
                Türk çocuðu ecdadýný tanýdýkça daha büyük iþler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktýr.

                                                                                                               Mustafa Kemal ATATÜRK
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Ýsmail KAYGISIZ / Erdek Kaymakamý

    ÝSMAÝL KAYGISIZ
Erdek Kaymakamý



  
Hüseyin DURAK

Ocaklar Belediye Baþkaný
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HÜSEYÝN DURAK
Ocaklar Belediye Baþkaný

         Deðerli hemþehrilerim,

Þehirler, tüm canlýlar gibi yaþayan varlýklardýr. 

Diðer canlýlardan farký ölümsüz olmalarýdýr. Onlarý 

yaþatan çeþitli zaman diliminde, içinde yaþayan 

insanlarýdýr. Bir kentin saðlýklý biçimde ve  çaðdaþ

çizgide geliþebilmesi için, tarihsel süreç içinde yaþayan insanlar tarafýndan bilinmesi ile mümkün olabilir. 

Geçmiþi bilmeyen toplum, geleceðine ýþýk tutamaz, katkýda bulunamaz. Belediye baþkanlýðým döneminde 

yapamadýðým, içimde uhde kalan konulardan biri de, kent kültürünü günümüze kadar taþýyan bir Ocaklar 

kitabý hazýrlayamamak idi.                                                                                                                                

         Emekli öðretmenimiz Nevzat Varhan'ýn, beldemizin geçmiþi ile günümüzü buluþturmak adýna yaptýðý 

bu çalýþma neticesinde, dedelerimizden, ninelerimizden, anne ve babalarýmýzdan dinlediðimiz, ancak zaman 

içinde hafýzalarýmýzdan silinmiþ þiir, masal ve diðer kültürlerimizi anýmsatarak, günümüz ile buluþturmasý ve 

geleceðe belki de kazýmak olacaðý nedenle, böyle bir çalýþmayý beldemiz adýna yapýlan bir hizmet olarak 

görüyorum.                                                                                                                                

 .

                          .

Hüseyin DURAK / Ocaklar Belediye Baþkaný

     “Mübadeleden Günümüze OCAKLAR - (GONIA)” kitabý hafýzalarýmýzdan silinmiþ kültür deðerlerimizi beldemize bu 
güne kadar her alanda hizmeti dokunmuþ deðerlerimizi anýmsattýðý, hazýrlanmasýnda tamamen þahsi gayretleri ile kitabý 
hazýrlayan emekli öðretmen Nevzat VARHAN'a teþekkür ediyorum. Sevgi ve Saygýlarýmla...                                                               .

        

     1958 yilinda Ocaklar Köyü'nde dogdu.   Ýlkokulu Ocaklar’da okudu. Ortaokul ve sanat enstitüsünü, 

Ýstanbul’da bitirdi. Balýkesir Devlet Mimarlýk ve Mühendislik Akademisi’nin Ýnþaat Mühendisliði bölümünü 

bitirdi. 1984 yýlýnda vatani görevini tamamladý. 1984 - 1988 yýllarý arasýnda Erdek Belediyesi Fen Ýþlerinde

görev yaptý. 1989 yýlýnda SHP belediye baþkan adayý oldu. SHP ilçe baþkanlýðý ve kurultay delegesi görevlerinde 

bulundu. Daha sonra CHP’ye katýldý. 1999 yýlýnda DSP’den Ocaklar Beldesi Belediye Baþkanlýðýna seçildi. 2004  

ve 2009 seçimlerinde de CHP’den tekrar belediye baþkaný seçildi. Görevine hala devam etmektedir. 1985 yýlýnda 

Ferah Polat ile evlendi. Bir oðlu ve bir kýzý var.                                                                                                      .

ÖZGEÇMÝÞ



Nevzat VARHAN / Önsöz / Otobiyografi
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Mübadeleden Günümüze Ocaklar Beldesi - (Gonia)’yý hazýrlamak düþüncesi nasýl 

ortaya çýktý? Bunun yanýtý doðal olarak mesleðimle ilgili olsa gerekir. Uzun yýllar 

yöneticilik yaptým. Her yýl lise son sýnýflarýn yýllýðýnýn hazýrlýk çalýþmalarýnda, 

öðrencilik yýllarýmda böyle bir þeyin olmadýðýna üzülürdüm. Uygarlýklarýn 

sergilendiði müzeleri de gezdiðimde ülkelerin, kentlerin, kurumlarýn olduðu gibi 

insanlarýn da kiþisel müzelerinin olmasý gerektiði düþüncesi bende heyecan yarattý. 

Beldemizin 1924 öncesinde olduðu gibi, sonrasýnda da yazýlý hiçbir derlenmiþ,

toplanmýþ çalýþma olmamasýný bir eksiklik olarak görüyordum. Bu konuda bir þeyler yapmak düþüncesi uzun 

zamandýr beynimi meþgul ediyordu. Beldede yaþayanlarýn fotoðraflarýný çekip bir arþiv hazýrlayýp, bunu yýllýk 

olarak bastýrmak þeklinde geliþen projemi 2011 yýlýnda uygulamaya karar verdim. Konuyu Belediye 

Baþkanýmýz Sayýn Hüseyin Durak'la paylaþtým. Olumlu yaklaþýmý cesaretimi arttýrdý. Kadýnlarýn fotoðraflarýnýn 

çekiminde de kardeþim Hatice Varhan Sunay yardýmcý oldu. ‘Sel gider kum kalýr' örneði elimizde bir belge 

kalacak gelecek yýllara.Ben elimden geldiði kadar Beldeme yakýþýr bir çalýþma ortaya koymaya çalýþtým. Gelecek

yýllarda belki de güncelleþtirilip daha da geliþtirilir ümidiyle bu yapýtý Ocaklar Beldesi'ne armaðan ediyorum. 

Ayrýca Sayýn Belediye Baþkanýmýz Hüseyin DURAK'a þimdiye kadar yaptýðý hizmetlerden dolayý beldemiz 

sakinleri adýna teþekkür ediyorum.                                                                                                                       .

       NEVZAT VARHAN
Emekli Öðretmen / KarikatüristÖNSÖZ

01.05.1952 (11.06.1951) (Selanik -Vodina - Tresino (Orma) (Karacabat)'lý Molla Hasan oðlu, Balon Mehmet - 

Fatma oðlu, Balon Hasan - Servet oðlu Mehmet - Zeliha (Beler) Varhan’dan, (Ýbrahim,  Ýsmet, Fatma, Nevzat, 

Hatice) doðma beþ kardeþten dördüncü olarak dünyaya geldim. Ocaklar Ýlkokulu, Erdek Ortaokulu, Balýkesir 

Necati Ýlköðretmen Okulu, Ýstanbul Atatürk Eðitim Enstitüsü Resim-Ýþ Eðitimi bölümünü bitirip Anadolu 

Üniversitesinde Lisansýmý tamamladým.Uzmanlýk sýnavýna girerek, Uzman Resim Öðretmeni ünvanýný kazandým. 

Manyas Erecek Köyü ilkokul öðretmenliði ve müdürlüðü, Malatya Erkenek Ortaokulu Resim-Ýþ öðretmenliði, 

Balýkesir Susurluk Karapürçek Ortaokulu Resim-Ýþ öðretmenliði, Susurluk Lisesi Resim ve Sanat Tarihi 

öðretmenliði, Cebeci Ortaokulu (Depo tayini), Ankara Altýndað Battalgazi Ortaokulu Resim-Ýþ öðretmenliði ve 

Müdür Yardýmcýlýðý yaptým. 1983 yýlýndan baþlayarak Ankara Atatürk Lisesi Resim-iþ, Sanat Tarihi 

öðretmenliðinin yanýnda Müdür yardýmcýlýðý görevini sürdürürken 2009 yýlýnda emekliye ayrýldým. Evliyim. 

Burcu adýnda Arkeolog bir kýzým vardýr. Denizi ve yüzmeyi çok severim. Amatör olarak Resim, karikatür 

çalýþmalarýný sürdürüyorum. Masal derlemelerinin yanýnda, þiir, öykü çalýþmalarým da vardýr.

ÖZGEÇMÝÞÝM

        Kazandýðým ödüller ve katýldýðým yarýþmalý sergiler aþaðýdaki gibi sýralanmýþtýr.

        ALDIÐIM ÖDÜLLER: 
*1991 yýlýnda T.S. Enstitüsü tarafýndan düzenlenen 4. Ulusal karikatür yarýþmasýnda MANSÝYON ödülü.
*1987 yýlýnda (Denizli Belediyesi) Uluslar arasý 'Konut Yýlý' konulu resim yarýþmasýnda MANSÝYON ödülü.
*2001 yýlýnda Burdur Valiliði (Ýl Kültür Müd.) tarafýndan düzenlenen 16. Ulusal Karikatür Yarýþmasýnda 1.'lik ödülü.

    1 -  1984 -  6. Rassegna Umoristica Internazionale –Ýtalya
    2 -  1985 - Malatya Valiliði Amblem yarýþmasý sergisi.
    3 -   1986 - Türkiye Etap Otelleri 15. yýl karikatür sergisi.
    4 -   1986 - Milliyet sanat Dergisi karikatür sergisi.
    5 -   1987 - Türk Tabipler Birliði “Saðlýk” konulu sergi.
    6 -   1987-  Kent-Koop “Genç Ýnsan ve Çevresi” karikatür sergisi.
    7 -  1988 - Þiþli Belediyesi “Sigaraya Hayýr” karikatür sergisi.
    8 -   1988 - Vaddingtons cartoon – ÝNGÝLTERE – karikatür sergisi.
    9 -  1988 -1989 - 1990 Satire Oggi – ÝTALYA
   10 -  1988 - 8. Uluslar arasý Nasrettin Hoca Karikatür Yarýþma sergisi. Akþehir/KONYA
  

   11 – 1990 - 1991 T.S.E. III. ve VI. Ulusal karikatür sergisi.
   12 – 1990 -1991–1992 Çankaya Belediyesi 1.2.3. Ulusal Karikatür yarýþma sergisi
   13 -  2001 - Burdur Valiliði (ÝL Kültür Müd.) “Eski Eserler-Müze-Ýnsan Ýliþ.”
   14 -  2002 - Ocaklar Beldesi'inde kiþisel resim sergisi.
   15  - 2006 - Burdur Valiliði Arkeoloji konulu sergi.
   16 - 2010 - Tekel iþçileri dayanýþma sergisi
   17 - 2011 - Erzurum kýþ olimpiyatlarý konulu Karikatür sergisi
   18 - 2011 - Don Quichotte – 50 Years Together – Turkey-  (Almanya)
   19 - 2011 - Demokrasi için sandýða konulu sergi.
   20 - 2012 - Güngör Kabakçýðlu Portre Karikatür Sergisi (Ýstanbul ve Antalya)  

          KATILDIÐIM YARIÞMALI SERGÝLER:
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KAPIDAÐ YARIMADASI

Kapýdað Yarýmadasý

Ocaklar KOYU  (Uçaktan Görünüs)                                                                Uzaydan görünüs.



Ocaklar Beldesi / Gonia
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  OCAKLAR BELDESÝ
GONÝA

                                                         NEVZAT VARHAN – Emekli Öðretmen / Karikatürist

“Osman! Geçmiþini iyi bil ki, geleceðe saðlam basasýn.
Nereden geldiðini unutma ki, nereye gideceðini unutmayasýn...”

                                        (Þeyh Edebali – Osman Bey'e nasihatýndan)

Marmara Denizinin güney kýyýsýnýn ortasýndaki Kapýdað Yarýmadasýnýn batýsýnda yer alýr. Bir yanýnda deniz ve 

Paþalimaný adalarý, diðer üçyaný daðlarla çevrili bir koyun sahilinde yerleþme alanýdýr. Kuzeyinde Yataktepe 

(Klapsi) ya da günümüzde Granit Tepe diye anýlan Yarýmadanýn üçüncü yükseltisi yer alýr. Kuzeydoðu ve 

doðusunda Dikiltaþ ile kale tepe, güneyinde ise Tumba tepe ile çevrilidir. Daðlar ormanlarla kaplý olup, 

yamaçlarý ise zeytinliktir. Daðlarýn denize bakan yamaçlarýnda makiliker göze çarpar. Orman, kestane, meþe, 

kayýn, gürgen, ýhlamur ve 1960 lý yýllardan itibaren ekilen çam aðaçlarýndan oluþur. Narlý ile sýnýr olan 

Mamundere, Torlakdere, Kirazlýdere, Erdek'le sýnýr teþkil eden Kalederesi kýþýn sularý çoðalan, yazýn oldukça 

azalan en önemli akarsularýdýr.                                                                                                                            

Kuzeybatýsýnda bulunan granit masifi (Taþocaklarý) eski dönemlerden günümüze kadar iþletilmeye devam 

etmektedir. Ýstanbul'un fethinde kullanýlan mermer, granit güllelerin bir kýsmý Karadeniz sahili ve Çanakkale 

yöresinde (Büyük olasýlýkla Kumpanya'da) yapýldýðý tarihi kayýtlarda( Osmanlý) geçmektedir. Günümüze kadar 

mamundere'de kumlarýn içinde gömülü olarak kalan, 1950'li yýllarda oradan çýkarýlýp taþ sandalýyla getirilip 

okulun önünde denize býrakýlan bu taþ gülleler, günümüzde Belediye önündeki Atatürk anýtýnýn dekoru olarak 

dört köþesine birer tane konularak korunmaktadýrlar.                                                                                         

Kapýdað yarýmadasý (Arktonnesos ) eski zamanlarda ada olduðu, sonradan yarýmadaya dönüþtüðü kabul edilir. 

M.Ö. 4.ve 5. yy'daki tarihi bilgilerde anakara ile bir kanalla ayrýldýðý belirtilmektedir. (Coðrafyacý ve denizci 

Skilakis) Erdek'e 5 km, Narlý 7 km, Turan 9 km, uzaklýktadýr. Ýstanbul 80 mil+ 27 km, Ankara 530 km, Bursa ve 

Balýkesir ise130 km'dir. Yarý Akdeniz yarý Karadeniz iklimi kendini gösterir. Hakim rüzgar poyrazdýr. Karadan 

estiði için oldukça sakindir. Nem oraný %50 civarýndadýr. Yazlarý genelde kurak geçer. Kýþlarý da yaðýþlýdýr. 

Balkanlardan gelen soðuklarýn etkisi görülür. Kar daha çok ocak ve þubat aylarýnda yaðar. Denizi temizdir. 

Deniz kirlilik sýnýrý maksimum MPN (Most Probole Nunber): 1000 olduðuna göre Ocaklar'da bu sýnýr 1999 

yýlýnda yetkililerce MNP – 30 olarak belirlenmiþtir. Denizin tuzluluk oraný % 20 dir. Deniz kumu mikalý ince 

taneli olmasý çok önemlidir.                                                                                                                                

.

.

.

COÐRAFÝ KONUM

TARÝHÇE
“Önce GONÝA (köþe anlamý) (Çevrede ve Osmanlý arþivlerinde Konya olarak adý geçer) olan ismi Karacavolý 

Türklerin mübadil olarak yerleþmeleriyle deðiþtirilerek, (taþ ocaklarýndan)”OCAKLAR''a yerini býrakmýþtýr. Ocaklar 

Beldesi 1999 yýlýna kadar köy statüsündeyken 31 Aralýk 1998 tarihinde alýnan kararla Belediye örgütü 

kurulmasýna karar verilmiþtir. 1924 yýlýndan önceki tarihi hakkýnda elimizde hiçbir belge bulunmamaktadýr. 

O bakýmdan buranýn tarihçesi Artake (Artaki) - Erdek'le birlikte ele almak en doðru yoldur. Artaki'nin Frigler 

tarafýndan M.Ö. 'ki bin yýllarda hangi tarihte kurulduðu tam olarak bilinmemektedir. Bir baþka görüþ, Artake 

önce þimdiki Erdek'in bulunduðu mevkide bir kaynak veya çeþmenin adý iken daha sonra burada ortaya çýkan 

yerleþkenin adý olmuþtur. (Argonaut Destaný) Artake M.Ö.VII. yy. baþýnda Miletos'lular tarafýndan kolonize 

edilmiþtir. M.Ö. 361 yýlýndan itibaren Kizikos egemenliðine girmiþtir. Helenistik çaðý boyunca bir dýþ mahallesi 

olarak varlýðýný sürdürmüþtür. Bütün Roma çaðýnda silik ve küçük bir kasabacýk ,hatta köy durumunda kalmýþtýr. 

Bizans döneminde Kizikos'un gerilemesi sonucu bir liman olarak geliþmeye baþlamýþtýr. 1265 yýlýndan itibaren 

Venedikli tacirlere tanýnan kolaylýklar sonucu Ýtalyan tacirler için önemli bir durak yeri olmuþtur.
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Bu bölge Orhan Gazinin oðlu Süleyman Paþa tarafýndan fethedilip Türk egemenliðine geçmiþtir (1339). 

Ne var ki, Artaki'lilere kendi rýzalarýyla teslim olmalarý karþýlýðýnda imtiyazlar tanýnmasý sonucu, Türkler buraya 

ancak Murat bayýrýnda silahlarýný býrakarak girebiliyorlardý. 1603 yýlýnda Kapýdaðý nahiyesine baðlý bir köydü. 

Evliya Çelebi seyahatnamesinde (1639) 8 mahalleden sadece birinin müslüman olduðunu, Misket üzümünden 

9 çeþit þarap yapýldýðýný,Abu havasýnýn gayet latif olduðunu yazmaktadýr. 17. yy'da köyden kazaya 

dönüþmüþtür. 19. yy'ýn birinci yarýsýnda (1830) ise Erdek halký üzümcülük kozacýlýk ve bir miktar da ziraatle

uðraþan, kadýlýkla yönetilen 3000 nüfuslu tenha sokaklý sakin bir kasabadýr.1843 yýlýnda mart baþýnda Marmara 

Adasý kazasýna baðlanmýþtýr. Ayný yýl bir deðiþiklikle Erdek Sancak Kaymakamlýk durumuna getirilmiþtir. 1851 

yýlýnda Karesi sancaðýna baðlanmýþtýr. 1861 yýlýnda kaza merkezinde 300 Türk, birkaç Ermeni ve 900 Rum evi 

vardý. 1877 yýlýnda Erdek ve Bandýrma kazalarý arasýnda rekabet olduðu göze çarpmaktadýr. 1893 yýlýnda 

nüfusu 7997'dir (2150'si müslüman).                                                                                                                  

 

1898 yýlýnda Erdek'in köyleri hakkýnda ilk bilgilere ulaþýyoruz. Buna göre: Gonia - 211 hane nüfus:1058, 

Rutya - 233 hane nüfus: 633, Herek - 235 hane nüfus:1079, Dragonda - 117 hane nüfus:531, Fati – 168 hane 

nüfus: 695, (Katotope)Þeytanköy -104 hane nüfus: 519. Cumhuriyet döneminde 1926 yýlýnda Bandýrma'ya 

baðlý nahiye olup, 1928 yýlýnda tekrar Balýkesir vilayetine ilçe olarak baðlanmýþtýr. Kurtuluþ savaþýnda Erdek'ten 

Hasan, Karabacak Hasan, Çakmaklý Kazým ve Hamamlý Köyünden Hakký Çavuþ ayrý birer çete kurarak kurtuluþa 

kadar düþmanla mücadele etmiþlerdir. Yerli Rumlardan Kýrman ve Kýrcaki komutasýndaki çeteler yollarý ve islam 

köylerini basýp halký soymakta olduðundan, Türk çeteleri bunlarla çarpýþmaya baþlamýþlardýr. Çarpýþmalarýn en 

önemlisi Gonia civarýnda mamunderede* olmuþtur. Rutya (Narlý)'yý basmak isteyen Rum çetesinin bu hareketi 

önlenmiþ fakat çarpýþma sýrasýnda Uncu Ahmet'in Kardeþi Halil ve Hafýzoðlu Karakaþ Mustafa þehit olmuþlardýr. 

Erdek 18 Eylül 1922 günü Halit Paþa komutasýndaki Türk ordusu kuvvetleri tarafýndan kurtarýlmýþtýr.

