, BUNDA SOYUNUR,
ERLER GELİR, ŞAHIM ABDAL MUSA’ YA” Kaygusuz ABDAL

Değerli okurlar, eğer kendimi tuta-
bilir ve fazla ayrıntıya girmezsem 
bu gezideki notlarımı bu altıncı 
bölümde bitirebileceğim. Sözü 
uzatmayalım ve sadede gelelim.
Kaygusuz Abdal’ ın yaşamı 
çeşitli söylentilerle doludur. Bazı 
kaynaklar Buhara’ dan geldiğini 
söylerken bazı kaynaklar da 
Horasan’ın HOY kentinden 
geldiğini belirtmektedirler. Bir 
söylentiye göre;  Karamanoğulları 

devrinde Alanya Beyi’ nin GAYBİ 
adında bir oğlu vardır. Ele-avuca 
sığmayan, geçit vermez dağlarda 
at koşturup cirit atan bu oğul, 
zamanının büyük bir bölümünü 
geyik avında geçirirmiş. Buralarda 
dağlar birdenbire yükseldiğinden 
avcılık, o gün olduğu gibi bu gün 
de sevilen bir spordur bu yörede. 
O zamanlar avcılık okla yapılırmış. 
Gaybi de bir gün yine okunu/
yayını hazırlamış ve o dağ senin, 
bu dağ benim derken bir alageyiğe 
rastlamış. Arkasından da 
yıldırım hızıyla at sürmüş, ancak 
yakalayamayacağını anlayınca 
yayını gerip okunu fırlatmış. Ok 
hedefini bulduğu halde geyik bir 
türlü yıkılmaz, kaçarmış. Gaybi’ 

nin oku koltuğunun altında, geyik 
kanını akıta akıta durmadan kaçar, 
dağlar/taşlar aşarmış. Tabi ki 
Gaybi de arkasından koşarmış. 
Geyik önde, Gaybi arkada dere-
tepe koşarlar… Efsane bu ya; taa 
Alanya dağlarından Elmalı yöres-
ine geçmişler, Elmalı Ovasını da 
bir uçtan bir uca aştıktan sonra bu 
günkü Tekke Köyü’ nde bulunan 
Abdal Musa Dergâhı’ nın kapısına 
kadar gelirler ve geyik orada 

birdenbire sır olur. Beyoğlu Gaybi, 
kan/ter içinde Dergâhın kapısına 
dayanır. Birkaç Derviş onu kapıda 
karşılarlar ve ne istediğini sorarlar. 
Gaybi de olup biteni anlatınca 
Dervişler: “Biz, böyle bir alageyik 
görmedik” derler. Gaybi, ısrar eder 
ve bu arada çekişme büyür. Tam 
da bu sıra Dergâhın nur yüzlü, 
yaşlı şeyhi ABDAL MUSA, kapıda 
belirir ve gürültünün nedenini 
sorar. Orada bulunan müritleri 
durumu anlatırlar. Abdal MUSA, 
yavaşça cübbesinin önünü aralar 
ve koltuğunun altına saplanmış 
oku göstererek “Oğul, attığın ok 
bu mudur?” der. Beyoğlu, oku 
görür-görmez tanır ve: “Evet bu, 
bu benim okumdur. Onu sapındaki 

gümüş halkasından tanıyorum!” 
der. Böyle söyler söylemes-
ine de kendisinden de geçer. 
Artık bu olaydan sonra onu bu 
Dergâhtan kimse ayıramaz. Adını, 
sarayını unutur, Abdal MUSA’ nın 
KAYGUSUZ adında bir dervişi, 
dervişlikten öte O’nun gerçek bir 
ozanı olur. 
 Gaybi’ nin babası, günlerce, 
aylarca oğlunu ararsa da bir türlü 
bulamaz. En sonunda haber alır ki 
oğlu; Elmalı’ da Abdal MUSA’ nın 
dergâhındadır. Haber gönderirse 
de oğlu dönmez. Sonunda yanına 
adamlarını ve askerlerini alarak 
Elmalı üzerine yürür. Rivayete 
göre Tekke Köyü ile Akçainiş 
Köyleri yakınındaki bir tepenin 
yanında Alanya Beyi’ nin adamları 
ile Abdal MUSA Dergâhının 
erenleri karşı karşıya gelirler. Bu 
çatışmanın sonucunun ne olduğu 
pek bilinmez ama ne yaptı ettiyse 
Alanya Bey’ i oğlu Gaybi’ yi bir 
türlü geriye götüremez.
 Abdal MUSA’ dan gerekli 
eğitimi alan ve orada KAYGUSUZ 
ABDAL adını alan Gaybi, kırk yıl 
Dergâha hizmet etmiştir. Derler ki 
Yunus örneği gibi dağdan odun 
getirirken bile devamlı doğru 
odunları getirir, “eğri odun, bu 
dergâhın kapısından içeri gire-
mez!” dermiş. Zaman geçmiş, 
Kaygusuz yetişmiş ve Anadolu’ 
yu karış karış gezerek gerçek 
yolunda Anadolu’ yu aydınlatan 
bir görevli saymış kendisini. O’nun 
ne zaman ve nerede öldüğü 
kesin olarak bilinmemekle birlikte 
şiirlerinden Osmanlı Padişahı 2. 
Murad Devrini yaşadığı, O’nun 
ordusu ile Rumeli’ ye gittiği, 
bu bölgelerde geziler yaptığı 
anlaşılmaktadır. Bir Divanı, DOLA-
PNAME adlı bir Mesnevisi, bir 
de BUDALANAME adlı bir başka 
eseri vardır. Kaygusuz’ u 15. yy. 
Anadolu’ sunu aydınlatan, an-
adiline bağlı ozanları arasında en 
başlarda saymak gerekir. KAYGU-
SUZ, devrinin açık sözlü YUNUS’ 
udur. “Meydanlarda dâra durmuş 
gerçekler/ Çalınır koç kurbanlara 
bıçaklar/ Dövülür kudümler, altun 
sancaklar/Tuğlar gelür Pirim Abdal 
MUSA’ ya” der bir dörtlüğünde. 
Bir başka dörtlüğünde ise “Bir 
niyâzım vardur, Gani Kerim’den/
Münkir bilmez Evliyâ’ nın 
sırrından./KAYGUSUZ’ um ayrı 
düştüm PİRİM’ den/Ağlar gelür 
Pir’im Abdal MUSA ’ya…” diyerek 
anlatır o günlerin sosyal/siyasal 
durumlarını. 
 Biz, Elmalı yolundan sapıp 
da Abdal MUSA’ nın dergâhına 
girdiğimizde daha dış kapıdan 