Atatürk Savarona ile 24 Haziran 1938 günü öðlenden sonra Çuðra kýyýsýna demirlemiþ olan yatýndan hastalýðý 

nedeniyle karaya çýkamamýþ ve güverteden halký selamlamýþtýr. Akþam 21.30 'da Ýstanbul'a gitmek üzere 

hareket etmiþtir. Yavuz zýrhlýsýnýn da bulunduðu donanmamýz tarafýndan selamlanmýþtýr.Donanma komutaný 

Amiral Þükrü OKAN'ý Savarona yatýnda kabul etmiþtir. Paþalimaný Adalarý boyunca Savarona Yatýnýn geçiþi 

Ocaklar halký tarafýndan da heyecanla izlenmiþtir. Beldemiz'in 1924 öncesi durumu hakkýnda elimizde belge 

olmadýðýný belirtmiþtik. Ne var ki, Erdek'e en yakýn yerleþme alaný olmasý nedeniyle ortak bir geçmiþi olduðunu 

düþünmek yanlýþ olmaz sanýrým. Rumlar burayý terkederken yakmýþlar, birçok mutfak eþyalarýný ise kuyulara 

doldurup saklamýþlar. Burada sadece Ýtalyan tacirlerin torunlarýndan Pepino ailesi varlýðýný 1939  yýlýna kadar 

sürdürmüþ. Pepino'nun, Kardeþi Andon ile Rum kýzýyla evlendiði için arasý bozukmuþ.Çocukluk yýllarýnda 

komþularý olan annem (Zeliha BelerVarhan) Pepino'nun kýzlarý Natalina, Arjantina, Elena ve Katerina ile oyunlar 

oynadýklarýný, oyunlarý esnasýnda onlarýn izin alarak  deniz kýyýsýnda Diþbudak aðacýnýn alt yanýndaki þapele 

gidip tapýndýklarýný anlatýrdý. Kardeþi Andon'la  aralarýnýn bozulmasý da Rumlarla Katolik ve Ortadoks 

çatýþmasýnýn rol oynadýðý düþünülebilir.  Annem ayrýca Pepino'nun sýnýrdýþý edilmesini de þöyle anlatýyordu; 

*Adalara yakýn tatbikat yapan  gemilerimizi dürbünle gözetlediði ve evine Ýtalyan bayraðý astýðý halde Türk 

bayraðý asmadýðý, bir de ikinci þehir efsanesine göre Ýstanbul'da bir lokantada yemek yedikten sonra hesap 

gelince o zamanki en büyük banknotu vermiþ garsona, garsonun da ben bu parayý bozamam demesi üzerine,

nasýl bozamazsýn ne yap yap bunu boz demiþ ve eklemiþ sen benim kim olduðumu bilmiyorsun herhalde. Ben 

Kapýdað kralýyým*. Bunun üzerine hakkýnda açýlan soruþturma sonunda sýnýrdýþý edilmiþ. Burada yýllarca 

taþocaklarýný iþletmiþ, ayrýca Ýstanbul'a meyve sebze satýþý ile uðraþmýþ. Ayrýlýrken eþyalarýnýn motora yüklenmesi 

sýrasýnda çok aðlayýp sýzlamýþlar ailece. Pepino'nun yanýnda hizmetkar olarak Tatar Ýzzet çalýþmýþ. Belki de 

burada tek Türk aile buydu.  Rumlar burada balýkçýlýk, Taþocaklarýnda iþçilik, baðcýlýk ve ziraat, zeytin, 

ipek böcekçilði ile geçiniyorlarmýþ. Sahildeki dutluklar, armut, üzüm baðlarý, kiraz,viþne, ayva ve diðer meyve 

aðaçlarý 1960 lý yýllara kadar hala varlýðýný sürdürüyordu. Þimdi Muhtarlýk olarak kullanýlan bina eski kilise 

duvarlarýnýn üzerine inþaa edilmiþtir (Tam olarak inþaatý bitmemiþ olan kilise 1953 yýlýnda kazma küreklerle 

yerle bir edilmiþtir.). Daha sonra bu alana cami inþa edilmiþtir(1958). Günümüzde Rumlardan sadece 

marangozhane olarak kullanýlan yapý ile Hasan Güven'in evinin duvarlarý kalmýþtýr. Saðlýk ocaðýnýn yerinde Rum 

mezarlýðý vardý. Orasý da 1960'lý yýllarda zeytinlik yapýlmak üzere bozuldu. Eski Ýlkokulun tuvaleti de Pepino 

ailesinin þapelinden bozma yapýydý. Mamundere'de Kumpanya dediðimiz taþocaklarýnýn yamacýnda ve ve 

giriþte eski yerleþim izleri taþýyan yapý kalýntýlarý, zeytinlikler oluþturulmadan önce dikkat çekiyordu. Çevremizde 

en eski yapý Kale tepede Muhla kalesi olduðu söylenebilir. Eski büyük çeþme de Rumlardan kalmaydý. 2005 

yýlýna kadar ayaktaydý. Yýkýlýp hemen yanýbaþýna  küçük bir çeþme yapýldý. Hala suyu akmaya devam ediyor.

.
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Ocaklar Beldesinin tarihi Cumhuriyetle birlikte oluþmuþtur. 1924 yýlýnda mübadele sonucu Yunanistan'ýn Vodina 

(Edessa)-Selanik bölgesinden buraya yerleþtirilen muhacirler (Karacaovalý Türkler) yeni sakinler olarak yaþam 

sürmeye baþlamýþlardýr. Osmanlý arþivlerinde Karacaova ile ilgili birçok belgenin içinde göç ile ilgili 

*- Tarih: 22.5.1924  Sayý: Dosya: Fon Kodu: 272..0.0.14 Yer No: 76.31..19. Avrethisar(Kýlkýþ) ve Karacaova'dan 

göçmenlerin deniz yoluyla getirildiði belgesi bizimle ilgili olsa gerekir. Karacaova (karacaabad) Yunanistan'ýn 

Makedonya  sýnýr bölgesi Vodina (Edessa) kentinin bulunduðu yükseltiler ile Kaymakçalan daðlarý arasýnda 

kalan ovalýk bölgeye verilen ad. Osmanlý zamanýnda Selanik sancaðýna baðlý müslüman Türklerin oturduðu 

yerleþim yeridir.1923 yýlýnda yapýlan mübadelede lozan antlaþmasý gereði buradaki 20.000 müslüman Türk 

Türkiye'ye yerleþtirilmiþtir. 1923 yýlýnda Vodina, Karacaova, ve Yenicei, Vardar nahiyelerinin birleþtirilmesiyle  

Karacaabad kazasý kuruldu. Ýki yýl sonra ayrýlýp tekrar eski adlarýný almýþlardýr. Karacaova'ya baðlý 54 köy 

bulunmaktadýr. Ayrýca Karaköse, Bayburt, Erzincan'dan da üç-dört aile ile birlikte Saraybosnadan Boþnaklar 

dahil olmuþtur. Trabzon'dan iki aile ile Biga'dan üç aile sonradan buraya yerleþmiþ olup, Uzunköprü'den Bakkal 

Hüseyin ve kardeþi Ýpekçi Ali, Mürefte'den Osman Bey eklenmiþtir. Gülcemal vapuru ile bir Temmuz günü önce 

Tuzla'ya, sonra Bandýrma'ya getirilen  mübadiller Belkýz'da karantinaya alýnýp, buradan daðýtýmla köylere iskan 

edilmiþ, 95 aileye yakýn Tresino, Bizofka, Priþtinalý Gonia'ya yerleþtirilmiþlerdir. Burada bir noktaya açýklýk 

getirmekte fayda görüyorum. Günümüze kadar gelen yanlýþ olduðunu düþündüðüm bilgiyi düzeltmek 

istiyorum. Karacaova Türklerine Pomak, konuþtuklarý dile de Pomakça denmektedir. Kimse araþtýrýp 

sorgulamadýðý için durumu kabullenmiþtir. Oysa Dedem Balon Hasan Varhan ve diðer yaþlýlar bizim atalarýmýzýn 

Konya Karamanlý olduðunu söylerdi. Tarihi bilgilerden II. Murat zamanýnda fethedilen Balkan topraklarýna 

Anadolu'dan Türklerin yerleþtirildiðini biliyoruz. 2001 yýlýnda, deniz kenarýnda evimizin önünde annemle 

oturup sohbet ederken, yandaki pansiyonda kalan turist; -Teyze siz hangi dili konuþuyorsunuz diye sordu. 

Annem alýþkanlýkla Pomakça dedi. O kiþi itiraz ederek hayýr teyze sizin konuþtuðunuz dil Makedonca, benzese 

de pomakça deðil. Çünkü ben Pomak'ým ve Pomakçayý iyi konuþurum dedi. Buna baðlý olarak 2010 yýlýnda 

köyümüzden Tresino'ya(Orma) ziyarete giden topluluðun orada yaþayan yaþlý bir Makedonla konuþmalarý 

sonucunda, bu yaþlý Makedonun 'Türklerin mahallesi burasýydý' demesi (Aðabeyim  Ýsmet Varhan olayýn birinci 

derecede muhatabý) de düþündürücü. Kýsaca özetlemek gerekirse bunlarý nasýl yorumlamak gerekir 

bilemiyorum. En doðrusunu tarihçiler bilir. Bizim dedelerimizin konuþtuðu dilin eski makedonca olduðu su 

götürmez bir gerçek. Konuþtuðumuz dilde birçok Türkçeden bozulmuþ sözcüklerin varlýðý da ayrýca 

deðerlendirilmesi gerekir. Belki de kökenimiz Kuman, Peçenek, Uz Türklerine dayanýyor olabilir. 

(Burada tarihi kaynaklara dayanarak Pomak sözcüðünün nereden geldiðini açýklamakta yarar 

görüyorum. Bulgarlarýn 'Müslüman Bulgarlar',Yunanlýlarýn 'Müslüman Grekler' olduðunu iddia ettikleri 

Pomak Türkleri; Orta  Asya'dan kuzey göç yolunu (Hazar denizi ve Karadeniz'in kuzeyini) izleyerek 

Ukrayna ile Besarabya'ya giden, buradan da XI.yy'da Balkanlara inen ve Peçenekler'in yardýmýyla 

1034'den itibaren Rodoplar, Batý Trakya , Pirin ve Vardar Makedonya'sýný egemenlikleri altýna alan 

Kýpçaklar'ýn veya Avrupalýlarýn Kuman olarak adlandýrdýðý Türk boylarýnýn devamýdýr. Pomak ismi ise; 

XIV.yy'da Anadolu'dan Balkanlar'a gelen soydaþlarýna maddi ve manevi yönde büyük destek saðlayan 

Kýpçak-Kuman'lara, 'Yardým eden' 'Yardýmcý' anlamýnda olarak Slavlar tarafýndan verilmiþtir. Nitekim bu 

kelime, Slavca “Pomaga”, “Pomagaec” yani yardýmcý, yardým eden, iþbirlikçi anlamýnda olan 

kelimelereden türemiþtir. Ancak sözkonusu Pomak/ Yardýmcý sýfatý, son derece benimsenmiþ ve 

Osmanlý'nýn Pomak'ý olmak, gurur duyulan bir statü durumuna gelmiþtir. Ayný þekilde, Batý Trakya'da 

Yunanlýlar “Polio Tourke“ - Eski-geri Türkler hitabýný kullanmýþlardýr. Bu kapsamda Pomak kelimesinin bir 

kavim adý olmadýðý anlaþýlmaktadýr. Kýpçak Türklerinin Osmanlýlara yardým ettikleri için bu hareketlerini 

ifade etmek üzere Slavlarca kullanýlan bir sýfattýr.                                                                                        

Pomaklar'a iliþkin Yunan tezlerine göre ise; Pomaklar Büyük Ýskender'in torunlarý olup Türkler  tarafýndan 

zorla müslüman yapýlmýþlardýr. Pomak ismi; cephe ya da savaþ dýþý kalmýþ anlamýna gelen 

“apomahos” ya da çok içki içen “poma” kelimelerinden türetilmiþtir. Öte yandan bazý Yunan kaynaklarý 

da Pomaklar'ýn; Traklar'dan geldiðini ya da Büyük Ýskender'in Asya seferi esnasýnda yanýnda bulunan 

Yunan kabilesi “Agriyanlar”ýn torunlarý olduðunu, ayrýca zorla müslüman yapýlan Elen'ler olduðunu ileri 

sürmektedirler. Pomak Türklerinin sosyo-kültürel özelliklerine de deðinerek konuyu kapatalým. Doðum 

tüm Türk dünyasýnda olduðu gibi önemli bir yer tutar. Anne loðusalýk döneminde geleneksel olarak 40  

gün kuralýna uyarak kendini ve çocuðunu nazardan korumak için evde oturur. 

.
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40. günde anne ve çocuk yýkanarak dýþarý çýkarlar. Sünnet kuralýný çok erken yaþlardan yerine getirirler. 

Erkekler 15 yaþýndan itibaren delikanlý olarak kabul edilirler. Evlilik yaþý 17-22 arasýdýr. Genç kýzlar için 

evlilik yaþý 17’dir. Kýzlar ve delikanlýlar için düðünler ve bayramlar çok önemlidir. Akraba evlilikleri

yapýlmamaktadýr. Tek evlilik esastýr. (Türk boylarýnda görülen özellik) Bayramlara çok önem verirler. 

Sahurda yemekle birlikte ekmek yerine “kaçamak” ismi verilen bir yiyeceði yedikleri bilinmektedir. Bu 

Türk boylarýnda görülen mýsýr ununun ateþ üzerinde suyla karýþtýrýlarak piþirilen ve sýcak olarak yenen 

bir tür ekmektir.)  Kökenimiz ne olursa olsun yüzyýllarca Balkanlarda yaþamýþ dedelerimiz. En doðrusu Balkan 

Türk'ü ya da Karacaovalý Türkler demek bence. Ýlk yerleþenlerin konuþtuðu dil Makedoncaydý. Türkçe bilenler 

çok azdý. Özellikle yaþlýlar son zamanlara kadar kendi aralarýnda ve aile içinde bu dili konuþmaya devam 

etmiþlerdir. Ancak okulun açýlmasý (1946) ile birlikte Türkçe, çarþýda, kahvede ön plana çýkmaya baþlamýþtýr. 

Türkçenin Rumeli aðzýyla (Batý Trakya) konuþulur olmasý çevrenin etkisiyle olmuþtur. Özellikle 1. ve 2. kuþak 

arasýnda belirgindir. Bilindiði gibi kaynaðý Osmanlýca olan Rumeli aðzýnýn, baþlýca sekiz özelliði burada da 

kendini gösterir. Devrik cümleler kurulur. Ben bahçeye gidiyorum. (Bahçeye gidiyom ben), Cümlelerin sonunda 

“Be Yavv” vurgusu yapýlýr. Be Yahu söyleyiþinin kýsaltýlmýþý olan bu vurgu,söylenen cümleye bazen kesinlik anlamý 

katar, bazen þaþkýnlýk, bazen de kýzgýnlýk anlamý ekler. Bu Muhtar çok biliyo be yavv! Bre çok kullanýlýr. Bre Asan, 

Bre Üseyin gibi. Breh breh ise þaþkýnlýk durumunda kullanýlýr. Breh breh amma da þiþko be yavv. -A be- 

erkeklerde hitap olarak – A be Amet, A be Kemal þeklinde kullanýlýr. 'Mari' de kadýnlara seslenirken - Mari  Ayþe – 

Mari Fatma gibi. Bakalým sözcüðü de cümlede – Hadi bakalým yamýr yaðcak mý? gibi. Geliyorum, gidiyorum – 

Geliyom, gidiyom þeklinde, Caðým, ceðim – Yapçam, etçem þeklinde. En önemlisi H sesi sözcük baþýnda ve 

sonunda yutularak söylenir. Üseyin asta olunca astaneye gitmiþ. Saba olunca Ülya orozu görmemiþ. 'Te' iþaret 

sýfatý olarak kullanýlýr. Tee orda görmüyon mu? Günümüzde gençlerin konuþmasý Eðitim, Turizm, televizyon, 

gazetelerin etkisi,v.b etkenlerle hýzla deðiþime uðrayarak Ýstanbul Türkçesine  yakýn bir duruma dönüþmektedir.

Köydeki baþlýca sülale lakaplarý: Balonlar, Belolar, Karahasanlar, Cafolar, Hafýzlar, Hafýzhasanlar, 

Uzunahmetler, Gunolar, Halilaðalar, Sankolar, Borazanlar, Meçolar, Þiþkolar, Bilgiçler, Jileler, Þeytan 

Kadriler, Deli Mehmetler, Topuzlar, Mollaaliler, Agopaþolar, Buzolar, Misolar, Demirciler, Zekeryalar, 

Duleler, Zülfo, Tavla, Davulcu, Ayrancý, Koyuncu, Glafço, Hafýzaliler, Hafýzsülmanlar, Topçular, Resüller, 

Küçükhüseyin, Strupinsa, Serko, Barko, Katýrcý, Fýrýncý, Uzanlar, Demir, Köseli, Arabacý, Berber, Kaptan, 

Koreli, Parlaklar, Þuto, Boþnak, Bakkal, Bayramçavuþ, Güzel, Kasap, Turuþ, Akça ,Siviçler, Yenibeyler, Sarý, 

Bezo, Mutu, Lapo, Laz, Slepolar, Çakolar, Agakazýmlar, Taþtan, Maaþe, Pir, Agobuder, Mýrýk, Tepþikler v.b.,   

Ýlk geldiklerinde buranýn yanmýþ, yakýlmýþ viran olduðunu görmüþler. Derme çatma barakalarda hayata 

tutunmaya çalýþmýþlar. Marmara adasýndan mavnalarla oradaki metruk evlerden kereste taþýyarak yavaþ yavaþ 

sýðýnaklarlarýný inþa etmiþler. Yanlarýnda getirdikleri biber, domates, fasulye kavun, karpuz v.b. Tohumlarý 

burada ekmeye baþlamýþlar. Zeytin aðaçlarýna yabancý olduklarýndan , önceleri istememiþler '- Ne yapalým biz 

bu iðde aðaçlarýný, bize toprak lazým buðday, domates, biber ekmek için' diyenler olmuþ. Bazý aileler keçi ve 

koyun sürüleri beslemiþler. Her ailenin ya bir atý, eþeði ve inekleri olmuþ. Zamanla taþçýlýðý öðrenmiþler. 

Taþocaklarýnýn iþletmecisi Pepino, Kinino ve Andon Ýtalyan kardeþler. Yeni Karacova sakinleri taþçýlýðý ve 

demirciliði bu Ýtalyan kardeþlerden öðrenmiþlerdir (Mehmet ATAÐ). Ýlk taþçýlar Topuz Hüseyin (Sonradan usta 

baþý), Demirci Ahmet Sürgit, Maþe Mahmut Süren, Küçük Hüseyin Uçar, Parlak Hasan Uðraþ, Balon Mehmet ve 

Ahmet Varhan'ý sayabiliriz. Taþocaklarý Ýtalyan kardeþler sýnýr dýþý edilince (1939) Türk iþletmecileriyle etkinliðini 

sürdürmüþtür. Kumpanya'da Fehmi Bey, Mamundere sýrtlarý Mithat Bey, Dutluk Suat Bey, Torlak dere Kont 

Mustafa, Fatia yolu Ahmet Erdem – Paþa, Dikili Taþ sýrtlarý Ýsmail Efendi, Çiftçýnar'da Arif Efendi, Kale deresinde 

Ali Sarý.                                                                                                                                                                

Taþmotorlarýna kýyýda stoklanan parke taþlarýný sandallarla taþýmak iþ haline gelmiþ. Zeytinin deðeri anlaþýlýnca 

en önemli geçim kaynaklarýndan biri durumuna gelmiþ. Balýkçýlýk deniz kültürleri olmadýðýndan geliþmemiþ. 

Ancak Hilmi Reis, Obalý Ali ve Yourtçu Mehmet balýkçýlýkla uðraþmýþ. Taþçýlýk 1950 ve 60'lý yýllarda en önemli 

geçim kaynaðý iken, 1970'li yýllarla birlikte yerini turizme býraktýðýný görüyoruz. Burada ilk turizm olayý 1955 

ya da 56 olabilir. (Ahmet Öner -Katip) tanýk olarak anlattý.* -Serko Ahmet'in Kahvede oturuyordum, Ýzzet Öz 

beþ yaþlarýnda, sonradan ileride ünlü müzisyen oldu. Yanýnda dayýsý Ýbrahim Saffet Omay (CHP Ankara Ýl 

Baþkaný) la gelip oturdu. Tavla Ahmet de garson. Tanýþtýk, çay içtik, sohbet ettik. Bu aile amcam Osman 

Kaptan'da bir süre kaldý. Ýlk pansiyoncu olarak Amcam, ilk pansiyoner de bu aileydi diyebilirim* dedi. 

.
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Daha sonra Sadullah Öztürk'ü de ilklerden sayabiliriz. Boþnak Þaban'dan sahilde yakýn taþlar mevkiinde Torlak 

dere kenarýnda 10.000 T.L'ya aldýðý tarlaya yazlýk yaptýrdý. Selçuk Kamping hafta sonlarý Erdek'ten tenteli 

motorlarla günübirlik gelen turistlere daha o yýllarda hizmet etmeye baþlayýp günümüzde kadar hala varlýðýný 

sürdürmektedir. Uzanlar gazinosunu da buna eklemek gerekir. Ayrýca Yavuz Ahmet ilkel de olsa salaþ çardak 

biçiminde çay ocaðýný( Gel Kardeþim) köþede açarak ilklerde yer almýþtýr. Arýcýlýkla uðraþanlar; Uzun Ahmet, 

Mümin Aga (Köse), Katýrcý Ali (Üstündað), Hüseyin Yavaþ, Maþe Mahmut (Süren) ve günümüzde Rýdvan Verim, 

Mustafa, Ali Verim ile Musa Demir. Özellikle Haziran ayýnda üretilen kestane balý çok tutulmaktadýr. Çevrede 

Kapýdað kestane balý olarak tanýnmaya baþlamýþtýr. 1954 yýlýnda CHP genel sekreteri Kasým GÜLEK köyümüzü 

ziyaret etmiþtir. (Ahmet BÝLGÝÇ) 1982 yýlýnda Bülent ECEVÝT de beldemize ziyarette bulunmuþtur. 1946 yýlýnda 

Köyümüzde ilk radyo Büyük Kahveye alýnmýþtýr. Bataryalý Ýngiliz Malý 'Mullard' marka bir radyo. Akþamlarý ajans 

haberleri dinleniyordu. Bilgiç'lerde ise 1950'li yýllarda AGA marka bataryalý radyo vardý. Köyümüz elektrikle 

1969 yýlýnda tanýþtý. Daha önceleri gaz lambasý, kahvehanelerde ise lüks ile aydýnlatma saðlanýyordu. Köy 

bekçileri de sosyal yaþamda önemli bir yer tutar. Eskilerden aklýmýzda kalanlarý þöyle sýralayabiliriz: Kürt Kamil, 

Aga Nazým Akyürek, (Kasap) Hasan GEZGÝN, Ýlyas Mustafa Uzan, (Barko) Hüseyin Sarý, (Katýrcý) Ali Üstündað, 

Çerkez Kamil, Erdek'li Mustafa, (Paþo) Ege Ordukaya, (Boþnak) Rasim Iþýktaþ, (Çinimini) Süleyman Yourtçu, 

(Guno) Þaban GÖNAL, (Baradan) Hüseyin KALKIN, (Poyraz) Hüseyin Iþýkhan, (Koreli) Nazif Artýk, Cami Ýmamý 

olarak Hafýz Mustafa Songür uzun yýllar hizmet etmiþtir. Köy Katibi olarak Hafýz Hasan SONGÜR uzun yýllar bu 

görevi sürdürmüþtür. Cumhuriyetin kuruluþu ile birlikte köy odasýnda telefon santralý bulunuyordu. Santral 

görevlisi olarak Bakkal Hasan Pekgegin uzun yýllar görev yapmýþtýr. (Hayri yourtçu'nun dedesi ve Rafet 

Pekgegin'in babalarý.) (Ahmet BÝLGÝÇ). 1962 yýlýnda PTT acentasý açýlarak Gülseren ÝPEKÇÝ görevlendirilmiþtir. 

1980 'li yýllarda þubeye dönüþmüþ olup, günümüzde PTT olarak iþlevini sürdürmektedir.  Arif Kuzu tek baþýna 

görev yapmaktadýr. Köyümüzde ilk Atatürk anýtý, Balýkesir'de görevli bulunduðu 1971yýlýnda, Hv. Albay Hasan 

Cantimur tarafýndan helikopter ile getirilen büstün, granit bir kaide üzerine konulup, dört köþesine de granit 

güllelerin yerleþtirilmesiyle muhtarlýk binasýnýn önünde açýlmýþtýr. 1970 yýlýnda Ago Paþo ve Belo Hüseyin'in 

sahildeki tarlalarý muhtarlýkça (Muhtar Hasan ÖNER) istimlak edilerek, yerine köy moteli inþa edilmiþtir. 

Ýnþaatýnda ODTÜ mimarlýk bölümü öðrencileri Baþta Hocalarý Yüksek Mühendis Mimar Prof. Dr. Enis KORTAN 

olmak üzere yaz boyunca çalýþmýþlardýr. 2000 yýlýnda Sahil Bandý Düzenlemesi Projesi yine Prof. Dr. Enis 

KORTAN danýþmanlýðýnda öðrencileri tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir. 1970'li yýllarda taþçýlýk önemini kaybetmeye 

baþlayýnca Ýstanbul, Bursa gibi büyük kentlere de göç olayý da önem kazanýyor. Almanya'ya iþçi olarak 

gidenlerin yanýnda, mevsimlik Ýstanbul'a balýkçýlýk yapmaya gidenleri de saymak gerekir. 1980-90 ve 2000'li 

yýllarda turizm ve zeytincilik en önemli geçim kaynaðý olarak devam etmektedir. Beldemizde kayýtlý 125.000 

zeytin aðacý vardýr.                                                                                                                                              

Beldemizde eðitim-öðretim ne yazýk ki çok geç baþlamýþ. Ýlkokul 1946 yýlýnda açýlmýþ. Açýlýþ öyküsü de þöyle; 

Cemal Çiçek tanýk olarak anlatýyor.- Çocuk yaþlardaydým. Birgün köyodasýnýn önünde sandalye ve masa 

olmadýðýndan duvar dibine, altýna taþ konmuþ bir kalasýn üzerinde sýralanmýþ biçimde oturan yaþlýlar, 

aralarýnda Makedonca sohbet ediyorlardý. Tam o sýrada al bir atýn üzerinde körüklü çizmeli, skoç pantolonlu, 

lacivert ceket, kravat ve beyaz gömlekli devlet memuru görünüþlü biri atýný bize yakýn durdurdu. 

Selamlaþmadan sonra, hal hatýr sordu. Konuyu fazla uzatmadan – Sizin okulunuz neden yok? Yoksa istemiyor 

musunuz? Diye sordu. O zaman Bakkal Mehmet Muhtardý, ama orada yoktu. Yaþlýlar hep birden 'Neykime 

bre' diye yanýtladýlar. Sonradan, Yeni atanan Erdek Kaymakamý (Muzaffer GÜVEN-1941-1946) olduðunu 

öðrendiðimiz kiþi Makedonca bilmediði için bir þey anlamadý. Bahriyeli Hasan hemen öne atýlarak - Ýstiyoruz 

beyim istiyoruz diye Türkçe seslendi. Atlý bunun üzerine atýnýn yönünü çevirerek baþka bir þey demeden oradan 

uzaklaþtý. Yaþlýlar Bahriyeli Hasan'a serzeniþte bulundular. Niye istiyoruz dedin. Tabii senin çocuðun yok da 

ondan. Þimdi okul açýlýrsa ineklerimizi kim otlatacak, kim bize tarla iþlerinde yardýmcý olacak! Dediler. 

Kaymakam gittikten birkaç ay sonra okulun açýldýðý duyuldu. Okul binasý olmadýðý için eðitim - öðretim köy 

odasýnda baþladý. Ýlk öðretmen olarak da Ahmet Gürgen baþladý. Bir yýl sonra Pepino'nun evi restore edilerek 

ilkokul binasý olarak kullanýlmaya baþlandý. Günümüzde Baþöðretmen diye andýðýmýz Ahmet Gürgen 1965 

yýlýnda ölünceye dek burada görev yapmýþtýr. 1950'li 60'lý yýllarda o zor koþullarda dikkatini çeken çocuklarýn 

okumasýný teþvik ederek öðretmen, subay, mühendis, memur olmalarýný saðlamýþtýr.                                         

1950'li yýllardan 1960'lý yýllarýn ortalarýna kadar sosyal olay olarak sinema canlýlýk getiriyordu. Marmara 

adasýndan Halil – Mustafa ve Veli Yakar 16'lýk, elektrik olmadýðýndan jeneratörle çalýþan sinema makinasýyla 15 

günde bir gelerek Büyük kahvede, bazen yaðhanede, yazýn da Büyük kahvenin avlusunda o zamanki filmlerin 

gösterimini saðlýyordu. 

.

.
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Daha sonra köyden Hasan Tolun, Adem Halat, Mecit Korkmaz ve Hancý Mustafa sinemayý 36'lýk makineye 

yükselterek  90'lý yýllara kadar bu iþi devam ettirmiþlerdir.  1984 yýlýndan baþlayarak 2000'li yýllara kadar yazýn 

aðustos ayýnda Zeytin Güzeli festivali düzenleniyordu. Adem Halat bu festivallerde devamlý görev alarak 

sunuculuðunu yapmýþ, birçok ünlü sanatçýnýn buraya gelmesini saðlamýþtýr. 1972 yýlýnda Murat Soydan ve 

Hülya Koçyiðit'in baþrol oynadýðý 'DÝRÝLÝÞ' filminin bazý sahneleri Bezo Yaþarýn sahildeki evinde çekilmiþtir. 1975 

yýlýnda Yýlmaz Güney Herek'te çektiði Þeytan Kayalýklarý filmi için köyümüzde Süleyman Güney Ýpekçiye konuk 

olmuþtur. Türkan Þoray  ve kardeþi Nazan Þoray da köyümüzü ziyaret etmiþlerdir. Kadir Savun yaz tatillerini 

burada geçirmekteydi. Ahmet MEKÝN ise 1980 yýlýndan beri beldemize yerleþerek yaz kýþ yaþamýný burada 

sürdürmektedir.                                                                                                                                                  

 1980 yýlýna kadar konut sayýsý 350, 1999 yýlýnda Belde'ye dönüþtüðünde 850 olan 

konut sayýsý 2012 yýlýnda 2500'e ulaþmýþtýr. Ýmar planýna göre daha %35 'lik bir alan yapýlaþmaya uygun 

durumdadýr. Beldemizin nüfusu iniþli çýkýþlý bir durum izlemektedir. 1980 – 1024, 1985 – 1052, 1990 – 1080, 

2000 – 1657, 2007 – 2363, 2010 – 1700, 2011 – 1700.  2000'li yýllarda 'Yaþayan Ocaklar köy görünümünden 

çýkýp tam bir tatil beldesi durumuna gelmiþtir. Üç km'lik kumsalý boyunca tarým alanlarý otel, motel, apart, villa 

ile dolmuþtur. Özellikle Mayýs – Ekim aylarý boyunca en yoðun Temmuz ayýnda  çok canlý bir sosyal yaþamla 

karþýlaþýlýr. Kýþ aylarýnda ise sakinleþmektedir. Sadece zeytincilik etkinlikleri dikkati çekmektedir. Beldemizde 

saðlýk ocaðý, eczane, üç tane fýrýn, üç tane markalý market, dört tane bakkal market, PTT þubesi, ATM, fatura 

ödeme merkezi, Ýki hýrdavatçý, üç tane kahvehane, kokoreç ve midye dolmacý, tavukhaneler, internet kafe, 

diskolar,  simit fýrýný, sahilde balýk lokantalarý, dondurmacý, dönerci, Aile Çay bahçeleri, emlak bürolarý, üç tane 

kasap dükkaný, elektrikçi, tüpçü, berber, hediyelik eþya satan dükkanlar, su tesisatçýsý, zahire, hergün taze balýk 

satan balýkçýlar, zeytinyaðý fabrikalarý ve perþembe günleri kurulan pazar vardýr. Otogardan Erdek'e yarým 

saatte bir dolmuþ kalkmaktadýr.                                                                                                                          

2012 yýlýnda tüm sokaklar parke döþenmiþtir. 2011 yýlýnda Erdek yolunun asfaltý yenilenmiþtir. Eski ilkokul 

binasý restore edilerek belediye binasý olarak hizmet görmektedir. Ýlköðretim Okulu binasý yeni yapýlmýþ olup 12 

sýnýflý taþýma eðitimin de yapýldýðý çaðdaþ bir yapýya kavuþmuþtur. Çöpler zamanýnda toplanýp, temizlik düzenli 

yapýlmaktadýr. Zabýta þikayetleri hemen deðerlendirip çözüm yoluna gitmektedir. Güvenlik 2010 yýlýnýn temmuz 

ayýna kadar jandarma tarafýndan saðlanýrken bu tarihten itibaren Polis'e yerini býrakmýþtýr.                                

Eskiden kalma yapý kalmamýþ, hepsi yýkýlarak yeniden inþa edilmiþ, inþaatlar devam etmektedir. % 90'a yakýn ev 

yazýn pansiyon olarak hizmet etmektedir. Tumba tepenin sahil bandý dolgu yapýlarak denizden yer kazanýlmýþ, 

buraya çay bahçeleri, çekek ve dalgakýran (2012 yýlýnda , 2003 yýlýnda 80 metre olarak yapýlan mendirek 50 

metre daha uzatýlarak yeniden düzenleme çalýþmasý yapýlmýþtýr.),devamýnda spor tesisleri ve stad eklenmiþtir. 

2010 yýlýnda, 1972 yýlýnda yapýlan iskele yýkýlarak, uzatýlarak yenisi yapýlmýþtýr.  2012 yýlýnda cami restore 

edilerek çevre düzenlemesi de yenilenmiþtir. 2011Yýlýnda Ege Üniversitesi iþbirliðiyle denize yapay resifler 

býrakýlmýþtýr. Günümüzde balýkçýlýkla uðraþanlar Ünsal Esenkal, Mýrýk Süleyman, Yusuf ve kardeþi Remzi 

Üstündað, Cüneyt Çile, Balýkadam olarak da Süleyman Güney Ýpekçi' ve Sahil SONGÜR'ü sayabiliriz. Amatör 

olarak da çapari ve kýyý balýkçýlýðý yazýn dikkat çekmektedir.                                                                                

Daha önce Granitspor olarak kurulan futbol takýmý 1992 yýlýnda (Ocaklar Köyü Gençlik ve Spor Kulübü) 

Ocaklarspor adýyla Balýkesir Marmara grubu 2. kümede yer almaktadýr. Sahilde etrafý kapalý çim saha ayný 

zamanda tenis oynamaya da elveriþlidir.  Hemen yanýbaþýnda yürüyüþ yapanlarýn aletli jimnastik yapmalarý için 

çeþitli aletlerin yer adýðý bir bölüm de 2010 yýlýnda eklenmiþtir. Su sorunu, 2008 yýlýnda Kalederesine yapýlan 70

bin tonluk su tutma kapasitesine sahip bentle çözülmüþtür. Beldemizle Turizm sonucu tanýþýp, 1960'lý yýllardan 

beri yaz sezonunda yazlýklarýnda kalan deðerli sakinlerimiz de: ODTÜ Mimarlýk bölümü öðretim üyesi Yüksek 

Mühendis Mimar Prof. Dr. Enis KORTAN, EÝTÝA Görevli  Prof. Dr. Hüsnü BAÞER, Ankara Üniversitesi Psikiyatri Ana 

Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Abdülkadir ÇEVÝK, *40 Metre Almanya * filmiyle ödül kazanan sinemacý Tevfik 

BAÞER ilk akla gelenlerdendir. Deðerli Eðitimci Süleyman ADIYAMAN da burada yaþamýný sürdürmüþtür.

Ocaklar Beldesi'nde belki de dünya oluþtuðundan beri deðiþmeyen tek þey, genelde Pirseka yönünden (kuzey) 

esen bol oksijenli poyrazýdýr. Dünyada oksijen oraný yüksek hava bakýmýndan Brezilya'daki bir bölgeden sonra 

geldiði Kapýdað. Com'da iddia edilmektedir. Ayrýca 1970'li yýllarda Ýstanbul Kadýköy'den Doktor Hasan eþi 

Sarýkýz ile Ocaklar'a gelip bir süre kalýyor.

.

.

.

.
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Dönüþünde Doktor arkadaþlarýnýn saðlýk  kontrolünden geçince, arkadaþlarý – Hayret yaz tatili dönüþü sende 

ummadýðýmýz ölçüde iyileþme var. Yoksa bizden habersiz tedavi mi oldun? Diye sorduklarýnda; - Hiçbir yerde 

tedavi olmadým. Ocaklar'da dinlendim demiþ. Ocaklar'ýn sürekli daðdan denize doðru esen rüzgarlý bir yer 

olduðunu anlatmýþ. Arkadaþlarý da iyileþmesinin buradaki bol oksijenli havadan olduðunu söylemiþler. O da en 

kýsa sürede buradan arsa alýp ev yaptýrýyor. Uzun yýllar yaz sezonunu burada geçiriyor.                                      

Son olarak;                                                                                                                                                          

“Muhacirler diye küçümsenenler tarihin yazdýðý savaþlarda en geriye kalanlar yani 'Düþmanla sonuna 

kadar dövüþenler' çekilen ordunun ri'cat hatlarýný saðlamak için kendilerini feda edenler ve düþman 

karþýsýnda kaçmak, çekilmek nedir bilmeyenlerdir. Muhacirler kaybedilmiþ ülkelerimizin milli 

hatýralarýdýr. 17.01.1931 M.Kemal ATATÜRK“ sözüyle bitirmek istiyorum.                                                       

Dipnot:                                                                                                                                                                

Kaynaklar: Reþit Mazhar Ertüzün – Kapýdað Yarýmadasý ve Çevresindeki Adalar (1964) eseri ile Türk Tarih 

Kurumu yayýnlarý ve ilgili web siteleri.                                                                                                                 

*Mamun: Derelerde yaþayan ve balýk yemi olarak kullanýlan bir tür yengeç.                                                       

Torlak: Baþýboþ, serseri.                                                                                                                                     

Not: Bana göre Maymun Dere ve Turluk D ere yanlýþ olarak kullanýlmaktadýr. Doðrusu Mamun ve Torlak olmasý 

gerekir. Ben de bu þekilde kullandým. Klapse tepe için ise Granit Tepe ismini öneriyorum.                                   

.

.

.

.

.

.

.

.

Ocaklar Beldesi ve Erdek / Granit Tepeden görünüs 2010 Haziran Ayi. Foto: Nevzat VARHAN
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Halk Kültürü / Folklor

HALK KÜLTÜRÜ (Folklor)
Beldemiz folklor yönünden pek zengin sayýlmaz. Bunda en büyük etken göç olayýdýr diyebiliriz. Ayrýca toplum, 

Karacaova, Bosna, Doðu Anadolu'dan gelen ailelerden oluþtuðu için kaynaþmalarý için yýllarýn geçmesi 

kaçýnýlmaz bir olgudur. 1960 lý yýllara kadar düðünlerde Balkan kültürü etkisi belirgindi. Davul, zurna, keman 

eþliðinde yemekli içkili yapýlýrdý. Pehlivanlar güreþirdi. Evlerin avlularýnda, kadýnlar ve erkeklerin katýldýðý bir 

ortamda gerçekleþtirilirdi. Erkekler Hora, Kasap Havasý, Çifte telli, Kadýnlar ise karþýlýklý ve ikiþerli oynardý 

genellikle. Gelin ilk önceleri at veya at arabasý ile damat evine götürülürdü. Evlenmeler karþýlýklý anlaþarak, 

birbirini beðenerek olurdu. Kýz kaçýrma olayýna çok nadir rastlanýrdý. Sünnet düðünleri de ayný þekilde yapýlýrdý. 

Askere uðurlama töreni de eðlencenin sonunda, köyün çýkýþýnda dualarla sonlanýrdý. Yakýn akraba evliliði 

yapýlmaz. Gene 1960 lý yýllara kadar kýzlar 14-15 yaþlarýnda saklanma denilen ferace giydirilerek, ergin olarak 

gelinlik adayý kabul edilirlerdi. Komþuluk önemliydi. Hýrsýzlýk olayý görülmezdi. Cinayet biri kaza ile olmak üzere 

üç tanedir. Bayramlar heyecanla kutlanýr. Bayram sabahý, bayram namazý bitiminde topluca mezarlýk ziyareti 

yapýlýr, bayramlaþýlýr. Bir gün önceden hazýrlanan bayram yemeði yenilir ailece. Nohut mayalý ekmek 

bayramlarda mutlaka piþirilirdi. Baklava, kapama, ekþili çorba deðiþmez yemeklerdendir. Yemekten sonra 

büyüklerin bayramý kutlanarak, akraba ziyeretlerine baþlanýr. Bayramýn diðer günlerinde kýzlar uygun bir avluda 

toplanarak eðlence düzenlerlerdi. Çocuklarýn ilk diþi çýktýðýnda diþ töreni yapýlýrdý. Bunun için kazanlarda mýsýr 

kaynatýlýrdý. Mart ayýnýn 21'inde Nevruz kutlanýrdý. Beyaz yumurtalar soðan kabuðu ile kaynatýlarak kýrmýzýya 

boyanýrdý. Sonra bu yumurtalar tokuþturulur, kimin yumurtasý çatladýysa kaybeden olurdu.Kýrlara gidip piknik 

yapýlýr, yemyeþil çimenlerin üzerinde yuvarlanýlýrdý. Mayýs ayýnýn ilk pazarý da Hýdýrellez kutlamasý yapýlýrdý. 

Akþamdan herkes dileði doðrultusunda kendine maket birþeyler yapardý. Ertesi günü de ateþler yakýlýp 

üzerinden atlanýrdý. Bunlar belki de eski devirlerden günümüze kalan kut törenlerinden baþka bir þey deðildi. 

Günümüzde bazý deðiþikliklerle birlikte bu gelenekler yaþatýlmaya çalýþýlmaktadýr.                                             

     

Toplumsal yaþamý derinden etkileyen en önemli geliþme Ýlkokulun açýlmasýdýr (1946).”Yerleþimden 22 yýl sonra 

açýlmasý çok geç kalýnmýþ bir olay.” Açýlmasýyla birlikte Türkçe konuþma dili olarak ön plana  çýkmaya baþlamýþtýr. 