içeriye adımımızı atar-atmaz 
kendimizi bambaşka, uhrevi 
bir Âlemde bulduk. Hemen 
sağ yanımızda ulu bir çınar ve 
onun yanı başında görkemli bir 
müze. Sola dönüp ileriye doğru 

baktığımızda ise upuzun bir 
alanın sonunda ABDAL’ ın türbesi 
yemyeşil ağaçlar arasında boy 
gösteriyor. Daha oraya varmadan 
sol kısımda üzeri ATATÜRK 
portresiyle taçlandırılmış bir 
büyük kapı görüyorsunuz. Bu 
büyük kapıdan girince karşınıza 
ABDAL MUSA ile KAYGUSUZ’ un 
ok muhabbetini gösteren heykel 
karşılıklı musahabe eder biçimde 
kondurulmuş. Arkasında da bir 

büyük kaide, azametli bir biçimde 
duruyor. Asıl türbenin kapısından 
girdiğimizde ise yine ağaçların 
içinde kaybolmuş türbenin dış 
duvarında bu ünlü ikilinin büyük 

boy bir resimleri tasvir edilmiş. 
Türbenin çevresinde müritler-
inin ve dostlarının mezarlarından 
oluşmuş küçük bir kabristan yer 
alıyor. Ayrıca Abdal MUSA’ nın an-
nesinin, babasının, kız kardeşinin 

ve Kaygusuz ABDAL’ ın mezarları 
da burada bulunuyor. Hepsi 
de düzgün yapılmış, tertemiz 
bakılmış, birçoğunun hece taşları 
Osmanlıca ile yazılmış yazılarla 
dolu. Hemen arkalardaki tepel-
ere doğru çıkan avlu duvarının 
içindeki çeşmeyi aşınca arkada 
EREN’ in ayağını bastığı ve yere 
yaslanıp kolunu uzattığı yerdeki 
izleri mermer kayalar üzerinde 
görebiliyorsunuz. Bunların 

çevresi demir parmaklıklarla 
çevrilmiş ve insanların ziyaretine 
açılmış. Hemen yanı başında bir 
başka çevrili alan görüyorsunuz, 
orada da mum yakılıyormuş. 
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Taşların üzerinde yanıp eriyerek akan mumların izini açıkça görebili-
yorsunuz. Ondan on beş/yirmi metre ileride bir ardıç ağacı görüyor-
sunuz. Daha doğrusu ağacı göremiyorsunuz,  çünkü renk renk çeşitli 
kumaş parçalarıyla süslenerek bir dilek ağacı haline getirilen ağacın 
yaprağından çok bez parçaları olduğunu söylersek mübalağa etmiş 
olmayız. Yine birkaç yüz metre yukarılarda dağa doğru beyaz badanalı, 

yeşil çatılı bir küçük türbe daha görüyorsunuz. Onun da hemen yanında 
yine büyük boy bir ATATÜRK posteri yer alıyor.
 Oraları yeterince inceleyip fotoğraflarını da çektikten sonra 
asıl büyük türbenin içine giriyoruz. İçerideki ABDAL MUSA’ nın ve 
yakınlarının sandukaları oldukça büyük ve gösterişli bir biçimde 
düzenlenmiş. Kur’ ânlar, şamdanlar, tesbihler, Ali’ nin fotoğrafları, 
kılıçları, şiirlerden dörtlükler… Gezmek ve incelemekle bitiremiyoruz. 
Bol bol fotoğraf çekerek ayrıntıları daha sonra incelemek için zaman 
kazanarak dönüşe geçiyoruz. Girerken uğramadığımız CEMEVİ’ ne 
çıkarken uğruyoruz. Birkaç basamak merdivenle çıkılan bu kutsal me-
kânda SAMAHLAR dönülüp dualar ediliyormuş. Burada yine dikkatimizi 
girişin sağındaki DEV BİR TÜRK BAYRAĞI ile solundaki DEV ATATÜRK 
FOTOĞRAFI çekiyor. Alevi’lerin Atatürk’ü bunca çok sevmelerinin 
nedenini anlamak zor olmasa gerek. Yüzyıllarca dışlanan, horlanan bu 