Evlerde, aile içinde Makedonca konuþulmasý devam etmiþtir. Ýlkokulu bitirenlerden Baþöðretmenin dikkatini 

çeken çocuklar, Erdek'te Ortaokula devam ederek eðitimini sürdürdüler. Bunlardan büyük bir bölümü öðretmen 

ve subay olmuþtur. (Ýsmet Varhan, Hüseyin Cantimur, Süleyman Gürgen, Hilmi Sert, Nevzat Varhan, Mustafa 

Polat, Veysel Bilgiç, Mahmut Yavaþ, Hasan Varhan, Ahmet Durak, Ýbrahim Beler, Sedat Aðaoðlu, Hasan Bilgiç, 

Osman Sert, Mehmet Sert, Ahmet Aycan, Þerafettin Pektaþ, Halil Aycan - Kadýn Öðretmen olarak Özden Talu – 

Fatma Gönal (PTT Memuru), Yaþide Kalkýn (Memur), Cemal Çiçek (PTT memuru), Ruþen Çiçek (PTT memuru), 

Hüseyin Cantimur (PTT memuru), Mustafa Verim (PTT Memuru), Þaban Sarý (Polis), Süleyman Aðaoðlu (Polis)-

Tandoðan Songür (Pilot Albay), Mehmet Toðay (Deniz-Yarbay), Nevzat Songür (Astsubay), Nurettin Songür 

(Astsubay), Hasan Cantimur (Havacý Albay), Mehmet Onan (Astsubay), Ersin Kayalar (Astsubay), Tahsin Tank 

(Tuðgeneral), Ahmet Yaþar (Binbaþý), Metin Gönal (Astsubay) – Mustafa Saylý (Avukat), Erdin Kayalar (Avukat), 

Veli Saylý (Ankara Eski Anadolu Eserleri müzesinde Memur), Mustafa Uçar (Hürriyet-Memur) -  Hasan Yapakçý 

(Makine Mühendisi), Belediye Baþkanýmýz Hüseyin Durak (Ýnþaat Mühendisi), Mehmet Cantimur (Muhasebeci) 

olmuþlardýr. Kadýn olarak: Ayfer Varhan Alan*(Banka memuru), Havva Cantimur Bilgiç* (PTT Memuru), Remziye 

Çile*(PTT memuru),  Esin Kayalar (Belediyede memur) - Fatma Esenkal, Narin Cantimur, Þennur Bozdoðan Beler 

Hemþire – Nesrin Çiçek (Ýnþaat Mühendisi) PTT'de memur, Nuray Ayrancý (Sarýyer Belediyesi'nde memur) olarak 

görev almýþlardýr. Sonralarý üniversiteye devam edip çeþitli meslekler edinen gençler çoðalmýþtýr. (*Ýlk lise 

mezunu kýzlarýmýz.) En çok öne çýkan isimler 1950'li yýllara kadar: Kadýn: Ayþe, Fatma, Hatice, Havva, Zeliha, 

Remziye, Cemaliye, Meryem, Lütfiye, Ümmühan, Emine. Erkek: Mustafa, Ahmet, Mehmet, Hasan, Ali, Recep, 

Hüseyin, Kemal, Ýsmail, Rýdvan, Süleyman iken Sinema ve futbolun etkisiyle bundan sonra Ayhan, Türkan, Eþref, 

Leyla, Metin, Aydýn, Gülay, Ayfer, Gökay, Oktay, Varol, Birol, Filiz, Hülya, Narin, Nuray, Melek, Þenol, Birol, 

Adnan, Can, Gökay, Nuray, Özlem, Nurben, Burcu, Ahmetcan, Ataberk vb. isimler aðýrlýk kazanmýþtýr.  

1940-1950-1960'lý yýllarda köyün iki ebesi vardý. Biri (Ýnge Ýrmiyaysa- Emrullah eþi anlamýnda) Hacer URAÞ, 

diðeri de Dilber Korkmaz'dý. Pensilin iðneleri de Yek Þükrü Adýyeke yapardý. Sünnet sargýlarýný da Yourtçu 

Mehmet alýrdý. Postacý Hamdi Dayan heyecanla beklenirdi. Süleyman Kayalar uzun yýllar taþçýlýðýna ek olarak 

berberliði de devam ettirmiþtir. 1980 öncesi terzi olarak Saniye ÇÝÇEK, Yorgancý Meryem ÖNER ve Refiye DÝK, 

Kilim dokuma ustalarý da Hacer URAÞ, Ýnge Yörüçka, Kara Ayþe YALAZ'dý. Ýnge Paliçka (Akçe Süleyman'ýn 

annesi) da psikolojik rahatsýzlýðý olanlarý okuyarak - üfleyerek iyileþtirmeye çalýþýrdý.                                            

 .

.
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Davulcu Ahmet (Toðay) elinden çok iþ gelir diye tanýnýyordu. Bazý evlerin planý onun elinden çýkmýþtýr. 

Tamirciydi. Balon Ali Verim de kýrýk-çýkýkçýydý. Boþnak Bekir fýçý ustasýydý. Uzun Ahmet Atað ve Ramiz Ayrancý 

avcýlýk yapardý. Belo Mustafa Beler düðünlerde aranan oyuncuydu. Saffet Bey Bilgiçlerin bakkal dükkaný 

önündeki kuyunun yanýnda oturur, tavla ustasý olarak bilinirdi. Bekçiler Aga Nazim, Kasap Hasan, Koreli Nazif, 

Çinimini Süleyman, Baradan Hüseyin ilk akla gelenlerdendir. Aga Ýþlam'ýn  Pirseka'ya duvar örüp rüzgarý  

durdurma projesi nesilden nesile geçerek hala anlatýlmaktadýr. Yemek kültürü yerini güncel mutfaða doðru 

deðiþim gösterse de, balkan etkisi tartýþýlmaz devam etmektedir. Kurufasulye, Kapama, Ekþili çorba 

(Un çorbasý), (Eskiden) Bakadarnik, Pitilisa, Turta, Katmerli, Kulaçiyna, Paþaboðan, Rusnisi, Kurmidnik, Zevnik,

Tikviniribi, Sütlü börek, Baklaviya, Nohut mayalý ekmek, Mýsýr ekmeði vb. yemekler yapýlýp yenilirdi. Þahin 

Kertiþ, bayramlarda dondurma, sinema geldiðinde de susamlý helva yapýp satardý. (1950-60'lý yýllar)

Taþ ocaklarý da sosyal yapýyý etkilemiþtir. Özellikle 1950'li yýllarda kazançlý bir iþ olma özelliði dikkati çeker. Aðýr 

bir iþçilik gerektiren taþçýlýk, insan saðlýðýný da tehdit etmiþtir. Taþçýlar çok genç yaþlarda, özellikle akciðer ve 

sindirim sistemi rahatsýzlýklarý sonucu hayatlarýný kaybetmiþlerdir. Taþçýlýðýn en önemli sosyal getirisi sigorta 

emekliliði olmuþtur. Geride kalan eþ ve çocuklarýn geçimi ve saðlýðý bu sigortayla güvenceye kavuþmuþtur. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna ve sendikaya üye olmak konusunda Kemal Güven ile Bekir Çalkan'ýn çalýþmalarý, 

savaþýmlarý unutulmamalýdýr. 1960'lý yýllarla birlikte Almanya'ya iþçi olarak çalýþmaya gidenler Ocaklar'a, 

özellikle turizm alanýnda yatýrým yaparak, önemli katkýda bulunmuþlardýr. (Mustafa Tepþik, Nurettin Cantimur, 

Mahmut Yorak, Cafer Kertiþ)                                                                                                                               

1980’li yýllarda plajda helvacý ve çekirdekçinin replikleri çok tutulmuþtu; Çekirdekçi (Kahveci Hüseyin - Kýzlara 

çok çok), Helvacý ise “Helvacý geldi. Aðlayýn çocuklar. Ayþe, Fatma, Nejla, Burcu  anneniz helva alsýn size.”

Resim öðretmeni Nevzat Varhan 2002 yaz þenlikleri sýrasýnda resim sergisi açmýþtýr. Belediyece açýlan fotoðraf 

sergisi ile birlikte ilgiyle izlenmiþtir.                                                                                                                     

Süleyman AÐAOÐLU, 1996-2007 yýllarý arasýnda TEMA temsilci üye olarak görev yapmýþtýr. Çevre duyarlýlýðý 

konusunda kendi çapýnda etkinliklere katýlmýþtýr. Çocuk oyunlarý günümüzde neredeyse yerini bilgisayar 

oyunlarýna býraktý. Çocuklar, sosyalleþmede önemli bir rolü olan sokak oyunlarý yerine, bireyselliðin ön planda 

olduðu, eðitim açýsýndan tartýþýlýr bilgisayar oyunlarý ile evde, internet cafede zaman geçirmeye baþladýlar. 

Halbuki Çelikçomak, Kýh, Körebe, Topaç çevirme, Saklambaç (asandular), Seksek, Leg oyunu, dokuz kiremit, 

Çember çevirme, telden araba yapma, uçurtma uçurma, tenekeden kayýk yapma gibi gruplarla yarýþmaya 

dayalý ve bireysel olarak kendi oyuncaðýný kendisi yaparak yaratýcý, iþ yapabilen, kiþiliðini,özgüvenini kazandýran 

bu tür oyunlar ne yazýk ki unutulmaya yüz tutmuþtur.                                                                                        

   

Bazý söylencelerin kuþaktan kuþaða aktarýlarak devam ettiðine tanýk olunabilir. Bunlarda genellikle çevre 

deðiþikliðinden ötürü uyum zorluklarý, dil deðiþikliði nedeniyle iletiþimde çekilen zorluklar mizahi þekilde 

dillendirilmektedir.                                                                                                                                              

      

Hüzünlü bir sevda; Aza Memed'in Süleyman, Zülfo Mustafa'nýn kýzý Havva ile gizli gizli buluþmaktadýr. 

Birbirlerini deliler gibi sevmektedirler. Zeliha'ya komþu ve çok yakýn arkadaþ olan Havva Süleyman'a kaçacaðýný 

söylüyor. Tanýnmamasý için annesi Ümmühan'ýn “purgiyasýný” istiyor. Böylece yaþlý kadýn kýlýðýna girip, bohçasýný 

da alarak, okulun yanýndaki çýnar aðacýnýn altýnda Süleyman'ý bekliyor. Süleyman gelmeyince oradaki þapel 

yýkýntýsýna saklanýyor. Zeliha'nýn annesi Ümmühan, Havva'nýn ailesinden çekinerek gidip purgiyasýný geri alýyor. 

Havva'yý evde göremeyen ailesi durumdan kuþkulanarak her yerde aramaya baþlýyor. Bulduklarýnda her tarafýný 

morartýncaya kadar dövüyorlar. Birgün sonra Erdek'teki evlerine taþýnýyorlar. Aradan kýsa bir süre sonra 

Havva'nýn ölüm haberi herkesi derin üzüntüye boðuyor. Karasevdadan öldüðü kulaktan kulaða fýsýldanarak, 

Havva'nýn “Daðlar daðlar aldýrdý beni. Geçme Süleyman kapým önünden. Daðlar aldýrdý beni.” deyiþi arkadaþlarý 

arasýnda gözyaþlarý ile birlikte seslendiriliyor. (Zeliha Beler Varhan -  Mehmet ATAÐ)                                         

Bekçi Koreli Nazif'in Bir anonsu: Dikkat dikkat, Kasap Hasan keçileri kaçýrdý. Bulanlarýn Köy Muhtarlýðýna  

getirmesi rica olunur. (Anonim)                                                                                                                           

Tarladan eve dönüþünde yolda yýlan gören F. Teyze karþýlaþtýðý ilk kadýna – Gelirken bir yýlan gördüm. Nah 

uzunluðu, o yoldan, bu yoldan kadar. Demiþ.(Anonim)                                                                                       

.

 .

.

.

 .
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Dragonda'lý (Doðanlar) Bursa'ya ipekböceði kozasý satmaya gidiyor. Dönüþünde garajda “Konya Konya hemen 

kalkýyor” diye çaðrý yapan otobüse hiç düþünmeden biniyor. Uzun bir yolculuktan sonra otobüs Konya garýnda 

yolcularý indirince, büyük bir kente geldiðini anlayan Dragonda'lý þaþkýn bir durumda muavine çýkýþýyor. Ama 

nafile. Biz Konya'ya geldik. Baþka  Konya mý var? Dediðinde iþin aslýný anlýyor. Çaresiz ayný yolu tekrar gerisin 

geriye katetmek zorunda kalýyor. (Anonim)                                                                                                        

S.H. askerliðini dört yýl gibi uzun bir süre yapýp tezkeresini alýp köye dönüyor. Arkadaþlarý arasýnda olsun, evde 

olsun hep Türkçe konuþuyor. Ben Makedonca'yý unuttum diyor nedenini soranlara. Çevrede çok yadýrganýyor 

bu davranýþý. Babasý da kahvede gülüþmelere neden olan bu tutumundan son derece rahatsýz. Bu çocuða bir 

ders vermeli diye düþünüyor. Yaptýðý plan gereði S.H.'ý yanýna çaðýrarak kazmanýn sapýndan tutarak; - Oðlum 

bu ne diye soruyor. S.H. da ne olacak kazma diyor. Babasý da bunun üzerine; -Þu kazmayý þöyle tut ve þurasýna 

da ayaðýnla basýver bakalým ne olacak diyor. S.H. hiç düþünmeden söyleneni yapýyor. Kazmanýn demir kýsmýna 

basmasýyla sapýnýn alnýna yapýþmasý bir oluyor. Çok acý çektiðinden, aðzýndan - Küfürle karýþýk Makedonca uff 

kupaçevnik amma da acýttý beyavv dediðinde, Babasý ah bre H. nihayet ana dilini hatýrladýn demiþ 

(Mehmet ATAÐ).                                                                                                                                                 

Çocukluk yaþlarýnda, Reiz Ahmet'le Balon Ahmet deniz kenarýnda balýk tutmaya çalýþýrlarken, Balon Ahmet'in 

küçük bir balýk yakalamasý üzerine; - Riba balýk, riba balýk demesine, Reiz Ahmet'in de – Riba balýk deðil 

kumbalýk o kumbalýk diye karþýlýk vermesi. Metin okula ilk baþladýðý gün, eve döndüðünde abisi Hasan 

soruyor -Bugün okulda ne öðrendiniz? Yanýt -Hiç be abi, ne öðreneceðiz. Kilara tuvalet demesini öðrettiler. 

Demiþ.* A. teyze pazara gidiyor. - Bana seksen metre patiska ver (sekiz metre yerine) diyor pazarcýya. Satýcý 

durumu anlýyor ve sekiz metre keserek veriyor patiskayý. -Ne kadar fiyatý? - Metresi seksen kuruþ? - Olmaz, 

doksan beþ kuruþ olursa olur. Diye pazarlýk yapýyor A. teyze. Pazarcý bu gibi olaylara alýþýk olduðundan 

bozuntuya vermeden, tamam öyle olsun diyerek, seksen kuruþtan alacaðýný alarak sorunu çözümlüyor.* 

F. Halan'ýn kireç satan dükkana girerek: Var var (makedonca'da var kireç demek)? dediðinde Girit muhaciri satýcý 

doðal olarak anlamýyor. - Ne istiyorsun be kadýn? - (F.Hala) hani duvarý beyaz yapar. Satýcý: - Haaa.. sen çereç 

istiyorsun sen çereç. Demiþ. (Kemal CANTÝMUR). Bir Dragondalý'nýn (Doðanlar) askerlik dönüþünde köyüne 

vardýðýnda, onu karþýlayanlara; Bandýrma'dan sonra Erdek'e geldim beþ ev, Konya'ya (Ocaklar) geldim üç ev, 

Fatya'ya geldim hiç ev, Anasýný satayým burasý küçük Ýstanbul beyavv demiþ(Ýsmet VARHAN). Gene Dragonda'da 

Kaymakamýn ziyaretinde, Kaymakam eh anlatýn bakalým ne  gibi þikayetleriniz var demesi üzerine, vatandaþýn 

biri öne çýkýp; - Kaymakam Beg biz domuzdan þikayetçiyiz. Ne mýsýr býraktý, ne bostan. Burda bir domuz var, 

bir domuz var, nah böyle (Kaymakamý iþaretleyerek) ayný sen gibi(Süleyman Güney ÝPEKÇÝ). Demesi.

Trabzon'dan gelip köyümüze yerleþen Karadeniz'li ailelerden biri olan Deli Memet'lerin de  bu lakaplarýnýn 

öyküsü þöyle; 1930 lu yýllarda kumpanya taþ ocaklarý henüz Ýtalyan aile Pepino'lar tarafýndan iþletilmektedir.

Kinino ve Andon da burada çalýþmaktadýr. Laz Mehmet, Topuz Hüseyin, Rus Ali ve diðer taþçýlar burada iþçilik 

yapmaktadýrlar. Kumpanya'nýn dev kayalarý peynir gibi kesilerek parke haline dönüþtürülmekte, bunlar da 

varangel denen raylý sistemle deniz kýyýsýna taþýnmaktadýr. Oradan mavnalara yüklenerek Ýstanbul'a kaldýrým 

olarak döþenmek üzere nakledilmektedirler. Taþçýlýk zor ve aðýr bir iþçilik gerektiren meslekti. Ýþçiler soðukta ayrý 

sýcakta ayrý meþakkatlere katlanmak zorundaydýlar. Öðlen zamanlarý aþaðýda paranga denilen iþçiler için yapýlan 

barakalarda yemek yeniliyordu. Geceleri de burada kalanlar oluyordu. Öðlen yemeklerinde Ýtalyanlar genelde 

zengin sayýlabilecek yemek çeþitlerinin yanýnda pekmezi de ihmal etmiyorlardý, Türkler ise ekmek þerbet, varsa 

zeytin peynirle karýnlarýný doyurmaya çalýþýyorlardý. Bu durum Laz Mehmet'in dikkatini çekiyor ve bu durumdan 

korkunç rahatsýzlýk duyuyordu. Caný özellikle pekmez çekiyordu. Bir gün Ýtalyanlar'ýn yukarýdaki ocaða çýkmalarýný 

fýrsat bilerek barakadaki pekmez tenekelerinin yerini keþvediyor. En sondaki tenekeyi de çiviyle delerek tasýný 

pekmezle doldurarak içiyor. Bir mersin dalý çubuðuyla da tekrar kapatarak,o da çalýþmak üzere ocaða gidiyor. 

Hergün bu þekilde bunu tekrarlýyor. Üç-beþ ay kadar bu böyle devam ediyor. Fakat bir gün Kinino en son 

tenekeye sýra geldiðinde, bu tenekenin boþ olduðunu görünce olanýn farkýna varýyor. Hemen bunu kim yapmýþtýr? 

Yapsa yapsa Laz Mehmet yapar diyerek suçu ona yöneltiyor. Laz Mehmet de pek itiraz edemiyor suçlamaya. Ne 

olursa olsun gibi bir tavýr takýnarak iþi oluruna býrakýyor. Ýtalyanlar kendilerini o kadar güçlü görüyorlar ki; iþi 

mahkeme kuracak kadar ileriye götürüyorlar. Mahkeme kuruluyor. Bir baþkan iki de yardýmcý mahkeme heyetini 

oluþturuyor. Yargýlama baþlýyor. Sonuç Laz Mehmet asýlacak kararý çýkýyor. Ýdam sehpasý hazýrlanýyor. Çýnar 

aðacýnýn dalýna asýlý çelik telden halka boynuna geçiriliyor. Artýk iþ o kadar ciddi ilerliyor ki çevredekiler 

korkudan ne yapacaklarýný þaþýrýyorlar. Mahkeme baþkaný Ýtalyan'a yalvarmaya baþlýyorlar. Ne olur yapma etme 

diye. Ýtalyan Kinino bu yakarýþlar karþýsýnda yumuþuyor ve halkayý laz Mehmedin boynundan çýkarýyor.          

.

.
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Aradan az bir süre geçiyor. Olay neredeyse unutulacak gibi bir durumdayken, Granit bloklarýn üzerinde iple 

asýlý vaziyette laðým deliði açma çalýþmalarýnda Laz Mehmet hemen yanýndaki Kininoyu belinden kavrayarak; 

Þimdi senin ipini kesip buradan aþaðýya býrakayým mý? Sen beni nasýl asmaya çalýþýrsýn. Gör bak seni nasýl 

aþaðýya yuvarlayýp parçalayacaðým demiþ. Mahkeme baþkaný Kinino da korkudan baðýrmaya baþlamýþ: - Yetiþin 

kurtarýn beni. Mehmet delirdi, Mehmet delirdi. Ýþte bu olay üzerine Laz Mehmet'in lakabý Deli Memet olarak 

yayýlmaya baþlýyor. (Cemal Öztürk).                                                                                                                     

Mübadele sonrasý yerleþim sýkýntýlarý sürdüðü sýralarda, Kadir Vuran Erdek'te tapucuyla bazý tapu iþleri için 

sözlü anlaþmalar yapmýþtýr. Tapu senedini alan Kadir Vuran, Tapucuya vadettiklerinden vazgeçmesi üzerine; 

Tapucu –Ben böyle bir adam görmedim. Bu þeytanýn ta kendisi demesi ile lakabý Þeytan Kadri olarak kalmasý 

bir oluyor. (Anonim) Muhacirlerin yaþadýklarý yerleþim sýkýntýlarý aileleri her yönden etkilediði günlerde Dedem 

Balon Hasan Varhan sabah atýný hazýrlayýp Erdek'e pazara gidecektir. Servet ninem de uzun bir sipariþ listesi ile 

dedeme alacaklarýný sýralamýþtýr. Dedem atýna binip tam hareket edeceði sýrada, Ninem – Bre Hasan ben her ne 

kadar þunlarý bunlarý al dediysem de, sen gene de alma. Demiþ. (Nevzat VARHAN)                                            

1950 'li yýllarda Erdek'te Deniz üssünde görevli (albay) rütbesindeki deniz subayý Fevki GÜREL (Ali SARI'nýn da 

yakýn dostu) savaþ gemisiyle Ocaklar Koyu'na  gelip demirliyor, filikayla kumsala çýkýp yakýn taþlar mevkiinde 

denize girip güneþleniyor. Bunu fýrsat bulduðunda tekrarlýyor. Bu olay köyde heyacan yaratýyor. Yavuz Ahmet 

ONAN, on-onbeþ kadar köy gencini toplayýp askeri disiplin içinde ikiþerli sýraya dizip komut vererek kumsal 

boyunca  subayýn güneþlendiði yere kadar yürüterek  ve yine komut vererek subayý selamlýyor. Bu jest subayýn 

çok takdirini kazanýyor. Baþta Yavuz olmak üzere gençlere teþekkür ediyor. Yavuz ayný disiplin içinde yürüyüþle 

köye dönüyor. Bu olay bir þehir efsanesine dönüþüyor. Gençlerin içinde ondört-onbeþ yaþlarýnda olan Mehmet 

ATAÐ askerlik çaðý gelince bahriyeli olarak Çanakkale'de askerlik yaparken Tuðamiral Fevki Gürel'in mahiyetinde 

bir söyleþi sýrasýnda, (Amiralin kayýtlardan dikkatini çekmiþ olacak), Mehmet'in Erdek'li olduðunu öðrendiðinde 

yanýna çaðýrýyor. Ocaklar'ý soruyor. Karþýlama sýrasýnda gençlerin içinde Mehmet'in de olduðunu öðrenince olayý 

yanýndaki subay arkadaþlarýyla paylaþýyor. Mehmet Atað böylece orada askerlik müddetince çok rahat bir 

dönem geçiriyor (Mehmet ATAÐ). Dilden dile günümüze kadar gelen bu söylenceler yaþatýlmaya devam ediyor. 

.

.
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Hayvancýlýk; uzun yýllar destek geçim kaynaðý olarak varlýðýný sürdürdü. Keçi sürüleri,  koyun sürülerinin 

yanýnda herkesin bir ya da iki tane ineði vardý. 1950 'li yýllarda köy çobanýn bile olduðu görülür. Kirli Çoban 

Hüseyin Uzan( Mübadeleden ölene kadar daðda keçileri ile birlikte yaþamýþtýr. Çok önemli gereksinimleri 

dýþýnda köye inmemiþtir.), Aga Mutiþ, Balon Ali, Kara   Hasan Uzan, Halil Aðalar (Koyunlarý Vardý), Koyuncu 

Mehmet, sürüleri olan ailelerdi. Bakkal Hüseyin Ýpekçi 1960'lý yýllarda mandýra iþletmeciliði yaparak peynir 

üretmiþtir.                                                                                                                                                           .

1940’li yillarda genç kizlarin giyimleri.

Zeytincilik; en önemli geçim kaynaðýdýr. Ekim ayýnda baþlayan 

hasatýn, ocak ayýnýn ortalarýna kadar devam ettiði görülür. 

Zeytin zamaný, zeytinliklerde canlýlýk göze çarpar. Meralarda 

erkek ve kadýnlardan oluþan tayfalar zeytinleri toplar. 

Erkeklerin ellerinde merdiven, kadýnlarýn ellerinde kapanca 

deðiþmeyen aksesuarlardýr. Zeytin toplamada bazý ritüeller hala 

yaþatýlýr. Hasat bitiminde erkekler merdivenlerini, kadýnlar, genç 

kýzlar kapancalarýný mal sahibinin yolunu keserek önüne býrakýp 

bahþiþ koparmaya çalýþýrlar. Kýzlar maniler söyleyerek 

duygularýný seslendirirler. Yanlarýndan selam vermeden geçen 

gence, hemen bir mani düzerek ironik biçimde takýlmalarý çok 

anlamlýdýr. *Bugün hava fýrtýna, at ceketi sýrtýna, kolay gelsin 

demedin, bekarlýktan kurtulma. *(Kaynak: Kemal Cantimur). 

Ayrýca zeytinlerin toplanmasý bittiði akþam un helvasý yapýlýr. 

Genelde bittiðinde ise “baþak“ için çocuklar zeytinliklere 

ellerinde sepetlerle daðýlarak, kýyýda köþede kalan zeytinleri 

toplayarak harçlýk çýkarýrlar. Günümüzde sosyal yaþam büyük 

deðiþikliðe uðrayarak kent kültürü egemen olmaya baþlamýþtýr. 

Yaz sezonunda turizm ekonomik canlýlýkla birlikte kültürel 

kaynaþma da saðlamaktadýr.

Zeytin toplayan bir genç kiz. 

Illüstrasyon - Nevzat VARHAN
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   1970'li Yillar Mezarlik Ziyareti

1935 yilinda köy dügünü toplulugu.(Sahil Songür arsivi)

Köy Katibi Hasan SONGÜR 

(Sahil SONGÜR arsivi)         

Süleyman Kayalar 

(Berber) 

Þükrü ADIYEKE (Yek) 

(1918 -1975)
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Mutu Yusuf

*Kahvede her akþam radyodan ajans haberleri bittiðinde yanýnda kim oturuyorsa sormadan edemiyordu. 

– Bir haber var mý? Menderesle Dimitri anlaþtýlar mý? Eðer anlaþtýlarsa geri döneriz deðil mi?* 

– *Pa nazut kivodine. Pa nazut kinavikat* bre. Na pasanik na pasanik nazut na Selanik ki vodine. Nim sa 

   plaþeyte. Yas ki va çuvam, na puþkata tukay. (Omzunu göstererek!)                                                                

Diyerek gözlerini yumdu. Ýki damla gözyaþý süzüldü gözlerinden. Bir sessizlik baþladý. Dutlukta biz inek 

otlatýyorduk, Mutu Yusuf keçilerini. Saçlarý beyazlaþmýþtý. Mavi gözleriyle ufka bakýp bazen ortamdan 

uzaklaþýyordu. Kim bilir belki de hayalinde çocukluk günlerine, gençliðine, yaþadýðý yerlere gidiyordu. Buraya 

geldiðinden beri yaþamý daðlarda geçmiþti. Keçileri ve beyaz köpeði en yakýn dostlarýydý. Köye ancak çok 

soðuklarda iniyordu. Türkçeyi anlýyordu ama çat pat konuþabiliyordu. Bazen Fransýzca sözcükler de söyleyerek 

þaþýrtýyordu. Bizler yanýna gittiðimizde hep ayný hikâyeyi tekrar dinleyeceðimizi bile bile, sabýrla anlattýklarýna 

ilgisiz kalamýyorduk. Çocuk aklýmýzla onu ya anlayamýyorduk, ya da bize eðlence gibi geliyordu. Kýrk yýlý 

geçmesine karþýn hala memleket hasreti çekmesi ilginçti. Anlattýklarýný da masal gibi dinliyorduk.

– Köyümüzün adý *Tresina*(Orma), Kasabamýz Sabýsku, Sancaðýmýz Vodina (Edessa), Vilayetimiz ise Solon 

   (Selanik) idi. Diye baþlayýnca anlatmaya, bizler sessizliðe bürünürdük.                                                              

– Tresina Karacaova'da Kaymakçalan daðlarýnýn yamacýna kurulmuþ bir Balkan köyüydü. Üç mahallemiz vardý. 

Stredna (Orta), Gorna (Yukarý), Þumka (Dýþ). Türkler, Rumlar, Makedon, Bulgarlarla karýþýk barýþ içinde 

yaþýyorduk. Kilise de vardý, cami de. Kimse kimseye karýþmazdý. Sevinçlerimizi, üzüntülerimizi paylaþýrdýk. 

Bembeyaz badanalý, önünde asmalar olan evlerimiz vardý. Sýcaklarda çýnar aðaçlarýnýn gölgesinde oturur 

sohbet ederdik. Köyün ortasýndan geçen derenin suyu her zaman boldu. Topraklarýmýz çok bereketliydi. Hele o 

Kaymakçalan daðlarý, Sýk yemyeþil ormanlarýyla bize hayat veriyordu. Ihlamur, kestane zamaný daðlara çýkar 

toplardýk. Zirve yazýn iki ay dýþýnda hep karlýydý. Adý neden Kaymakçalan konmuþ? “Her yýl bahar geldiðinde 

yaylaya çýkýlýrmýþ. Koyunlar, keçiler, inekler saðýlýyor, yoðurt, peynir, tereyaðý, kaymak yapýlýyormuþ. Fakat 

herkesin ortak bir þikâyeti varmýþ. Kaymaklar çalýnýyormuþ. Hýrsýz bir türlü yakalanamýyormuþ. Köylüler bunu 

önlemek için tuzak kurmaya karar vermiþler. Sürülerini otlaða götürmeden önce bir gözcüyü kamp yerinde 

gizlemiþler. Bu önlem hemen meyvesini vermiþ. Hýrsýzýn kim olduðu tespit edilmiþ ve yakalanmýþ. Kim derseniz? 
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daðýn adý da  “Kaymakçalan Daðý” olarak kalmýþ.                                                                                               
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Buralarda geçinip giderken, önce Fransýz askerleri göründü. Bir anlam veremedik. Balkanlar bulutlanmaya 

baþlamýþtý. Dedelerimizden duyduðumuz komitacýlar da yavaþtan yavaþtan seslerini duyurmaya baþladýlar. 

Özellikle Sýrp ve Bulgar komitacýlar daðlarda kol geziyordu. Silah seslerini (ýslýkla taklit ederek), bu Bulgar 

filintasý, bu Fransýz martini, bu Sýrp mavzeri diyerek nasýl ses çýkardýklarýný iyice tanýmýþtýk. Silahsýz tarlaya bile 

gitmeye korkar olmuþtuk. Edirne Bulgarlarýn eline geçince huzurumuz iyice kaçtý. Mahmut Þevket Paþa'nýn, 

Enver, Talat Paþalarýn isimleri sohbetlerde geçiyordu. Edirne'nin geri alýnýþý bizi sevindirse de, kara bulutlar bir 

türlü daðýlmýyordu. Köyde komþular birbirine kuþkuyla yaklaþmaya baþladý. Geceleri hep tetikte nöbet tutmaya 

baþladýk. Komitacýlarýn yaptýklarý kulaktan kulaða yayýlýyordu. Dünyada Ýngilizler, Ruslar, Almanlar, Fransýzlarýn 

birbirlerine diþ biledikleri, her an kapýþabilecekleri büyüklerimizce konuþuluyordu. Bir ara sustu. Beyaz köpeði 

ayaklarýnýn dibinde, sýcaktan bunalmýþ olacak ki uyukluyordu. Arada bir kulaklarýný oynatýyordu. Sanki sahibini 

dinler bir durumu vardý. Elindeki bastonumsu deðnekle, köpeði ürkütmeden yere anlamsýz bir þeyler çizdi. 

Baþýný saða sola sallayarak derinden '- Ah ah bre çocuklar, kolay deðil memleket deðiþtirmek.' Dedi. Sonra 

devam etti.                                                                                                                                                         

Çýnar aðaçlarýnýn gölgesinde büyüklerimizden, Çanakkale harbinin baþladýðýný duyduk. Tedirginlik sarmýþtý 

hepimizi. Güneþin sýcaklýðýný daha çok hissetmeye baþladýk. Herkes içinden 'Ne olacak bizim halimiz' diye 

düþüncelere dalýyordu, fakat bunu seslendirmeye korkuyordu. O zamanlar haberler ancak kulaktan kulaða 

yayýlýyordu. Çanakkale'de ordumuzun Ýngiliz kuvvetlerini, çok kanlý çarpýþmalar sonucunda durdurduðunu 

duyunca, biraz moral kazandýk. Hele Mustafa Kemal Paþa ismi bizi hem gururlandýrýyor, hem de 

cesaretlendiriyordu.                                                                                                                                            

                Sustu. Derinden nefes aldý...                                                                                                               

             – Ah o Karacaova ah. Diyerek hüzünle devam etti.                                                                                 

          – Karacova çok geniþ, yemyeþil, sulak verimli bir yerdi. Þu gördüðünüz denizi kaldýrýn yerine yemyeþil 

bir ova düþünün, öyle bir yerdi. Dedelerimizden duyardýk; Bir zamanlar, çook eskiden Karacova gölmüþ. Yani 

Karacaova suyla kaplýymýþ. Günlerden bir gün çobanýn biri keçilerini otlatýrken can sýkýntýsýndan elindeki 

çubukla topraðý eþeliyormuþ. Eþelediði yerden de su akmaya baþlamýþ. Fakat su yavaþtan yavaþtan hýzlanýp bir 

yarýk oluþturmaya baþlamýþ. Çoban her ne kadar bunu önlemeye çalýþmýþsa da, artýk kontrolünden çýkmýþ. Su 

önce bir derecik, sonra daha büyüyerek nehir gibi olmuþ. Göl bir süre sonra boþalmýþ. Zamanla yemyeþil verimli 

bir ovaya dönüþmüþ. Ýþte orada, en çok fasulye, biber yetiþiyordu. O bostanlar, üzüm baðlarý baþka hiçbir yerde 

yoktu. Daðlarýn yamaçlarýnda otlaklar hayvancýlýk yapmaya çok uygundu. Keçi, koyun, sýðýr besliyorduk. Oranýn 

sütünün, tereyaðýnýn tadý burada yok. Karlar eriyince dereler öyle akýyordu ki, kocaman kocaman taþlarý çakýl 

taþý gibi sürükleyip götürüyordu. Komitacýlar yokken avcýlýk da yapýyorduk. Çok özledim oralarý bre. Dedeleriniz 

benim arkadaþlarýmdý. Okul olmadýðý için okuyamadýk. Çocukluðumuzda öðrendiðimiz elif, be'den baþka 

eðitimimiz yoktu. Sizin gibi okula gitmeyi çok isterdim.                                                                                     

        Keçilerine bakmak için ayaða kalktý, etrafýna bakýndý sürünün makiliklerde bir arada olduðuna emin 

olunca yeniden oturdu yerine. Ne diyordum beyavv. Konuyu daðýttýk galiba deyip tekrar kaldýðý yerden 

anlatmaya baþladý.                                                                                                                                              

         – Balkan savaþý, Çanakkale savaþý derken, Ýngilizlerin kýþkýrtmasýyla Yunanistan Anadolu'ya girdi. Bize 

yapýlan baskýlar da arttý. Zaten bizim oralarda padiþahýmýzýn otoritesi de kalmamýþtý. Bazý köylerde Bulgarlar, 

bazý köylerde Sýrplar ya da Rumlar hâkimiyet kurmaya baþlamýþtý. Bizler sessizce ve korku içinde sonumuzun ne

olacaðýný tartýþmaya baþlamýþtýk bile. Anadolu'da ise kan gövdeyi götürüyordu. Yunan ordusunun Ankara 

yakýnlarýna kadar sokulduðu haberleri moralimizi iyice bozmaya baþlamýþtý. Her þeye karþýn komþularýmýzla 

dertleþmeye devam ediyorduk. Onlarýn da kafasý karýþýktý. Ama eskisi gibi olamýyordu. Yollarýmýzýn ayrýlacaðý 

çakan þimþeklerden belliydi.                                                                                                                                

                'Aleko,                                                                                                                                                 

           – Ne olacak vre Yusuf halimiz, birbirimize düþman mý olacaðýz? Kendimizi bildik bileli kardeþ gibiydik. 

Düðünlerde oynadýk, bayramlarýmýzda sevindik, ölümlerde hep birlikte üzüldük. Yazik olacak vre hepimize.' 

Dediðinde birlikte gözyaþlarýmýzý tutamamýþtýk.                                                                                                  

       – Savaþ uzun sürdü. Haberler bazen iyi, bazen de kötü geliyordu. Bir tarafta gücünü kaybetmiþ 

Padiþah, bir tarafta Anadolu'da düþmana karþý koyan Mustafa Kemal Paþa'nýn ordusu. Cebinden tabakasýný 

çýkardý. Ýncecik beyaz kâðýdý, baþparmaðý ile iþaret parmaðý arasýna özenle yerleþtirerek içine sapsarý tütünü 

yaydý. Parmaklarýnýn arasýnda ezip sýkýþtýrarak, kaðýdý diliyle ýslatarak yapýþtýrdý. Sigarasý hazýrdý. Çakmaðýný da 

çýkardý. Çakmak ilk anda ateþ almayýnca kýzdý. Eliyle sallayarak bir daha denedi. Yanýnca keyfi yerine geldi. 

Sigarasýný yaktý. Derin bir nefes çekti. Öksürerek tabakasýný ve çakmaðýný cebine koydu.
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       – Hayat devam ediyordu. Biz bu arada her þeye karþýn günlük iþlerimizi sürdürüyorduk. Ölümler, 

doðumlar, düðünlerde buruk da olsa ne yapýlmasý gerekiyorsa yapmaya çaba gösteriyorduk. Ben de o sýralarda 

evlendim. Orada düðünler çok gösteriþli oluyordu. Evlerin önünde avlularda kadýnlar erkekler bir arada 

toplanýlýrdý. Konuklara içkili yemek veriliyordu. Halk oyunlarý oynanýyordu. Belo Mustafa çok iyi oynardý. 

Düðünlerde aranýlan kiþiydi. Davullar zurnalar inletirdi ortalýðý. Yaðlý güreþlerde gençler güçlerini sergileme 

fýrsatý buluyorlardý. At yarýþlarý da yapýlýyordu. Belo Hüseyin, Balon Hasan dedenler de yakýn arayla evlendiler. 

Bir ara sustu. Aðustos böceklerinin cýrcýrlarý ön plana çýktý. Yukarýda taþ ocaðýndan da patlama sesi duyuldu. Bu 

sesten ürken keklikler makiliklerden havalanýp tekrar makiliklere saklanýp kayboldular. Granit tepenin zirvesine 

yakýn bir bulut kümesi havada asýlý duruyordu. Rüzgâr olmadýðý için hangi yöne gideceði konusunda kararsýzdý 

sanki.                                                                                                                                                                         

             Soluklandýktan sonra devam etti.                                                                                                                  

          – Kasabaya giden-gelenlerden dünyada olup bitenlerden haberdar oluyorduk. Anadolu'da savaþ uzun 

sürdüðü için buna baðlý haberleri kanýksamýþtýk. Bu sefer öyle olmadý. Mustafa Kemal Paþa savaþý kazanmýþtý. 

Komþulara sevincimizi belli etmemeye gayret ediyorduk. Ama evlerimizde adeta bayram ediyorduk.Cumhuriyet 

kurulmuþtu. Mustafa Kemal Paþa da Cumhur reisi seçilmiþti. Savaþýn sonucu görüþmeler Lozan'da devam 

ediyordu. Bizler sýnýr ötesinde kalmýþtýk. Artýk padiþahlýk yoktu. Bizlerin sonu ne olacaktý belirsizdi. Þimdi daha 

sýkýntýlý günler baþlamýþtý. O zamanlar gazete yok. Radyo yok. Geliþmelerden, bazen günler, bazen de haftalar 

sonra haberdar oluyorduk. Ýþte bu ortamda bir görevli köyümüze geldi. Anavatana gitmek isteyip istemediðimiz 

konusunda oylama yapýlacaðýný söyledi. Lozan'da böyle karar alýnmýþ. Mübadele olacakmýþ. Anadolu'daki 

Rum'larla yer deðiþtirecekmiþiz. Böyle bir durumu hiç düþünmemiþtik. Gerçi dedelerimizden duyduðumuz 

kadarýyla Konya Karaman'dan gelmiþiz, ama zamanla o topraklara alýþmýþýz. Havasýna, suyuna, topraðýna 

baðlanmýþýz. Baþka yerlerde nasýl yaþamýmýzý sürdürürüz? Nasýl geçiniriz? Gibi sorular kafamýzý bir anda 

kurcalamaya baþladý. Ýleri gelenlerimiz toplandý. Ne olursa olsun Anavatana gidilmesi yönünde karar alýndý.

             Sustu. Uzaklara adalara doðru baktý. Derinden bir iç çekti.                                                                     

             – 'Pa nazut kivodine, pa nazut kinavikat bre' diye mýrýldandý. Devam etti anlatmaya.                               

             – Taþýnabilir eþyalarýmýzý topladýk, komþularýmýzla vedalaþmamýz çok hüzünlüydü. Komþular birbirlerine 

elde örülmüþ rengârenk birer çift çorap hediye ettiler. Aðlaþmalar gözyaþlarý arasýnda köyden ayrýlmak 

anlatýlamaz bir duyguydu. Ben duymadým ama duyanlardan dinledim. Mariya isimli Makedon kýzý bizimkilerden 

bir delikanlýya sevdalýymýþ. O gün pencereden aðlayarak ; - Mari mariya / Mari Mariya, Belu periþ / Sarnu nosiþ, 

Dali nankati a jaliþ / Dali bubati ku çudiþ, Ni nanka a jalam / Ni buba ku çudam, Armasnikata sikuçudam, Na 

Anadolu kivode / Dali ki savarne*. Diye söyleniyormuþ. O çýnar aðaçlarý, yazýn söðüt aðaçlarýnýn gölgesi serin 

olan dere boyu, derenin þýrýltýsý, yemyeþil daðlar, su içtiðimiz ve bir iki basamak merdivenle inilen, suyu yaz kýþ 

oluðundan gürül gürül akan çeþme, çocukluðumuzun geçtiði evlerimizin avlularý bir bir geride kalmýþtý.