halkı insan yerine koyan Atatürk ilkeleri ve İnkılâpları oldu kuşkusuz. 
Ona bağlanmasınlar da ne yapsınlar? Gidecek başka yerleri, tutuna-

cak başka dalları, sığınacak başka kucaklar mı var? ABDAL MUSA’ 
dan ayrılırken bir başka Âlemden gelir gibiydik. Çıkışta birkaç hediyelik 
eşya da alarak sessizce arabamıza binip ayrıldık. YEŞİL DALYAN’ dan 
sevgilerimizle. BAŞKA GEZİLERDE BAŞKA YAZILARDA BULUŞMAK 
UMUDUYLA… NOT: Bundan 12 yıl sonra 2022 yılında ABDAL MUSA ve 
çevresini bir kez daha ziyaret ettik. Arka taraflardaki yamaçlarda tellerle 
çevrili başka alanlar da hazırlamışlar ve teller üzerini yine renkli çaput-
larla donatmışlar…  

CHP Köyceğiz Kadın Kolları 
Başkanı Sibel Özer, ”Bugün Cum-
huriyet Halk Partisi Kadın Kolları 
olarak; 81 ilde, 973 ilçede eş 
zamanlı basın açıklaması yapıyor 
ve dünyanın bütün kadınlarıyla 
dayanışma içinde 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Gününü kutluy-
oruz” dedi
CHP Köyceğiz İlçe Başkanlığı’nda 
gerçekleştirilen basın açıklaması CHP 
İlçe Başkanı Hüseyin Erol’un açış 
konuşması ile başladı. Açıklamaya 
çok sayıda partililer katıldı. Basın 
açıklamasını okuyan CHP Kadın Kolları 
Başkanı Sibel Özer, 
Değerli Basın Mensupları,
Yeryüzünde emekçi olmayan kadın 
yoktur. Kadınların üretim hayatı içinde 
yer almaları insanlık tarihi kadar eskidir. 19. yüzyılda sanayi 
devrimi ile birlikte, yeni ve ucuz işgücüne ihtiyaç duyulmuş 
ve böylece kadınlar ilk kez ücret karşılığı çalışmaya 
başlamıştır. O günlerden bu yana kadınlar, kadının 
insan hakları için, eşit işe eşit ücret almak için, çalışma 
koşullarının iyileştirilmesi için, insan onuruna yakışır şekilde 
yaşayabilmek için grevlerle, direnişlerle haksızlığa ve 
ayrımcılığa karşı mücadele veriyorlar.
Bundan 165 yıl önce, 8 Mart 1857 tarihinde, Amerika 
Birleşik Devletleri’nde, 40 bin dokuma işçisi kadının 
başlattığı grev, dünya tarihini değiştirdi. İşveren tarafından 
fabrikaya kilitlenen direnişçi kadınlardan 129’u, çıkan 
yangında yaşamını kaybetti. Bu olay dünyanın her 
yerindeki kadınların haksızlıklara karşı direnişini örgütl-
edi, yaşamlarıyla bedel ödeyenlerin hak mücadelesi hiç 
unutulmadı.
1910 yılında Kopenhag’da düzenlenen İkinci Uluslararası 
Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda, Clara Zetkin’in öner-
isiyle, her yıl bir günün, kadınların uluslararası mücadele 
günü olarak kutlanması kararı alındı. Böylece 8 Mart, 
Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü olarak benimsendi.
Bugün, canlarıyla bedel ödeyen kız kardeşlerimizi anma 
günüdür.
Bugün, uğradıkları haksızlıkları kabul etmeyerek kaderlerini 
değiştirme iradesi gösteren bütün kadınlara saygı günüdür.
Bugün, eşitsizliklere karşı dayanışmayı yükseltme ve mü-
cadele günüdür.
Değerli Basın Mensupları,
Kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi’ni fesih 
eden Erdoğan, geçen hafta Türkiye’de kadın cinayeti 
oranının Avrupa ülkelerinden geride olduğunu söyledi. Şu 
gerçeği hatırlatmak isteriz ki; 2021 yılında 217’si şüpheli 
olmak üzere 497 kız kardeşimiz katledildi. 497 bir sayı 
değildir; 497 evlattır, kardeştir, annedir, hayattan koparılan 
canlardır. Biz tek bir kız kardeşimizin şiddet görmesine, 
hayattan koparılmasına tahammül edemezken, 497 kadının 
ölümü ile teselli olunmasına isyan ediyoruz.
Şiddet uygulayıp mahkemelerde bahanelerin arkasına 
sığınan erkekler, iyi hal veya tahrik indirimleri ile ödüllen-
diriliyor. Kız kardeşlerimizin balkonlardan aşağı atılmasına 
intihar kılıfı verilmeye çalışılıyor. Katiller, cezasızlıkla ödül-
lendiriliyor.
Erdoğan, ısrarlı takibin suç olacağını açıkladı; “cezası 
da 6 ay ile 2 yıl arasında olacak” dedi. Oysaki Türk Ceza 
Kanunu’nun 96. maddesi ısrarlı takibi de kapsayan sis-
tematik şiddet türleri için 2 ile 5 yıl arasında ceza öngörüy-
or. O halde ceza artışı yok, indirimi var!
Gün artık kanunları değil, iktidarı değiştirme günüdür. 
Mevcut yasalar etkin şekilde uygulansa, adalet yerini 
bulacaktır. Bir kez daha sesleniyoruz: Yasalara dokunma, 
uygula!
Değerli Basın Mensupları,
Bir diğer hayati sorunumuz da işsizlik. Peki, ülkemiz 
kadın istihdamında nerede? Türkiye’de her üç kadından 