             Vodina'da toplandýk. Vodina sancaðýmýzdý. Bir tepeye kurulmuþtu. Bir tarafýnda Karacaova, bir tarafýnda 

da Vardar ovasý uzanýyordu. Çok bereketli topraklardý. En çok þeftali ve kiraz aðacý vardý. Meyve ve sebze 

ambarýydý. Ýsmi de sulak yer demekti. Þelaleleri çok güzeldi. Eski kiliseler ve çaðlayanlar kentiydi. Yakýnýndan 

geçen Edessa çayý buraya hayat veriyordu. 40–50 köyü vardý. Sabýský kasabasý bizim baðlý olduðumuz yerdi. 15 

köyden biri de bizim köyümüzdü. Atatürk'ün annesi de Sabýský Kasabasýna baðlý Sarýgöl'lüydü. Çok zor bir 

yolculuk baþladý. Vatanýmýz orasýydý. Dedelerimizin, atalarýmýzýn mezarlarý oradaydý. Bilmediðimiz, daha önce hiç 

görmediðimiz yerlere doðru gidiyorduk. Kimse arkasýna bakmak istemiyordu. Belki de bakmaya korkuyordu. 

Sanki cenaze kalabalýðýydý. Tren istasyonu muhacirlerle dolmuþtu. Sonradan duyduðuma göre bizim oradan 

10000 kiþiye yakýn insan Anadolu'ya göç etmiþti. Her köy bir öbek oluþturmuþtu. Vagonlarýn geçiþi ve sesi 

acýklýydý. Sýramýzý beklemeye baþladýk. Tren Kara tren düdüðünü öyle bir öttürdü ki, ciðerimizi parçaladý. Sýramýz 

gelmiþti. Yerlerimize oturduk. Çocuklar 3-4 yaþlarýndaydý. Onlar neler olup bittiðini daha anlayacak durumda 

deðillerdi. Vagonun penceresinden uzaklarda zirvesi daima bulutlu Kaymakçalan daðlarý puslu görünüyordu. 

Tren hareket etmek üzereydi, son bir kez daðlara baktým. Herkes aðlamaklýydý. Ama göz göze gelmeye 

korkuyordu. Taka tuka taka tuka sesleri artýkça tren hýzlandý. Artýk geriye dönüþ yoktu. Selanik 150 km 

uzaklýktaydý. Yolculuðumuz öðlen saatlerinde baþladý. Daha önce hiç görmediðimiz yerlerden hýzla geçerken 

sessizlik hâkimdi. Çocuklarýn aðlamalarýndan baþka ses duyulmuyordu. Akþama doðru Selanik'e ulaþtýk. Ýlk defa 

büyük þehir görüyorduk. Her taraf ýþýl ýþýldý. En çok denizi merak ediyorduk. Ýçimizde deniz gören yok gibiydi. 

Geceyi garda geçirdik. Gar þehrin batýsýndaydý. Görevliler, sabah olunca limanda vapura bindirileceðimizi söyledi. 

Hepimize aþý yaptýlar. Çok zordu bizim için diyerek bir sigara daha hazýrlamaya baþladý. Yukarýdaki taþ ocaðýndan 

ani bir patlama sesi duyuldu. Bu ses karþý yamaçlarda yankýlanarak yok oldu. Güneþ iyice yakmaya baþlamýþtý.
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       – Savaþ uzun sürdü. Haberler bazen iyi, bazen de kötü geliyordu. Bir tarafta gücünü kaybetmiþ 

Padiþah, bir tarafta Anadolu'da düþmana karþý koyan Mustafa Kemal Paþa'nýn ordusu. Cebinden tabakasýný 

çýkardý. Ýncecik beyaz kâðýdý, baþparmaðý ile iþaret parmaðý arasýna özenle yerleþtirerek içine sapsarý tütünü 

yaydý. Parmaklarýnýn arasýnda ezip sýkýþtýrarak, kaðýdý diliyle ýslatarak yapýþtýrdý. Sigarasý hazýrdý. Çakmaðýný da 

çýkardý. Çakmak ilk anda ateþ almayýnca kýzdý. Eliyle sallayarak bir daha denedi. Yanýnca keyfi yerine geldi. 

Sigarasýný yaktý. Derin bir nefes çekti. Öksürerek tabakasýný ve çakmaðýný cebine koydu.

.

.

.
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Aðustos böcekleri coþmuþtu adeta. Daha bitmedi çocuklar dedi. Anlatmaya devam etti. O gece çok az 

uyuyabildik. Uyku tutmadý. Çocuklarla yaþlýlar için daha zordu. Yolculuk þimdiden etkilemeye baþlamýþtý. Sabah 

ezan sesiyle uyuyanlar uyandý. Pazar günüydü her halde bir taraftan da kilise çanlarý çalýyordu. Selanik büyük 

bir þehirdi. Geniþ bir koyun kenarýnda ve bir tepenin (kara tepe) yamacýnda kurulmuþtu. Tepede bir kale vardý. 

Güneye uzanan surlar, kýyýya kadar inerek bütün þehri kuþatýyordu. Batý tarafýnda sularýn denize ulaþtýðý köþede 

Tophane denilen yer vardý. Yenikapý ve Telli kapý arasýndaki caddenin kuzeyinde Türkler yaþýyordu. Sahilde ise 

Hýristiyan ve Museviler çoðunluktaydý. Gardan limana doðru yola çýktýk, zaten çok uzak deðilmiþ. Denizi 

görünce þaþýrdýk. Uçsuz bucaksýz su. Göle hiç benzemiyordu. Limanda ilk defa gördüðümüz kocaman kocaman 

gemiler vardý. Rýhtýma yanaþmýþ siyah, dört direkli, iki bacasýndan duman tüten vapura bindirildik. Bu vapurun 

adý Gülcemal'mýþ. Ýngiliz vapuruymuþ zamanýnda. Ambarlarýnda inek besleniyormuþ, sütü saðýlýp lüks 

kamaralardaki müþterilere taze süt ikram ediliyormuþ. Ayrýca vapurda ben görmedim ama bir çiçek bahçesi 

olduðu da söyleniyordu. Bu vapur Amerika'ya giden ilk Türk vapuruymuþ.                                                         

Vapurdan Selanik çok daha güzel görünüyordu. Liman boyunca uzanan bir kordon ve uzakta beyaz kule 

ilgimizi çekmiþti. Kordon insan kalabalýðý ile dikkat çekiyordu. Arada vuuup vuup vapur sesleriyle, tren 

düdükleri birbirine karýþýyordu. Bu arada aðlayanlar sýzlananlar artýyordu. Komþularla ayrý düþmemeye 

bakýyorduk, ne de olsa her þey garip geliyordu hepimize. Nihayet bizim vapur da düdüðünü çaldý. Yavaþ yavaþ 

rýhtýmdan uzaklaþmaya baþladý. Bazýlarý denize bakmaya bile korkuyordu. Açýldýkça bu korku hepimize yayýldý. 

Þehir uzaklarda belirsizleþti. Daðlara kayalýklara bakarak yol almaya devam ediyorduk. Akþama doðru 

Çanakkale boðazý olduðunu sonradan öðrendiðimiz boðaza girmiþtik. Anadolu topraklarý görünmüþtü. 

Vapurda hastalýklý insanlar için bir þey yapýlamýyordu. O zamanlar ilaç da zor bulunuyordu. Ben görmedim ama 

ölen hasta ve yaþlýlarýn denize atýldýðý söylentisi yayýlmýþtý. Vapurda ölü olunca çan çalýnýyordu. Eðer çan çalýnýp 

haber verilmezse çok þiddetli bir fýrtýna çýkýp gemiyi batýracaðýna inanýlýyormuþ denizciler arasýnda. Ölüler 

beyaz çarþaflara sarýlýp, öylece denize atýlýyormuþ.                                                                                             

Daha birkaç yýl önce çok kanlý çatýþmalarýn yapýldýðý yerler ýssýzdý. Çanakkale harbi buralarda mý geçmiþti. Sanki 

hiçbir þey olmamýþ gibiydi. Þehitler topraðýn altýnda, batýrýlan devasa gemiler denizin dibindeydi. Gece yol 

aldýðýmýz için boðaz kýyýsýnda tek tük köylerden cýlýz lamba ýþýklarýndan baþka bir þey görünmüyordu. Deniz 

sakindi. Arada sýrada balýkçý teknelerinin kandilleri yanýmýzdan geçip uzaklaþýyordu. Sabah'a yakýn Marmara 

adasý yakýnlarýndan geçtik. Sert bir poyraz baþlamýþtý. Deniz yolculuðuna alýþýk olmadýðýmýz için periþan olduk. 

Ýçimiz dýþýmýza çýktý. Çocuklar iyice sersemledi. Dalgalar büyüdükçe sonumuz geldi sandýk. O koca vapuru 

sularýn yutacaðýndan korktuk. Akþama doðru Tuzla iskelesine yanaþtý vapurumuz. Orada hazýrlanmýþ çadýrlara 

yerleþtirildik. Sabah olunca hepimiz karantinaya alýnarak ilaçlý suyla yýkandýk. Burada karantina iþlemleri bitince, 

daðýtým baþladý. Bizim köy Erdek'e iskân edilmiþti. Tekrar vapur yolculuðu baþladý. Öðlen saatlerinde vapurumuz 

Bandýrma limanýnda iskeleye yanaþtý. Ýstanbul denizyoluyla Bandýrma'ya, buradan demiryoluyla da Ýzmir'e 

baðlanýyordu. Deniz kenarýnda yamaca kurulmuþ bir kasabaydý. En belirgin yapýlarý sahildeki cami ve 

demiryollarýna ait binalardý. Birçoðu yakýlmýþ, terkedilmiþ bir durumdaydý. Limanda balýkçý tekneleri vardý. 

Limana yakýn bir alanda geceyi çadýrlarda geçirdik. Yiyecek verildi. Hastalarýmýza bakýldý. Zaten yaþlýlar ve 

çocuklar deniz yolculuðundan çok etkilenmiþlerdi. Manzara pek iç açýcý deðildi.                                                

             – “Nogu samaçine bre çedu nogu” diyerek sigarasýndan derin bir nefes çekti.                                      

          – Hava sýcaktý. Yaþlýlar, hastalar, çocuklar ve eþyalarýmýz at arabalarýyla, bizler ise yaya olarak Belkýs'ta 

þimdiki Düzler ve Aþaðýyapýcý köylerinin olduðu yere kadar yürüdük. Orada tekrar karantinaya alýndýk. Bir süre 

resmi iþlemler devam etti. Bizim köye Gonia mevkii verildi. Temmuz muydu, Aðustos muydu þimdi tam 

hatýrlamýyorum, sýcaktý, böyle bir günde tekrar yola çýktýk. Gonia'ya geldiðimizde hükümet görevlileri bize 

kalacaðýmýz barakalarý gösterdiler. Aslýnda saðlam yapý pek kalmamýþtý. Rumlar geri çekilirken her tarafý yakýp 

yýkmýþlardý. Burada yaþayan Türklerden, Ýtalyan Pepino'nun hizmetkârý Tatar Ýzzet anlatmýþtý. Son günlerde, 

burada yaþayanlar çok zulüm görmüþler Rumlardan. Bir gün yaþlý bir Türkü deniz kenarýnda aðaca baðlamýþlar. 

Rum kopilaklarý etrafýnda dönerek “Kemalist köpeði, Kemalist köpeði” diye hakaretler ederek taþlýyorlarmýþ. 

Bunu gören Tatar Ýzzet hemen gidip zeytinliklere saklanmýþ. Rumlarla ilk çatýþma Maymunderede olmuþ. 

Kuvvacýlar Rum çetesiyle çatýþmýþ. Binalarýn ahþap bölümleri yangýnlar sonucu kullanýlamaz bir durumdaydý. 

Þimdiki caminin yerinde kilise vardý. Kiliseyi yýktýk. Ýtalyanlarýn oturduðu bina ayaktaydý. Pepino ailesi burada 

kalan tek aileydi. Buranýn en zenginiymiþ. Taþ ocaklarýný iþletiyordu. Ayrýca buradan Ýstanbul'a meyve, sebze, 

balýk pazarlayarak ticaretle uðraþýyordu. Yirmi yýla yakýn burada yaþadýlar.                                                         

.
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Sonra, bir söylentiye göre; Ýstanbul'da bir lokantada, o zamana göre en büyük kâðýt parayý garsona verince, 

garson:- Aðbi biz bu parayý bozamayýz dediðinde çok bozulmuþ ve "siz benim kim olduðumu bilmiyorsunuz 

galiba! – Ben Kapýdað kralýyým. Hemen bu parayý ne yapýp yapýn bozun" diye emir vermesi. Bir baþka söylentiye 

göre de Karþýdaki adalara yakýn tatbikat yapan savaþ gemilerimizi sürekli dürbünle izlemesi kuþkuyla 

karþýlanmýþ. Þikâyet edilmiþ. Böylece bu Ýtalyan aile de sýnýr dýþý edildi. Sonra onlarýn oturduðu bina ilkokul 

olarak restore edildi. Maðazalarýn taþ duvarlarý çok saðlam yapýlmýþtý. Bu binalarýn içlerinde meþeden yapýlmýþ 

þarap ve zeytin fýçýlarý vardý. Marmara adasýndan terkedilmiþ binalarýn ahþap kýsýmlarýný söküp mavnalarla 

taþýdýk. Bu kerestelerle barakalarýmýzý oturulacak duruma getirerek ilk yerleþim sarsýntýsýný üzerimizden atmaya 

baþladýk. Hükümet görevlileri iskân hakký olarak bizlere zeytinlik ve tarla da verdi. O zamanlar zeytinin deðerini 

bilmediðimiz için 'Ne yapacaðýz bu iðde aðaçlarýný, bize domates, biber, fasulye, buðday ekilecek arazi lazým' 

diyenler oldu. Zeytinliklerin çoðunluðunu beyler aldý. Kendileri Ýstanbul'da oturduklarý halde þu yamaçlardaki 

on binlerce zeytin aðacýna sahip oldular. Þu aþaðýda gördüðünüz ovanýn sahil kesimi dut aðaçlarýyla kaplýydý. 

Rumlar zamanýnda ipekböceði besleniyormuþ. Armut, viþne, kiraz, incir, ayva boldu. Zeytinliklerde üzüm 

baðlarý vardý. Zamanla bakýmsýzlýktan azaldý. Yok, olmaya yüz tuttu. Rumlar birçok iþi bir arada yapabiliyormuþ. 

Bunlarýn arasýnda parke iþçiliði, balýkçýlýk, tarým ve zeytinciliðin yaný sýra hayvancýlýk da gelir kaynaklarýndanmýþ. 

Buralardan Ýstanbul'a meyve, zeytin ve þarap gönderiliyormuþ.                                                                          

Biz ne yaptýk? Önce Karacaovada neler yapýyorsak burada da ayný devam ettik. Oradan getirdiðimiz tohumlarla 

fasulye, buðday, mýsýr, biber, domates yetiþtirdik. Zeytinlerin kýymetini çok yýllar sonra anladýk. Denize hep uzak 

kaldýk. Keçi sürüleri besledik. Taþçýlýðý da burada öðrendik. Orada geçimimiz daha iyiydi. Ben buraya 

alýþamadým. Hep oraya geri döneceðiz umuduyla yaþadým. Burada daðlarda keçilerimle baþ baþa kalýnca, 

oralardaki yaþantýmý, çocukluðumu, gençliðimi düþledim. Hala da umudumu kaybetmedim.                            

        – 'Pa nazut kinavikat, pa nazut kivodine' Sözleri aðzýndan bu sefer daha cýlýz olarak duyuldu. Sanki 

bunlarý öylesine söylüyordu. Kalktý, makiliklere baktý. Baþka hiçbir þey söylemeden, keçilerine doðru giderek 

uzaklaþtý. Beyaz köpeði de arkasýndan izledi. Bizler de masal dinlemenin mutluluðuyla inekleri kontrol edip, 

saklambaç oynamaya karar vererek günlük yaþantýmýza devam ettik.                                                                 

          Not:*Pa nazut kinavikat, pa nazut kivodine: (Makedonca: Gene geri çaðýracaklar, gene geri gideceðiz. 

Otlata otlata Selanik'e geri döneceðiz. Korkmayýn ben sizi koruyacaðým, Ýþte bakýn tüfek omzumda.)

            ‘Nogu Samaçine bre çedu nogu: (Çok uðraþtýk bre evlat çok)                                                                 

       *Mariya kýz / Mariya kýz. Beyaz yýkarsýn / Siyah giyersin. Annene mi acýyorsun / Yoksa babaný mý 

düþünüyorsun? Ne anneme acýyorum / Ne babamý düþünüyorum. Niþanlýmý düþünüyorum. Anadolu'ya gidiyor /

Acaba döner mi?                                                                                                                        
      Not: Dedem Balon Hasan Varhan (..... /1983), Annem Zeliha Beler Varhan (1921-2005), Aðabeyim 

Ýsmet Varhan ve Mustafa Tepþik'e katkýlarýndan dolayý teþekkür ederim.                                                             
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Nevzat Varhan

02.07.2008 /Ankara 

Mübadele sonucu göç eden atalarimiz trene esyalarini yüklerken 
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Karacaova

 

    

KARACAOVA

1- Selanik  2- Vodina 3- Karacaova 4- Tresino (Orma) 5- Bizova 6- Gülcemal Vapuru Bandýrma Limanýnda

Limanda. 7- Göç Haritasý, 8- Vapurda Mübadele sonucu göçeden atalarýmýz.
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Karacaova

 

   

 

                                                       
Kaymakçalan Daglari

 
 

1 - Balkan göçmeni (Hafiz Hasan'lardan) 2 - Balon Hasan ve Servet Varhan  3 - Balon Mehmet Verim 
4 - Belo Hüseyin Beler  5 - Ümmühan Beler 6 - Mehmet - Zeliha Varhan  (1921/1337 -1980/2005) 

7 - Emine  ORDUKAYA  ( Karacabat (1338) -1922 dogumlu Agustos  /  2012 de tek yasayan)
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Karacaova

    

 
                                                        

(Edessa) Vodina ve Tresino (Orma)

Osmanlý Zamanýnda Selanik Vilayeti
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Kapýdað Efsaneleri / Kayýp Kapý - Gelin Taþý

 

   

 

                                                        
 

KAPIDAÐ EFSANELERÝ
Nevzat VARHAN

Eski tarihlerin birinde avcýlar her zamanki gibi iki üç günlük nevalelerini alýp Kapýdaðýn balta girmemiþ 

ormanlarýnda avlanmaya çýkmýþlar. O zamanlar daðlarda av bol. Kurt bile var. Onlar daha çok karaca peþinde. 

Gezmiþler dolaþmýþlar, birinci gün hiçbir av hayvanýna rastlamamýþlar. Avcýlarýn bu þekilde avlanmaya üç gün 

kadar devam ettikleri olaðan bir durummuþ. Ýkinci gün gene elleri boþ akþamý bulmuþlar. Kamp ateþinin 

etrafýnda oturmuþ söyleþirlerken, Þeytanköylü Yorgo yarýn sabah dönelim vre Hýristo demiþ. Hýristo olur mu, 

böyle av torbamýz boþ nasýl döneriz. Bir Karatavuk bile vuramadýk daha. Hele bir sabah olsun, kýsmetimiz açýlýr 

herhalde diye karþýlýk vermiþ. Fatya'lý Yannis de – He ya öðlene kadar dolaþýrýz. Vurduk vurduk, bir þey çýkmazssa 

döneriz artýk. Diyerek söze karýþmýþ. Gonia'lý Hýristo sabýrlý olun vre, avcý dediðin sabýrlý olur. Avýn ne zaman  

ortaya çýkacaðý hiç belli olur mu? Deyince ,diðerleri susmuþlar. Ateþin sýcaklýðýndan ve cýzýrtýsýndan baþka, arada 

ormanýn karanlýklarýndan ürkütücü sesler duyuluyormuþ. Gökyüzünde yýldýzlar elle tutulacak kadar yakýnda ve 

parlakmýþ. Samanyolu ýþýl ýþýl bir þerit gibi uzanýp gidiyormuþ. Ateþin sýcaklýðý ve alevlerin aydýnlýðýnda eski 

avlarý konuþarak vakit geçirmeye baþlamýþlar.                                                                                                     

Sabah olunca tekrar yola koyulmuþlar. Köpekler bir ara havlamaya baþlayýnca heyecanlanmýþlar. Bir karaca 

aniden önlerinden zýplayarak meþeliklerde kaybolmuþ. Köpekler peþinde, avcýlar onlarý izlemede koþuþturma 

baþlamýþ. Avcýlar birbirinden fazla uzaklaþmadan, Hýristo'nun stratejisini uygulayarak avlarýný bir üçgen alana 

düþürmek için belirledikleri noktalarý kolluyorlarmýþ. Fatya'lý Yannis karacaya yaklaþmýþ, en uygun durumu 

kollayarak izlemiþ. Karaca, sarmaþýklarla kaplý büyük kayalarýn olduðu bir yerde birden durmuþ. O anda 

gürültülü bir sesle sarmaþýklar yana doðru açýlmýþ. At arabasýnýn geçebileceði büyüklüklükte demirden bir kapý  

ortaya çýkmýþ. Kapý gacýr-gucur sesleriyle  açýlmýþ. Ýçeriden bir ýþýk ormanýn derinliklerini aydýnlatmýþ. Karaca, 

Yannis'in korkulu bakýþlarý arasýnda kapýdan içeriye süzülerek gözden kaybolmuþ. Kapý tekrar, sarmaþýklarýn 

arkasýnda ayný seslerle kapanmýþ. Yannis þok geçirmiþ bir halde titreyerek arkadaþlarýna zor ulaþmýþ. Dili 

tutulmuþ. Ýþaretlerle olayý anlatmaya çalýþýyor, fakat bir türlü beceremiyormuþ. Arkadaþlarý Yannis'deki bu 

deðiþim üzerine panikleyerek dönmeye karar vermiþler. Pirseka dolaylarýndan Fatya'ya inmiþler. Yannis titrek ve 

korkulu bir durumda evine ulaþýnca hemen yatmýþ. Komþular merakla toplanmýþlar. Herkes Yannis'in 

konuþmasýný bekliyor, ne diyeceðini merak ediyormuþ. Akþama doðru az da olsa sakinleþen Yannis, olayý 

anlatmýþ. Tekrar titremelerle içine kapanmýþ. Diðer avcýlar köylerine dönmüþler. Birkaç  gün sonra üzücü haberle 

yýkýlmýþlar. Fatya'lý Yannis þoktan çýkamýyarak ne yazýk ki yaþamýný yitirmiþ. Avcýlar zamanla, anlatýlan bölgeye 

defalarca av seferleri düzenlemelerine karþýn sarmaþýklý kayalarý ve kayýp kapýyý bulamamýþlar. Hala da bu kapý 

esrarýný korumaya devam etmektedir.                                                                                                               

 .

  .

KAYIP KAPI - 1

GELÝN TAÞI - 2
Eskiden çok eskiden, Kapýdað köyleri arasýnda ulaþým deniz yoluyla saðlanýrmýþ. Ancak atý, eþeði, katýrý olanlar 

daracýk patikalarý kullanarak pazara gidip gelirlermiþ. Keþiþler manastýrlarý dolaþýrken de bu patikalardan 

faydalanýrlarmýþ. Deniz ulaþýmý da yelkenli ve kürekli mavnalar aracýlýðý ile yapýlýrmýþ. Deniz kültürü oldukça 

geliþmiþ bir durumdaymýþ. Fýrtýna ve bora denizcilerin en büyük korkusuymuþ o zamanlar da. Korsanlýk da 

tehdit unsuruymuþ. Tüm bunlara karþýn deniz yaþamlarýnýn olmazsa olmazýymýþ bu sahil köylerinin. Köyler 

arasýnda sosyal iliþkiler her zaman canlýlýðýný koruyor, kýz alýp vermeler de  akrabalýk ve yakýnlaþmayý birlikte 

devam ettirmeye yarýyormuþ. Düðünler çok eðlenceli bir þekilde yapýlýyor, geniþ katýlým görülüyormuþ.

Düðünler daha ziyade, kýþlarý soðuk ve fýrtýnalý geçtiðinden, yaz günlerinde hasat sonuna denk planlanýyormuþ.

Ýþte bu düðünlerden birinde, Gonia'dan ,Dragonda'ya kýz almak üzere çok sýcak aðustos günü yola çýkan düðün 

halayý Rutya, Herek köylerini uygun bir rüzgarla yelkenleri þiþirerek geçmiþler. Dragonda koyunda iskeleye 

yanaþarak sað salim karaya ayak basmýþlar. Köyün papazý ve kýz tarafý, komþularý, gelenleri çok sýcak 

karþýlamýþlar. Hep birlikte düðün evine gitmiþler. Yemekler yenmiþ, þaraplar içilmiþ. Eðlence yapýlmýþ. Akþam da 

düðün töreni devam etmiþ. Sabah olunca gelin, düðün evinden alýnarak, çalgýlar, oyunlar eþliðinde iskelede 

mavnaya bindirilmiþ. Kýz tarafýndan aðlayanlar sýzlayanlar olmuþ.
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Tüm Gonia'lýlar tekneye binince kaptan yelkenleri fora etmiþ. Hava çok güzelmiþ sabah sabah. Yalnýz Marmara 

adasý yönünde hafiften bulutlanma baþlamýþ. Kaptan Apostol havanýn bozacaðýný anlamýþ, fakat o zamana 

kadar Rutya burnunu geçeriz diye düþünerek kimseye bir þey söylememiþ. Gelin halayýný taþýyan mavna davul, 

klarnet, keman seslerine karýþan martý sesleriyle birlikte yol almaya baþlamýþ. Papaz Aleko vre denize bir hediye 

sunmayý unutmayýn diye arkalarýndan seslenmiþ ama kimse oralý olmamýþ. Mavna kýyý kýyý süzülerek Paflima'yý 

geçmiþ. Uzakta Avþa tarafýnda kara kara bulutlarla birlikte þimþekler çakmaya baþlamýþ. Arkadan gök gürültüsü 

de eklenince düðün halayýnda korkudan herkes olduðu yere sinmiþ. Kaptan moral vermeye çalýþýrken tedbiri 

de elden býrakmýyormuþ. Biraz daha kýyýya yaklaþarak yol almaya çalýþýyormuþ. Herek'e yaklaþmýþlar. Fakat bora 

da ne yazýk ki patlamýþ. Rüzgar þiddetini arttýrýyor, þimþekler çakýyor, gök gürültüsü çocuklarý ürkütüyormuþ. 

Yaðmur da baþlayýnca kaptan Apostol Herek koyuna sýðýnmaya karar vererek dümende hata yapmamaya 

gayret ediyormuþ. Ýþte tam bu sýrada beklenmedik bir þey olmuþ. Sahilde büyük kayadan bir parça patlama 

sesine benzer bir uðultuyla  koparak denizin sularýna gömülmüþ. Denizde oluþan dalgalar da mavnayý alabora 

etmiþ. Panik ve kargaþa içinde herkes can telaþýna kapýlarak baðrýþmaya baþlamýþ. Gelinle birlikte birkaç kiþi 

daha dalgalara kapýlarak kaybolmuþ. Kaptan mavnayý batmaktan kurtarmýþ ve zar zor Herek'e ulaþmýþ.Olayý 

öðrenen tüm köylüleri hüzün kaplamýþ. Hava sakinleþince tekrar Gonia'ya doðru yola çýkmýþlar. Bu kara gün 

yýllar geçse de çevrede hiç unutulmamýþ. Bir bölümü kopup denizin sularýna gömülen kayaya *Gelin Taþý* adý 

verilmiþ. Ne zaman ki köyler arasýnda deniz yoluyla düðün halayý buradan geçse, mutlaka gelinlik giydirilmiþ 

bir bebeðin suya atýlmasý gelenek halini almýþ.                        
                   GELÝN TAÞI – Ýllüstrasyon (Canlandýrma) - Nevzat VARHAN

                PÝRSEKA – 3: Eski devirlerde Kapýdaðý'nda Klapsi tepesi ile dikilitaþ arasý bugünkü gibi basýk deðilmiþ.
Ayný düzeyde yükselti varmýþ. Daðýn bu 

zirvelerinde tanrýlar yaþýyormuþ. Klapsi 

tepesindeki Rüzgar tanrýsý “Klapsi” bu 

çevredeki rüzgarlarý yönetiyormuþ. 

Rüzgarlar ne zaman, ne þiddette ancak 

bu tanrýdan izin aldýklarý ölçüde 

esebiliyorlarmýþ. Gonia koyu lodosa açýk 

olduðundan, burada her zaman bu 

rüzgar esiyormuþ. Yaz kýþ demeden 

estiði için de þýmarmaya baþlamýþ. Bu 

koyda benden baþka rüzgar esemez, 

bana uymak zorundasýnýz diyor, 

estiðinde etrafý daðýtýyor, balýkçýlarýn að 

atmasýný  engel l iyor,  mart ý lar ýn,  

karabataklarýn kayalardan saklandýklarý 
yerlerden çýkamamasýna neden oluyormuþ. 

Çiftçiler de bundan rahatsýz olmuþlar.

Kuþlar, böcekler de yuvalarýndan çýkamamýþlar. Burada yaþayan tüm canlýlar, bitkiler aðaçlar toplantý yapýp, 

aralarýndan seçtikleri üç temsilciyi, durumdan þikayetçi olmak üzere Klapsiye göndermeye karar vermiþler. 

Klapsi, temsilcilerin þikayetlerinde haklý olduklarýný söyleyerek  çok hiddetlenmiþ. Siz merak etmeyin ben ona bir 

çeki düzen vereyim de görsün bakalým demiþ. Gece gene lodosun delice estiði geç vakitlerde yumruðunu 

Pirseka diye nara atarak Fatia ile Gonia 

arasýndaki yere indirip orasýný çökertmiþ. 

Fatia koyunda esen poyraz rüzgarýna da, 

bundan sonra ne zaman lodos kendini 

unutup ölçüyü kaçýrýrsa hemen esmeye 

baþlamasýný söylemiþ. Poyraz da tiz bir 

ses çýkararak gece yarýsýnda esmeye 

baþlayarak lodosu durdurmuþ. Böylece 

lodos ne zaman kendini unutup 

delirmeye baþlarsa, arkadan poyraz 

esmeye baþlýyor, lodosu adalara doðru 

çekilmek zorunda býrakýyormuþ. Gonia 

koyunda yaþayanlar bundan çok memnun 

kalmýþlar. Daðýn bir bölümünde oluþan 

çöküntü geçite de Pirseka adýný vermiþler.

Kapýdað Efsaneleri / Gelin Taþý



- 31 -

Ocaklar Belediyesi

OCAKLAR BELEDÝYESÝ

1998 yilinda yapilan son nüfus sayiminda OCAKLAR'in nüfusu 2117 olarak belirlendikten sonra  30 Aralik-1998 

tarih ve 7469 sayili kanunla degisik 7. maddesi uyarinca  belediye örgütü kurulmasina karar verilmistir. Son 

Muhtar Makine Mühendisi Hasan YAPAKÇI zamaninda yapilan bu degisiklikle Ocaklar, Köy statüsünden Belde 

statüsüne geçmistir. 18 Nisan – 1999 seçimlerinden sonra, 24 Nisan 1999'da Belde Belediyesi resmen göreve 

basladi. Ilk Belediye baskani olarak Insaat Mühendisi Hüseyin DURAK seçildi. 2004 ve 2009 seçimlerinde 2. ve 

3. defa seçilmis olup halen görevini sürdürmektedir.Belde belediyesi de baskanlik, alt birimler olarak; Bas 

Katiplik, Muhasebe, Fen Isleri, Emlak, Zabita, Temizlik isleri ve Itfaiye örgütünü tamamlayarak çok kisa bir 

sürede çalismaya baslamistir.Ocaklar Belde Belediyesi Marmara ve bogazlar belediyeler birliginin üyesidir. 

Ocaklar Köyü ise Cumhuriyet Mahallesi adiyla  mahalle muhtarligina dönüsmüstür. Ilk Mahalle Muhtarligina 

Yalçin  AYCAN seçilmis, sonraki ikinci ve son seçimlerde Sener SUTAS mahalle muhtari olmustur.                      

     

                       

1 – Meço AGA(Karacu) 2 – Borazan MEHMET 3 – Ali KALKIN (Hafiz ALI ) 4 – Bosnak MEMIS 5 – Mehmet ÖNER 

(Bakkal MEHMET) 6 – Hasan SONGÜL (Katip HASAN) 7 – Mehmet TÜRKMEN (Mehmet ÇAVUS) 8 – Ahmet 

SÜRGIT (Demirci AHMET) 9 – Osman ÖNER (Osman KAPTAN) 10 – Ramiz VERIM (Balon RAMIZ ) 11 – Ahmet 

SERT (Serko AHMET) 12 – Hüseyin IPEKÇI (Bakkal HÜSEYIN) 13 – Hasan ÖNER 14 – Cavit BOZDOGAN 

15 – Recai TEPSIK 16 – Mustafa VARHAN 17 – Hasan YAPAKÇI (Son Köy Muhtari) 1999 sonrasi ilk mahalle 

Muhtari Yalçin AYCAN 2 – Sener SUTAS  3 – Sener SUTAS ( Göreve devam ediyor-2012)

1 – Hüseyin DURAK (1999 – 2004) 2 – Hüseyin DURAK ( 2004 – 2009 ) 3 – Hüseyin DURAK (2009 – 2014)        

.

.Ocaklar'da 1924 tarihi itibariyle hizmeti geçen Muhtarlar sirasiyla asagidaki gibidir; 

Belediye Baskanligi: 
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Kapýdað Efsaneleri

Belediye Meclisi ve Çalýþanlarý:

Ocaklar Belde Belediyesi Meclisi (2009-2014 dönemi) 13.08.2012 Pazartesi günü aylik olagan toplantisi. 
(Solda: Ahmet Sürgit - Rizvan Çile - Yasar Onan - Aydin Bilgiç - Baskan Hüseyin DURAK - Cemal Vuran

Mehmet Tepþik - Mehmet Verim - Ýsmail  Agaoglu - Engin Gönal)

Ocaklar Belediyesi Memurlari :
Hasan Türkmen (Zabita) - Akin Sutas (Zabita) - Zafer Korkmaz (Yazý Ýsleri)-Yasar Demir (Zabita) 

Mehmet Sutas (Mali Hizmetler) - Filiz Sutas - (Harita Teknikeri) - Hüseyin Durak (Baskan) 
Meltem Kader (Emlak Ýsleri) - Tufan Kader - (Harita Teknikeri) - Ýbrahim Öztürk (Zabýta)         

Ocaklar Belediyesi 
Çalisanlari
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Muhtarlarýmýz

MUHTARLARIMIZ
1- Meço AGA  2- Borazan MEHMET 3- (Hafiz ALI) Ali KALKIN  4- Bosnak MEMIS  

(Bakkal) Mehmet ÖNER (1325-1909/1950)

(1939 - 1950)                             

           
(Katip Hasan) Hasan SONGÜR                     

1320 (1904) - 1987        

 
(Bayram Çavus) Mehmet TÜRKMEN

...../1984

                                                                                                                                                                                                                                                                

(Demirci ) Ahmet SÜRGIT (1336 -1920/1974)

1950 - 1954
  (Kaptan) Osman ÖNER (1914-2000) 

1954 - 1958
               (Balon) Ramiz VERIM (1929-1999)

1958 - 1960
  

  
              

           

1972 Ocaklar'dan görünüs.                                                        Noktalama Teknigi – Nevzat VARHAN                                       
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Muhtarlarýmýz

(Serko) Ahmet SERT (1923 -1987)

1963 - 1965           

(Bakkal ) Hüseyin IPEKÇI 

1328(1912) -1993-1960-63 1965-68

         Hasan ÖNER (1940-2004)

1968-1981                                             
Cavit BOZDOGAN (1938)

1981-1984
 

Recai TEPSIK (1938)

1984-1988
Mustafa VARHAN (1943)

1988-1994
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Muhtarlarýmýz

            

               

Eski Iskeleden eski çay bahçeleri / (Alinti:Ocaklar.com)

Hasan YAPAKÇI (1961) 

Son Köy MUHTARI 1994-1999
          Yalçýn AYCAN (1975)

Ilk Mahalle MUHTARI
1999-2004   

Sener SUTAS (1959)

2004-2009   2009-2014       
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Unutulmayan Bekçiler

                                                  UNUTULMAYAN BEKÇÝLER
 

(Kasap) Hasan GEZGÝN

........ / 1965

(Koreli) Nafiz ARTIK

1930 - 29.02.2000

(Paþo) Ege ORDUKAYA

1928 - 1990

(Baradan) Hüseyin KALKIN

1935 - 1985

(Çinimini) Süleyman YOURTÇU

1937 - 01.08.1990
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Ocaklar Ortaokulu

            

                                            

Köyümüz mübadele tarihi 1924'ten 1945 yýlýna deðin ne yazýk ki okulsuz olarak yaþamýný sürdürmüþtür. Erdek 

Kaymakamý Muzaffer GÜVEN'in (1941-1946) olaya el atmasýyla Ýlkokul, 1946 yýlýnda köy odasýnda açýlmýþtýr. 

Bir yýl burada eðitim-öðretimden sonra, Ýtalyan tacir Pepino'nun deniz kenarýndaki evinin yýkýlýp, okul binasý 

olarak yeniden  inþa edilen yerine taþýnmýþtýr. 1962-1963 öðretim yýlýnda 5. sýnýflar Paþo Sami Halat'ýn 

kahvesinde eðitimini tamamlamýþtýr. Hemen yakýnýndaki Hüsnü Sarý'nýn kahvesi de bir süre okula ek dershane 

olarak kullanýlmýþtýr.2002 yýlýna kadar ayný binada eðitim-öðretime devam edilmiþ olup, Ýskender Bey'in Merada 

Mehmet Kýlkýþ eþi Havva Kýlkýþ'ýn baðýþladýðý arsaya (Ýmar planý 18. Madde Belediyenin tasarrufu gereði) DSP 

milletvekili (Bandýrma) Güven KARAHAN'ýn büyük çabalarý sonucu çýkartýlan ödenekle yapýlan yeni binasýna 

taþýnmýþtýr. 2012 yýlýnda zorunlu eðitimin 12 yýla çýkarýlmasý sonucu Ocaklar Ýlköðretim Okulu, Ocaklar 

Ortaokulu'na dönüþtürülmüþtür. Halen bu þekilde ( taþýmalý eðitimle birlikte) varlýðýný sürdürmektedir. Okulun 

genel olarak durumu þöyledir: Müdür ve Müdür Yardýmcýsý(1), Türkçe – 3, Matematik -1, Fen ve Teknoloji – 1, 

Sosyal Bilgiler - 2, Beden Eðitimi – 1, Sýnýf Öðretmeni – 6, Ana sýnýfý – 1, Biliþim Teknolojisi – 1, Görsel Sanatlar 

1, Teknoloji ve Tasarým – 1 (Öðretmen daðýlýmý). Yabancý Dil olarak Ýngilizce okutulmaktadýr. 15 derslik, 

Bilgisayar Laboratuarý – 1, Fen Laboratuarý – 2, Atölye – 1, Spor salonu – 1 ve Kütüphane (500 kitaplýk) 

bulunmaktadýr. Bina kaloriferle ýsýtýlmaktadýr. Þube sayýsý: 13, Erkek:121 + Kýz : 106 = Toplam : 227 öðrenci 

vardýr.

BALIKESÝR - ERDEK

OCAKLAR ORTAOKULU

Mustafa Kemal VERÝM (Okul Müdürü)

OKULUN MÜDÜRLERÝ : 1-Ahmet GÜRGEN – (1950-1965)  2-Celal AYDEMÝR - (1965-1971)  3-Hacer DURAK -  (1971-1973) 
Müdür Yetk Öðrt. 4-Kubilay KIRAN - (1973-1978)    5-Kadir ÇAÐIRANKAYA - (1978-1988)   6-Fahri NEVRUZ - (1988-1989)

7-Hatice CÝVAN - (1989-1991) 8-Hatice ÖZÖÐRETMEN - (1991-1995) 9-Hatice ÇOKYAMAN - (1995-1998) 10-Hüseyin 
KARAMAN - (1998-2001) Müdür Yetk.Öðrt. 11-Seher ALTUNTAÞ - (2001-2002) Müdür Yetk. Öðrt. 12-Veysel BÝLGÝÇ

(2002-2004) Müdür Vekili 13-Muzaffer BEYAZIT - (2004-2010) Okul Müdürü  14-Mustafa Kemal VERÝM 
(2010-halen görevde) 
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Ocaklar Ortaokulu

                                                  
 

OCAKLAR ORTAOKULU / 2012 Okul Müdürü Mustafa Kemal VERÝM 

Müdür Yardýmcýsý Özgür KOÇAK

Okulumuzdan görüntüler.
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Ocaklar Ortaokulu

            

Ocaklar Ýlkokulu Cumhuriyet Bayramý töreninde (1958).
1958 - Ocaklar Ýlkokulu 23 Nisan Bayramý törene dönüþtü. Baþöðretmen Ahmet GÜRGEN.

(Fotoðraf : Melek Gürgen Adýyaman arþivi)
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Ocaklar Aile Saðlýk Merkezi

                                                  
 

                                                            

OCAKLAR AÝLE SAÐLIK MERKEZÝ

Dr. Kadir DADAN                                                                                                               Hemsire Nazan ÇINAR

1994 yýlýnda Saðlýk Evi olarak kuruldu. 1999 yýlýnda Saðlýk Ocaðý olarak hizmet vermeye baþladý. 2010 yýlýnda 

Aile Saðlýðý Merkezi oldu. 2008 yýlýnda göreve baþlayan Dr. Kadir DADAN halen devam etmektedir. Hemþire 

olarak da Nazan ÇINAR görevlidir. Bir program dahilinde Ocaklar Beldesi ile birlikte, Narlý ( Gezici Hizmet), Ýlhan 

(Gezici Hizmet), Turanköy ( Gezici Hizmet), Ormanlý (Gezici  Hizmet), Doðanlar (Gezici Hizmet), Adalar: Tuzla, 

Poyrazlý, Paþalimaný, Harmanlý; Balýklý köylerine gezici hizmet.