sadece biri çalışma hayatının içinde yer alıyor. Ülkemizin 
en işsiz kesimi genç kadınlar, en yoksul kesimi ise yaşlı 
kadınlar. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
Araştırma Merkezi’nin verilerine göre, her 100 kadından sa-
dece 17’si kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda yer alıyor. Yani 
kadınlar çalışma hayatına katılabilse bile daha güvencesiz 
çalışıyor. Kadınlar aynı işi yapan erkeğe kıyasla daha 
düşük ücret alıyor. TÜİK’e göre bile kadınlarla erkekler 
arasındaki ücret farkı yüzde 15,6. DİSK-AR’ın raporuna 
göre bu fark yüzde 20.7. Kadınların sendikalaşma oranı ise 
sadece yüzde 10.
Değerli Basın Mensupları,
Mevcut tablo karanlık olsa da bizler asla karamsar değiliz. 
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği bir demokrasi sorunudur. 
Bizler, ilk seçimlerden sonra dostlarımızla birlikte cum-
huriyetimizi demokrasi ile taçlandırmakta kararlıyız. Ülke 
sorunlarının tek bir kişinin kararıyla çözülemeyeceğini 
yaşayarak, bedelini çok ağır ödeyerek gördük. Bu nedenle 
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile temel hak ve özgür-
lüklerin güvence altına alındığı, düşüncelerin özgürce ifade 
edildiği, din ve vicdan özgürlüğünün, basın özgürlüğünün, 
kadın haklarının, çocuk haklarının, çevre haklarının tam 
anlamıyla korunduğu özgürlükçü bir sistem inşa edeceğiz. 
Kadınların, çocukların, gençlerin ve tüm vatandaşların 
geleceğe umutla baktığı, toplumsal barış ve huzurun tesis 
edildiği mutlu bir ülkede yaşamak,  hepimizin hakkıdır. Bu 
amaçla bütüncül politikalar üreterek, çoğulcu ve katılımcı 
demokrasiyi inşa edeceğiz.
Kadına yönelik şiddeti durdurmakta kararlıyız. İktidara 
geldiğimizde ilk bir hafta içerisinde İstanbul Sözleşmesi’ni 
uygulamaya koyacağız. Uluslararası sözleşmeleri ve ulusal 
mevzuat hükümlerini etkili şekilde uygulayacağız. Kravat 
taktı, efendi durdu diyerek yapılan indirimleri kaldıracağız. 
Faillere caydırıcı cezalar verilmesini, cezaların seçenek 
yaptırımlara çevrilmemesini, infazının derhal uygulanmasını 
sağlayacağız.
İttifak olarak şu konuda da mutabıkız; eğitimde güçlü 
reformlar gerçekleştireceğiz. İlkokul birinci sınıftan itibaren 
eğitim müfredatına insan hakları ve kadın-erkek eşitliği 
dersleri koyacağız. Kız çocuklarının eğitim hakkını güvence 
altına alacak ve bu hakka erişimin önündeki tüm engelleri 
tek tek kaldırılacağız.
Altı liderin imzaladığı “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” 
mutabakatında, kadın istihdamıyla ilgili de önemli politi-
kalar var. Eşit ve adaletli bir çalışma hayatı için kadınların 
güvenceli çalışması, eşit işe eşit ücret alması, iş-özel 
yaşam dengesinin kurulmasına yönelik, uluslararası 
standartlar doğrultusunda, gerekli düzenlemeleri yapacağız.
Kısacası; bu ülkede kadınların eşit, adil, tok, güvende 
ve özgürce yaşadığı bir düzeni hep beraber kuracağız. 
Kadınlar ve erkekler dayanışma içinde mücadele ettikçe, 
hayat eşitliğe doğru akacak.
Kutlu olsun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz!
Dayanışma olsun, yaşam dolsun, dünyaya barış getirsin…

CHP’den 81 İlde 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü açıklaması
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler 
İl Müdürlüğü yöneticileri, Sivil Toplum 
Kuruluşu Temsilcileri ve toplumun 
farklı kesimlerinden başarılı kadınlar 
Muğla Valisi Orhan Tavlı ile bir araya 
geldi.
Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar 
Gününü kutlayan Vali Orhan Tavlı, 
kadınların toplumsal hayatın ayrılmaz 
bir parçası olduğunu belirterek, 
aile ve toplum yapısının temel 
direği kadınların, toplumsal hayatın 
her alanında etkinlik alanlarının 
arttırılmasının ülkemizin aydınlık 
yarınlara yürüyüşünde büyük önem 
taşıdığını ifade etti.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü 
Osman Toprakçı, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Gününde düzenlenecek 

etkinlikler hakkında Vali Orhan Tavlı’ya 
bilgi verdi.
Ziyarette; Aile ve Sosyal Politikalar 
İl Müdürü Osman Toprakçı, Müdür 
Yardımcıları Seda Cesur, Kuduret 
Gültaş, Ticaret İl Müdürü Gülşah 
Yalçınkaya, Muğla Şiddeti Önleme 
ve İzleme Merkezi Müdürü Nilüfer 
Topkıran, Muğla Abide Hasan Nuri 
Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Bahar 
Ünlü, Yatağan Sosyal Hizmet Merkezi 
Müdür Yardımcısı Yasemin Özoğlu, 
Muğla Engelliler Derneği Başkanı Em-
ine Çakıroğlu, Muğla Beyazay Derneği 
Başkanı Pınar Boyacı, Yaraş Tiyatro 
Gurubundan Fatma Aydoğdu, Hatice 
Kaba, Gülsüm Ay, Zühra Gündoğdu, 
Ergül Gündoğdu, Hatun Aşan, Edanaz 
Kara ve Fatma Köle bulundu.

Vali Orhan Tavlı 8 Mart Dünya 
Kadınlar Gününde Kadınlarla 

Bir Araya Geldi

Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Türkiye 
Üniversiteler Ünilig Güreş Şampiyonası’nda Köyceğiz Bel-
ediyespor Kulübü sporcusu Nesibe Fatmanur Kaya 68 kiloda 
Türkiye şampiyonu oldu.
Ankara’da düzenlenen Üniversiteler Ünilig Güreş 
Şampiyonası’nda Köyceğiz Belediyespor kulübünün yet-
enekli sporcusu Nesibe Fatmanur Kaya 68 kiloda Türkiye 
Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Ata spo-
rumuz olan güreşe gençlerin ilgi göstermesinin sevindirici 
olduğunu belirten Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, 
“Köyceğiz Belediyespor’dan Nesibe Fatmanur Kaya’nın 
Türkiye Şampiyonu olmasından dolayı büyük mutluluk duy-
duk. Antrenörümüz Veli Er ve şampiyonumuzu gösterdikleri 
başarıdan dolayı kutluyorum. Başarılarının devamını diliyo-
rum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

GEZ DÜNYAYI GÖR KONYA’YI
Konya denince herkesin aklına önce Mevlana gelmektedir. Konya gezisinde Mevlana Türbesi öncelikle 
ziyaret edilen yerlerden birisidir.  Mevlana Türbesi (Mevlana Müzesi) olarak ta bilinmektedir. Mevlana 
Türbesine girince değişik bir his kaplıyor insanı. Manevi değeri yüksek bir yer. Ziyaret esnasında 
dualarımızı yaptık. Mevlana Müzesi 1926 yılında ziyarete açılmış. Bu müzede Mevlana ile ilgili birçok 
eşya bulunuyor. Mevlana ziyaretinden sonra öğle yemeği 
için serbest zaman verilince bamya çorbası ve etli ekmeğin 
tadına bakmadan olmazdı.        Yemekten sonra İnce Min-
areli Medreseyi ziyaret ettik. İnce Minareli Medrese
Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından hadis ilmi 
okutulmak üzere 1254 yılında  yaptırılmış. Mimarı Abdullah 
oğlu Kelük’tür. Selçuklu taş işçiliği şaheserlerinden olan taç 
kapısı üzerinde kabartmalı geometrik ve bitkisel bezemelerle 
birlikte Selçuklu sülüsüyle yazılmış Yasin ve Fetih sureleri 
var. Binanın iç mekânları avlu, dershane ve öğrenci hücreler-
inden oluşuyor. Minare kaidesi kesme taşla kaplı tuğla 
malzeme kullanılarak yapılmış ve ön cephede akant yaprağı 
ile bezelidir. Yarı piramit formlu üçgenle, 12 köşeli, gövde 
köşeli turkuaz mavi sırlı tuğladan yapılmış çift şerefelidir. 
1901’de yıldırım düşmesiyle birinci şerefeye kadar yıkılmıştır. 
1956 yılında müze haline getirilen İnce Minareli Medrese’de; 
Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine ait taş ve ahşap 
eserler sergilenmektedir.
Daha sonra Alaadin Tepesi’nde bulunan Ulu Camii’ye geçtik. 
Ulu Cami’ye Alaadin Camii’de deniliyormuş. Ulu Camii, 
Alaaddin Tepesi adlı höyüğün üstünde Anadolu Selçuklu 
Devleti zamanında şehrin ulu camisi olarak inşa ettirilmiş 
bir yapı. Konya’nın en büyük ve en eski camisi olduğunu 
öğrendik. Devam edecek…
Sevgi, saygı ve muhabbetle kalınız.

EVİMİN SULTANLARI KUPA İLE DÖNDÜ
Türkiye 

şampiyonu oldu.Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen voleybol turnuvasına 12 takım katıldı. 
“Evimin Sultanları Kadın Voleybol Turnuvası’na Köyceğiz Akademi Kadın Voleybol Takımı da iştirak etti. 

Köyceğiz Akademi Kadın Voleybol takımının 5 oyuncusunun 50 yaş üstü ve diğer oyuncularının 37 yaş üstü 
yaş grubundan oluştuğu bildirildi. Köyceğiz Akademi Kadın Voleybol Takımı turnuvayı 2. olarak tamamlama 

başarısını gösterdi. Turnuva sonunda madalya ve kupa töreni yapıldı.
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8 MART DÜNYA EMEKÇİ 
KADINLAR GÜNÜ
8 Mart 1857 tarihinde ABD’nin 
New York kentinde 15 bin do-
kuma işçisi, çalışma koşullarının, 
saatlerinin ve ücretlerinin insan 
onuruna yaraşır düzeyde olmasını 
isteyerek, çalıştıkları bir tekstil 
fabrikasında greve başladılar. 
Bunun üzerine polisler saldırarak 
işçileri fabrikaya kilitlediler. Çıkan 
yangında 120 kadın işçi yanarak 
öldü.
Clara Zetkin’in 1910’da Kopenhag’da 
toplanan Uluslararası Emekçi Kadınlar 
Konferansında, bu trajik olaydan 
da söz ederek, bir günün KADIN-
LAR GÜNÜ olarak kabulü önerisi, 
konferansa katılan 17 ülkeden 100 
kadın tarafından oy birliği ile kabul 
edildi. Sonuçta Birleşmiş Milletler 8 
Mart 1975 tarihinde, 8 MART’ı Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü olarak kabul ve 
ilan etti.
8 Mart, uluslararası bağlamda 
kadınların bireysel, sosyal, siyasal 
ve ekonomik haklarının ve toplumsal 
statülerinin yükseltilmesi talepleriyle, 
her yıl dünyanın pek çok ülkesinde 
kutlanmaktadır.
Türkiye’de de 1921 yılından bugüne 
(zaman zaman yasaklansa da) 
kutlanıyor. Kadınlarımızın, kadın 
kuruluşlarının emeği, direnci, ısrarı ve 
dayanışması 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü’nü görünür ve kalıcı 
kılmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti; Atatürk 
Aydınlanma Devrimleri ve özel-
likle 1926 Türk Medeni Kanunu ile 
aynı zamanda bir KADIN DEVRİMİ 
gerçekleştirmiştir.

Yüzyıllarca eve kapatılan ve çer-
çevesi erkekler tarafından çizilen 
bir hayatı yaşamaya mahkûm ve 
mecbur edilen KADINLARIMIZ, daha 
Kurtuluş Savaşı sürecinde, Atatürk’ün 
“Dünyada hiçbir milletin kadını, ‘Ben 
Anadolu kadınından daha fazla 
çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere 
götürmekte Anadolu kadını kadar 
hizmet gösterdim’ diyemez.” sözleriyle 
ifade ettiği üzere, Milli Mücadele’ ye 
büyük katkı sağlamışlar, Cumhuriyet’le 
birlikte önce insan, sonra yurttaş ve en 
sonunda da eşit yurttaş olmuşlardır.
Yasal evlilik yaşı olmayan, on iki 
yaşında okuldan alınan, evlenirken 
fikri sorulmayan, boşanma ya da 
boşanmama hakkı bulunmayan, mi-
rasta ve tanıklıkta yarım kişi sayılan, 
bir erkeğin birden fazla eşinden biri 
olabilen KADINLARIN, Tanzimat’la 
başlayan ve II. Meşrutiyet ile de-
vam eden Batılılaşma Hareketleri-
yle eğitimleri ve toplumsal hakları 
anlamında bazı olumlu adımlar 
atılmışsa da, bunlar gerçek an-
lamda çağdaş ve kalıcı değişimler 
olamamıştır.
Mustafa Kemal Atatürk muhteşem 
vizyonu ile bir ‘ÇAĞDAŞ KADIN 
PROJESİ’ gerçekleştirmiştir.
Böylece; ailede, eğitimde, huku-
kta, istihdamda ve siyasette KA-
DIN - ERKEK EŞİTLİĞİNİ sağlayan 
devrimlerle kadınımız, demokrasi ve 
insan hakları bağlamında çok önemli 
kazanımlar elde etmiştir.
KADIN; toplumda padişahın, evde 
babanın ya da kocanın kulu olmaktan 
çıkıp, Cumhuriyet’in onurlu, aydınlık, 
çağdaş ve EŞİT YURTTAŞI olmuştur.
Bütün bu Anayasal ve yasal 
değişikliklerin, Cumhuriyetin 
ilanının ardından sadece 10 yılda 

DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR 
GÜNÜNÜ ANDILAR

gerçekleştirilmesi ise, hayranlık 
vericidir.
Ancak ülkemizin bugün getirildiği nok-
tada, yazık ki kadınlarımızın hakları 
bir yana, artık yaşamları da tehdit 
altındadır. Bir yandan kadın cinay-
etleri, diğer yandan tacize ve tecavüze 
uğrayan kız çocuklarının ve kadınların 
sayısı her geçen gün artmaktadır. 
Kadına yönelik şiddet sistematik bir 
hal almakta, adeta sıradanlaşmakta, 
çoğu kez de cezasız kalmaktadır.
Ayrıca kadın istihdamının gerilediği, 
kayıt dışı kadın iş gücünün 
sömürüldüğü, karar mekanizmalarında 
eşitliğin sağlanamadığı ve kazanılmış 
hakların kaybedilmekte olduğu bir 

eksen kayması da yaşanmaktadır.
İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması, 
Medeni Yasa’da kadın aleyhine 
yeni düzenlemeler hazırlanması, 
kazanılmış hakların daha da 
kaybedileceği kaygısı yaratmıştır.
Çağdaş ve Laik eğitimin ortadan 
kaldırılması için çalışılırken, kız 
çocukları eğitim haklarından 
uzaklaştırılarak küçük yaşta ev-
lenmeye zorlanmakta, utanç verici 
ÇOCUK GELİN deyişi günlük yaşama 
sokulmakta, eksik hayatların suskun, 
çaresiz, kaderci ve kul kadınlarını 
yaratmak hedeflenmektedir.
Başta güven içinde yaşama hakkı ol-
mak üzere kadının ve erkeğin yaşamın 

her alanında eşitliğinin sağlandığı 
demokrasi ve hukuk mücadelemiz 
devam edecektir.
Atatürk’ün ışığı ve yol göstericiliğinde 
TÜRK KADINI asla Ortaçağ 
karanlığına teslim olmayacaktır.
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ 
olarak; 8 Mart’ın yurdumuzda ve 
dünyada aynı zamanda ‘EŞİTLİK BAY-
RAMI’ olarak da kutlanacak bir gün 
olması dileği ile, kadınlarımızı saygı ile 
selamlıyoruz.
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ
GENEL MERKEZİ

Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğünden kadın personellere kahvaltı

Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürü 
Cihan Dalkılıç, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü dolayısıyla Müdürlük 
Hizmet Binasında çalışan kadın 
yönetici ve personel ile bir araya 
geldi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
nedeniyle Köyceğiz İlçe Emniyet 
Müdürlüğünde görevli kadın per-
soneller kahvaltıda bir araya geldi.
Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen kahvaltı sür-
prizi kadın personeller tarafından 
memnuniyetle karşılandı. 
Kahvaltıda kadın personel-
lerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
kutlandı. Kahvaltı sonunda İlçe 
Emniyet Müdürü ve büro amirleri 
tarafından kadın personellere ‘her 
kadın çiçektir’ mottosu ile karanfil 
dağıtıldı.  *Adnan Tüfekçi
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Eğitim-İş Köyceğiz Temsilciliği tarafından 8 
Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla açıklama 
yapıldı. Temsilcilik Sekreteri Ayşe Yeşil Uysal 
tarafından yapılan açıklamada, “Aydınlık bir 
gelecek, kadınların elinde gelecek” denildi.
8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla Tem-
silcilik Sekreteri Ayşe Yeşil Uysal açıklama 
yaptı.
Kadın haklarına dikkat çeken Uysal, “8 Mart 
New York’lu 40 bin dokuma işçisi kadının 
1857’de 18 saate varan çalışma süresine ve 
ağır çalışma koşullarına başkaldırı günüdür. 8 
Mart, 129 dokuma işçisi kadının yanarak öldüğü 
gündür. 8 Mart’ın bu mücadele geleneği özgür-
lük ve eşitlik talepleri ile sokağa çıkan eme-
kçi kadınlar, tarafından sürdürülmüştür. 1910 
Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda 
Alman İşçi Hareketi’nin kadın önderi Clara 
Zetkin’in önerisiyle, 8 Mart emekçi kadınların 
yiğit mücadeleleri anısına Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü ilan edilmiştir.O günden beri tüm 
dünyada, 8 Mart Emekçi Kadınların sömürüye, 
baskıya ve eşitsizliğe karşı öfkelerini haykırdığı 
mücadele günü olarak anılmaktadır. Ancak 
aradan geçen 165 yıla rağmen Türkiye’de 8 
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü bir kez daha 

ayrımcılık ve şiddete karşı eşitlik mücadeles-
indeki kadınların seslerini duyurma çabalarının 
gölgesinde kalmaktadır. İktidara geldiği günden 
bu yana Türkiye’deki demokrasi ortamını giderek 
daraltan AKP, kuşkusuz en büyük darbeler-
den birini kadın hakları konusunda vurmuştur” 
şeklinde konuştu.        *Adnan Tüfekçi

EĞİTİM-İŞ: “AYDINLIK BİR GELECEK, KADINLARIN ELİNDE GELECEK!”

Köyceğiz Eğitim-İş Temsilciliği yönetim olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü’nde tüm okulları gezerek kadın öğretmenlerin günlerini kutladı.

Köyceğiz  AK Parti Kadın Kolları Başkanı 
ve yönetimi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
nedeniyle ilçemizde özel çocuklar ve aileleri 
ile buluştu. Kulak Mesire Alanında Belediye 
kafe’de kahvaltı programı yapan yönetim 
çocukların ve ailelerin mutluluklarına ortak 
oldular. Gülçin Köseoğlu gazetemize verdiği 
bilgiye göre; “Medeniyetimizin kadim ve 
eşsiz kültüründe kadınlar her alanda toplu-
mun örnek ve öncüleri olmuşlardır” dedi. 
Köseoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; “Güçlü bir 
toplumun temelini güçlü kadınlar oluşturur. 
Cesur ve geleceğe güvenle bakan ve 

hayatın her alanında güçlü bir varlık gös-
teren kadınlar, Milletçe istikbalimizin de gar-
antisidir. İstiklal Mücadelemizin kahramanları 
Anadolu’nun cesur kadınlarından, bugün 
hayatın her alanında, el emeği göz nuruyla 
emek veren; ilmi, fikri, irfanı ve erdemiyle 
geleceğimizi şekillendiren, hayatın anlamını 
güçlendiren kadınlara, hayatımıza ve 
geleceğimize kattıkları değer için gönülden 
teşekkürlerimi sunuyor, tüm kadınların ‘8 
Mart Dünya Kadınlar Günü’nü içten dilekler-
imle kutluyorum.”
*Adnan Tüfekçi

AK PARTİ KADIN KOLLARI BAŞKANI GÜLÇİN KÖSEOĞLU, 
ÖZEL ÇOCUKLARLA KAHVALTIDA BULUŞTU..
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Köyceğiz’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkin-
likleri erken başladı. 
Köyceğiz’de bir araya gelen kadınlar yürüyüş 
gerçekleştirdi. Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Kadınlar 
Günü etkinlikleri kapsamında Köyceğiz Kadın 
Dayanışma Platformu tarafından yürüyüş etkinliği 
düzenlendi. ‘Tak takıştır, sen de yürüyüşte bize katıl’ 
sloganı ile gerçekleştirilen yürüyüş Köyceğiz Dört 
yol Dünya Döner kavşağında başlayarak Cumhuri-
yet Meydanı’ndaki basın açıklaması ile sona erdi. 
Kadınlar, danslar eşliğinde yürürken etkinliğin hafta 
boyunca devam edeceği belirtildi.
Köyceğiz Kadın Dayanışma Platformu adına 

basın açıklaması yapan Melike Açıkgöz; “8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü bizim günümüz. 
160 yıldır haklarımızı aradığımızın kanıtı olan gün. 
Başladığımız noktadan daha ilerideyiz fakat var-
mak istediğimiz noktanın hala çok gerisindeyiz. 
Kadın cinayetlerini önleme ve kadına yönelik her 
türlü şiddetin, ayrımcılığın önüne geçme hedefi 
için çalıştığımız ve bunu başardığımız zaman tüm 
mağdurların yattıkları yerde huzur bulacağını 
düşünerek az da olsa teselli olacağız. Kadın insan 
hakları ortak paydamız, Atatürk devrimleri yolumuz ve 
bu yolda mücadelemiz devam edecek” dedi.

Kadın, aile birliğinin en 
önemli unsurudur.

KADINLAR GÜNÜ KUTLANDI

RAMAZAN AYININ MÜJDECİSİ 
BERAT KANDİLİ İDRAK 
EDİLECEK
17 Mart 2022 Perşembe gününü Cumaya bağlayan 
gece mübarek Berat Kandili idrak edilecek.
Berat Kandilinin yaklaşması nedeniyle Köyceğiz 
Müftüsü Ahmet Karagöz açıklamalarda bulunarak: 
“Tüm Köyceğizli kardeşlerimizin ve misafirlerimizin 
Berat Kandillerini şimdiden tebrik eder Cenab-ı Al-
lahtan bizleri Ramazan-ı Şerife ve Bayramlara da 
kavuşturmasını niyaz ederim. Berat:Allah’ın affı ve 
bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak 
gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahl-
ardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine 
ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allah’ın affı ve 
bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu 
geceye “Berat Gecesi” denilmiştir. Berat gecesi hicri 
aylardan şaban ayının on beşinci gecesidir.
Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirme-
kte, rızık ve şifa kapılarını sonuna kadar açarak, bizleri 
sonsuz ikramlarına davet etmektedir. Berat kandilinin 
aydınlattığı manevi ortam, bizlere dengeli bir hayat 
kurma bilinci sağlamakta, kendimizi gözden geçirme 
ve yenileme imkanı sunmaktadır.

Yüce dinimiz İslam dünya ve ahiret, madde ve 
mana dengesine; akıl, düşünce, duygu ve bilg-
inin ahenkli şekilde buluşturulmasına dayanır. 
Günümüzde ferdi ve toplumsal hayatımızdaki 
maddi ve manevi değerler dengesi bozulmuş, 
dünyevileşme, bencillik gibi olumsuzluklar 
ruh sağlığımızı bozmaya başlamıştır. Oysa 
Yüce dinimiz İslam, insanın maddi ihtiyaçları 
kadar ruhi ihtiyaçlarını da dikkate almış, onun 
devamlı surette Yüce Yaratanla bağlantı içinde 
olmasına önem vermiştir.
Berat gecesini idrak edeceğimiz bugünlerde 
hepimiz Yüce Allah’ın Kur’an’da kendisinden 
ümit kesmemizi isteyen ve bizleri affedeceğini 
müjdeleyen mesajına kulak vermeli ve her 
birimiz kendimizin muhasebesini yapmalıyız.
Berat Kandili vesilesiyle 17 Mart 2022 
Perşembe günü akşam namazından sonra 
Köyceğizdeki tüm camilerimizde olduğu gibi 
Toparlar Merkez Cami’inde de Kandil özel 
proğramımız olacaktır. Proğramlarımıza 
tüm halkımızı davet eder, bu duygu ve 
düşüncelerle Köyceğizli kardeşlerimizin, misafirler-
imizin ve tüm inananların; Berat kandillerini tebrik 
eder,yapacağımız dua ve niyazların kabul görmesini, 

İslam Aleminin, birlik ve beraberliğine, Aziz Milletimizin 
ve bütün insanlığın barış, huzur ve saadetine vesile 
olmasını Yüce Allah’dan temenni ve niyaz ederim.” 
dedi.
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