Telefonlar: 0 266 847 58 99 – 0 505 403 88 68

Laboratuar tetkikleri için: Çarþamba ve Perþembe günleri 

Saat: 09.00 – 09.30 arasýýnda kan alýmý yapýlmaktadýr. 

(Kan alýmlarý yalnýzca kayýtlý hastalar içindir.)
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Muhla Kalesi

            

MUHLA KALESÝ

Beldemize 3 km uzaklýkta, Kalederesi ile Deðirmenderesi arasýnda kalan tepenin üzerindedir. Ýsmi Rumca adý 

Moukhlia veya Moukhlies'den geldiði düþünülmektedir. Georgios Kizikenos, XIX. yy'da Keramidas dendiðini 

bildiriyor. Hasluck, bu kalenin yapýlýþýnýn Kersonesoslular'a (Gelibolu Yarýmadasý sakinleri) ait olup, 1233 yýlýnda 

Haçlýlar tarafýndan zaptedildiðini yazmaktadýr.                                                                                                   

Kale, doðu, batý, güney yamaçlarý dik ve kuzey tarafý arkadaki daða yaslanan, ovaya hakim tepe üzerinde 

kurulmuþtur. Genel görünüþü, doðu-batý yönünde uzanmýþ yaklaþýk 200 x 50 metre boyutunda bir 

dikdörtgendir. Kuzeyde bulunan duvar ve burçlar büsbütün yýkýlmýþ, batý ve güneydekiler nispeten saðlam 

durumda kalmýþtýr. Ýki metre kalýnlýðýndaki duvarlar yontulmamýþ granit taþlarý, kiremit ve kireçle yapýlmýþ, dýþ 

yüzeyleri oldukça düzgün þekilde iþlenmiþtir. Kalenin, yedisi yarým-yuvarlak ve kuzey  köþedeki bir tanesi de 

dörtgen olmak üzere sekiz burcu vardýr. Güneyde bulunan üç küçük yuvarlak burçtan en batýdakinde, burç 

bedeniyle kale duvarý arasýnda bir giriþ yeri seçilmektedir; bunun üstü kubbelidir. Güney-batý kulesi de 

kalýntýnýn en iyi korunmuþ yerlerinden biridir. Kalenin içinde, güney-doðu köþesine yakýn bir yerde 10 x 5 x 8 

metre boyutunda dikdörtgenler prizmasý þeklinde bir sarnýç vardýr. Kireç ve granit taþý ile örülmüþ bulunan 

sarnýç duvarlarýnýn yüzlerine iki cm. kalýnlýðýnda horasandan bir sýva çekilmiþtir. Biçim ve malzemesinden 

Ortaçað yapýsý olduðu sanýlmaktadýr. Dr. Makris, Muhla'nýn üzerinde Profitis Ýlias denilen bir tepede granit 

kayalar üzerine , büyük harflerle oyulmuþ (O P ) harflerinin bulunduðundan ve bunlarýn sýnýr anlamýna gelen 

(OPION = Orion ) kelimesinin baþ harfleri olmasý olasýlýðýndan söz eder.                                                             

Yukarýdaki fotoðraf 2010 yýlýnda en son durumunu gözler önüne sermektedir. Etrafý gür meþeliklerle çevrili, 

orman yolundan ancak bir patikayla ulaþýlan kale, kendi kaderine terk edilmiþ,  hazine arayanlarýn sorumsuzca 

orasýný burasýný kazdýklarý bir  ören yeridir.                                                                                                          

                                                                                                                                 Nevzat VARHAN                  

.

.

.



- 42 -

Kumanya

                                                            

Kumpanya  beldemizin kuzey batýsýnda Granit tepenin denize yakýn yamaçlarýnda taþocaklarýna verilen isimdir. 

Bu taþocaklarýnýn ne zamandan beri iþletildiðine dair elimizde bir bilgi bulunmamaktadýr. Ne var ki, bazý 

verilerden hareketle çok eski zamanlara uzandýðýný tahmin ediyoruz. Osmanlý Tarihinde Ýstanbulun Fethi 

sýrasýnda toplarda kullanýlan mermer ve granit güllelerin Karadeniz ve Çanakkale çevrelerinde yapýldýðý 

kaydedilmektedir. Ayrýca taþocaklarýnýn yamaçlarýnda ve Mamun dere giriþinde yapý kalýntýlarýnýn olmasý burada 

.eskilere dayanan yerleþmenin de varolduðunu gösteriyor. 1970'li yýllara kadar taþocaðýndan sahile, yapýlan 

parke taþlarýný indirmek için varangel denilen raylý bir sistem çalýþýr durumdaydý.                                                

Kumanya köyümüzün bir dönem olmazsa olmazýydý. Birçok ailenin geçim kaynaðýydý. Taþçýlýk çok zor bir iþ 

olmasýna karþýn, baþka seçeneði olmayan vazgeçilmez bir meslekti. Ýstanbulun kaldýrýmlarý burada yapýlan parke 

taþlarýyla döþeniyordu. Mavnalar her gün sahilde yýðýlmýþ parkeleri yüklenip Ýstanbula taþýyordu. Bu ocaklar bir 

dönem Fehmi Bey’in iþletmesindeyken, bir ara kapatýlýp günümüzde tekrar iþletmeye açýlmýþtýr. Bu taþocaklarýnýn 

bizce en önemli özelliði Beldemize adýný vermesidir. 1924 öncesi GONIA olan adý bu taþ ocaklarýna baðlý olarak 

OCAKLAR olarak deðiþtirilmiþtir.                                                                                                                          

.

.

Kumpanyada yapýlan granit gülleler. Belediye önü Atatürk anýtý. Fotoðraflar : Nevzat VARHAN
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Nea Gonia - Gonia / Karþýlýklý Ziyaretler

            

NEA GONÝA - GONÝA
Karþýlýklý Ziyaretler

2004 Yilinda Nea Gonia'dan gelen konuklar eski büyük çesmenin önünde.

2010 yili Agustos ayinda gelen Nea Gonia'li ziyaretçiler ve hediye sepeti.Belediye önünde.

1924 yýlýndaki mübadele konusu, neredeyse 1980’li 

yýllara kadar gerek resmi, gerek siyasi nedenlerle kapalý 

olarak kaldý. Ancak aileler arasýnda nesilden nesile 

anlatýldý. Küreselleþme sonucu 1980’li yýllarla birlikte 

medyada yavaþ yavaþ sesler duyulmaya, kurulan 

derneklerin de yardýmýyla edebiyat, sinema v.b. alanlarda 

mübadillerin acýklý öyküleri seslendirilmeye baþlandý. Torunlar dedelerinden dinledikleri ata yurtlarýný görmek 

için turlara katýldýlar. Ýzlenimlerini paylaþmaya baþladýlar. 2000 li yýllarda bu trafik iyice hýzlandý. Önce 2004 

yýlýnda Yunanistan'dan gelen Nea Gonia'lýlarla tanýþtýk. 2010 yýlýnda ikinci bir ziyaret iletiþim ve dostluðu iyice 

geliþtirdi. 2011 yýlý nisan ayýnda beldemizden bir grup, dede topraðý Karacaova'daki Tresino (Orma)'yý ve Nea 

Gonia'yý ziyaret etti. Karþýlýklý hediyeler verildi.                                                                                                     .
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Nea Gonia - Gonia / Karþýlýklý Ziyaretler

Selanik Gezisi / Nisan 2011

Aridea (SUBUSKA ) - Eski Gar Binasý / Nisan – 2011 Selanik GEZÝSÝ (Bu bina mübadele sýrasýnda 
atalarýmýzýn trene binip Selanik'e uðurlandýðý istasyon binasý olup, günümüzde müze olarak kullanýlmaktadýr)
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Þiirler / Yeni Hayat - Ne Güzel Yerinde  Ocaklar Köyü

Nevzat Varhan / Ocak–2005
*Makedonca: Kýz evlat-erkek evlat.

YENÝ HAYAT

Kaymakçalan daðlarýný,
Kara bulutlar sardý.
Off anam offf.
Tresina'da sular çaðlar,
Gözlerimden yaþlar akar.
Off babam offf.

Savaþlarda çok çile çektik.
Göðüs gerdik Balkanlar'a.
Ana vatan caným vatan,
Ama burasý da vatan.
Ahh kerku(*) ahhh.

Lozan'da karar alýndý.
Kara haber tez yayýldý.
Karacaova'nýn ortasýna,
Bir kor gibi düþtü.
Mübadil koydular adýmýzý.
Yaktý bre bu haber bizi.
Ahh sinku(*) ahhh.

Asýrlar boyu,
Kök saldýk bu topraklarda.
Söküldük, kýrýldý dallarýmýz.
Anýlarýmýz, umutlarýmýz, sevinçlerimizle,
Doldurulduk vagonlara Vodina'da.
Raylar daraldý, yok oldu ufuklarda.
Vahh Eleni vahhh.

Selanik limanýnda vapurlar,
Tabut tabut.
Ýlk defa gördük denizi.
Korku sardý bedenlerimizi.
Geri mi geldi Tufan?
Oyy Mustafa Kemal'im oyyy.

Vapurumuz Gülcemal.
Güvertede hüzün,
Yýl 1924.
Mehmet-Zeliha üç yaþlarýnda.
Ana vatan çok yakýnda.
Sularda temmuz sýcaklýðý.
Tuzla'da alýndýk karantinaya.
Çadýrlarda heyecan.
Ahh vataným ahhh.

Daðýldýk Anadolu'ya.
Samsun, Sakarya, Manisa,
Bursa, Balýkesir, Edirne.
Yakýlmýþ, yýkýlmýþ viran.
Gonia'ya yerleþtirildik doksan beþ aile.
Tutunduk dört elle topraða.
Yeni hava, yeni daðlar, yeni gök.
Yeni hayat.

NE GÜZEL YERÝNDE OCAKLAR KÖYÜ

Atadan yadigar Ocaklar Köyü

Ahmed'e dayanýr temizdir soyu

Her demde ilaçtýr ekmeði suyu

Ne güzel yerinde Ocaklar Köyü

Arkasýnda sýra sýra daðlarý

Zeytinliktir bahçeleri baðlarý

Ölen ölmüþ hoþ geçinir saðlarý

Ne güzel yerinde Ocaklar Köyü

Mavi deniz dalga olur döþüne

Uluçýnar gün düþünmez baþýna

Çok yer gezdim rastlamadým eþine

Ne güzel yerinde Ocaklar Köyü

(Adalet Bakanlýðý Kampýnda Kalan, vefat etmiþ 

ismini hatýrlamadýðý bir arkadaþýndan naklen)

                    Hüsnü SARI

                    31.07.2012 Salý Saat:10.00
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Þiirler / Ocaklar Çarþýsý

OCAKLAR ÇARÞISI*

Tek tük pencerelerde
Titrek cýlýz gaz lambalarý ýþýklarý 
Zamanýn neresinde olduðunu
Mustafa hoca'nýn ezan sesinden anlarsýn
Balon Hasan, Belo Hüseyin, Sarý Hasan
Namaz telaþýndadýr çeþme baþýnda
Koreli köy odasýnda 
Açar kilidi kumandan edasýyla
Kahveci Mahmut demlemiþtir çayý
Büyük Kahvede
Dükkânýn kapýsýnda Bakkal Hüseyin
Taþçýlar Bafra mý alýr? Birinci mi? 
Süzülür muhtar bakýþýyla
Etraf aydýnlanýnca
Görünür Jipiyle Demirci Ahmet
Köþe baþýnda
Berber Süleyman akþamý bekler
Asýrlýk çýnar aðaçlarý
Neresinde zamanýn
 Tak tak tak sesleriyle 
Katýlýr ayine leylekler
Zeytin zamanýysa
Yaðhanenin önünde küfe küfe zeytinler
Yað olmayý bekler
Hele geldiyse sinemacý Halil Marmara'dan
Âdem'in elinde Cilalý Ýbo afiþi 
Eðlence var akþama büyük kahvede
Belo Ahmet oturmuþ
Godot'u bekler masada
Kuyubaþýnda Saffet Bey
Düþeþi atmýþtýr yine
Ara sokakta Marangoz Bekir
Fýçýyý bitirmiþ 
Yuvarlamasýndan belli
Zamanýn neresinde olursa olsun
Çinimini aðalarý bekler
Duruþundan belli
Aga Ýþlam kafasýnda Pirsekaya 
Duvarý ördü bile. 
Haftanýn bir gününde
Postacý Hamdi gelir motosikletiyle 
Sarýlýr etrafý birden
Torbasýndaki iletiler açýlýnca  
Sevinçler üzüntüler saçýlýr orta yere
Pazartesi günleri Erdek pazarý
Vabis yolcularý ellerinde sepetler
Bayramlarda Ahmet öðretmen
Boy sýrasýna dizer öðrencilerini
Atatürk þiirleri okunduðunda
Kalabalýkta bir coþku okunur yüzlerde
Ocaklar çarþýsýnda
Yaz da olsa Kýþ da
Su gibi akar yaþam parke kaldýrýmlarda

Nevzat VARHAN – 04.01.10 Ankara
*1960'lý yýllar.
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Þiirler / Taþçýnýn Günlüðü

TAÞÇININ GÜNLÜÐÜ

                                              

Memed Usta, uyandý ezan sesiyle.

Kalktý, giydi mintanýný, yamalý poturunu.   

Ayaðýnda lastik gýslavet.

Zila kadýn, hazýrladý sefertasýný.

Zeytin, ekmek, Allah ne verdiyse.

Memed Usta, semerledi Karaduman'ý.

Bindi, deh dedi.

Baktý, daðlara, ocaklara.

“Ekmek davasý”diye mýrýldandý.

Güneþ bugün erkenciydi.

Vurmuþtu günün ilk ýþýklarý,

Kumpanya'ya.

Taþçýlar, bir bir koyulmuþtu yola.

Mamundere'ye geldiklerinde,

Aðustos böcekleri, karýncalara nazire,

“Car car car”baþladýlar ötmeye.

“Sýcak olacak bugün” dedi Memed Usta.

Kardeþi Ahmet Ustaya.

Eþeklerini baðladýlar aþaðýdaki düzlüðe.

Yavaþ yavaþ týrmandýlar yokuþu.

Makiliklerden bir keklik havalandý.

Astýlar sepetlerini,

Gölgelik çýnar aðacýna.

Ýþbaþý yaptýlar.

Aldýlar ellerine, murçlarý, keskileri, madrigalarý.

Çeliðin çeliðe, çeliðin granite darbeleri.

Tak tik, tak tuk, tak tik tik tak.

Tekdüze.

Kampana sesi, öðlen paydosu.

Sesler kesildi.

Yemek yediler, uyudular bir süre.

Sonra ayný devinim.

Akþama kadar.

Bir yanda granit kayalar,

Bir yanda kesilmiþ parke yýðýný.

Yüzleri gözleri toz içinde.

Bugün nasip bu kadar,

Yarýna Allah kerim.

                                    Nevzat VARHAN - 25.03.2004  
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Þiirler / Ocaklar

OCAKLAR

Villalar yapýlmýþ yamaca,düze,
Zambaktýr,hatmidir, güldür Ocaklar.
Güzelliði sýðmaz kelama, söze,
Oyadýr,yazmadýr,þaldýr Ocaklar.

Kapýdaðýn her an sislidir baþý,
Berraktýr denizi, sert olur taþý,
Eðer konuk olmak isterse kiþi,
Asvalttýr,parkedir,yoldur Ocaklar,

Saygýndýr kadýný narindir kýzý,
Sakindir erkeði, güvendir sözü,
Bir baþkadýr burada rüzgarýn nazý,
Danteldir,ipektir,tüldür Ocaklar.

Bir uçtan bir uca uzanýr kýyý,
Nefistir ekmeði, demlidir çayý.
Renkli geçer temmuz aðustos ayý,
Coþkudur, sevgidir, el'dir Ocaklar.

Çevresi ýhlamur, zeytin aðacý,
Çamlar gelinliði, çýnarlar taþý,
Gelmek kalmak güzel, ayrýlmak acý,
Ýncirdir, asmadýr, baldýr Ocaklar.

Aðlar sýralanýr, olta atýlýr,
Ýstavrit avlanýr, levrek tutulur,
Pideler yapýlýr, mýsýr satýlýr,
Çiçektir ,petektir,daldýr Ocaklar.

Vurulur sondajlar, açýlýr kuyu,
Temizdir havasý, içilir suyu.
Ýnceciktir kumu, geniþtir koyu.
Yeþildir, mavidir, aldýr Ocaklar.

Daðý kayalýktýr, ovasý dümdüz.
Cývýl cývýldýr yaz, rengarenktir güz.
Baþka ne diyeyim, iþte son bir söz,
Rüyadýr, þiirdir, dildir Ocaklar.
                       
                       Muharrem KUBAT
                       12.11.2004   



- 49 -

Þiirler /Ocaklar Beldesi

Fikri güzel, adý güzel yanýnda,

Verir cevabý, hemen anýnda.

Rütbesiyle fiziðiyle övünmez,

Mertçe yaþar, hiçbir zaman dövünmez.

Kula kulluðu hiç tasvip etmez,

O bir yiðittir, gücümüz yetmez.

Mazisinde hazýrlamýþ atiyi,

Ýyi bilir, Atasýyla Fatih'i.

Atlar uçaðýna, çýkar semaya,

Ýþini görür de iner ovaya

Ýyi konuþuruz, bazen atýþý,

Bazen de vuruþur, hem de kakýþýr.

Severim ben, albayýmý her zaman.

Onun sözleri de yaman mý yaman.

Erkektir, her zaman kötü söymlemez,

Kutsal varlýklara, asla elletmez.

Anarým ben onu, hep takdir ile,

Uzaklara gitsem, ayrýlsam bile.

Hoþça kal, albayým gönlün  þen olsun,

Yaptýðýn hizmetler yerini bulsun,

Müspet iþler için verir emrini

Allah'ým uzatsýn, senin ömrünü

Yazarý: Osman KOÞAR

Daðlarla çevrilmiþ, bir yaný deniz,

Ýnsanlar saðlýklý, semiz mi semiz.

Ocaklar beldesi, cennettir yeri,

Her gün geliþir de gider ileri.

Balýðý, zeytini,inciri çoktur,

Bu belde üstüne baþkasý yoktur.

Havasý da güzel, suyu da hoþtur,

Gerisin söylemek boþ oðlu boþtur.

Granittir taþý, bulunmaz eþi,

Çalýþýr burada, amca kardeþi.

Kazanýr parasýn, gelir evine,

Hanýmý çocuðu, hepsi sevine.

Yaz gelince iþler, hemen deðiþir,

Aðaçlar doluþur, dallar eðiþir.   

TANDOÐAN SONGÜR (ALBAY)

                   (Solda)  Pilot Albay Tandoðan Songür

OCAKLAR BELDESÝ
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Baþöðretmen / Ahmet GÜRGEN

Baþöðretmen

AHMET GÜRGEN
Ocaklar Ýlkokulu 1946 yýlýnda Köy odasýnda eðitim-öðretime açýlýnca ilk 

atanan öðretmendir. 1910 yýlýnda Erdek'de doðdu. Babasý Saðýr Mehmet 

Efendi, Annesi Melek Hatun Hanýmdýr. 13 yaþýnda Robert Kolejine gitti. 

Daha sonra Ýzmir Muallim Mektebini bitirdi. Ýngilizce ve Fransýzca 

biliyordu. Ýlk görevini Kýrklareli'nin Midye kasabasýnda yaptý. Sýrasýyla 

Babaeski, Altýnova, Þahinburgaz (Çayaðzý)'da görevini sürdürdü. Fatma 

Hanýmla 1938 yýlýnda evlendi. 1946 yýlýnda Ocaklar Ýlkokulunda göreve 

baþladý. 1965 yýlýnda vefat edene kadar burada çalýþtý. Mehmet, Melek, 

Süleymen adlarýnda iki erkek bir kýzý oldu. Ayrýca Emine adlý bir kýz 

çocuðunu da yanlarýna alarak büyüttü. Köyümüzün sosyal ve kültürel 

anlamda geliþip ilerlemesinde katkýsý çok büyüktür. Okulda dikkatini 

çeken çocuklarýn Erdek Ortaokuluna gitmelerini teþvik ederek 

okumalarýnda öncülük etmiþtir. Okulun çevreyi etkileme, olumlu yönde 

deðiþimini saðlamada motor güç olduðunu, yaptýðý çalýþmalarla 

kanýtlamýþ olup herkesin takdirini kazanmýþtýr. Ahmet  Gürgen'le birlikte – 

Ýsmet Denizli (1949 - 1954) –Þaban DÝKER(1954-1957), Metin ADAKAN 

(1957-1959), Hasan Þanlý TUNÇTAN (1959-1960), Niyazi ERTUÐRUL, 

Necdet ERGÜN(1962-1963) akla ilk gelen öðretmen isimleridir. Ahmet 

Gürgen'le ilgili anýsýný Paylaþan Ahmet Bilgiç, þunlarý anlattý. *1950'li yýllar 

Büyük kahvede oturuyoruz. Masamýzda Baþöðretmen de var. O sýrada 

postacý Hamdi geldi. Mektup torbasýndan, sonradan Almanya'dan Ahmet 

öðretmene gönderildiðini öðrendiðimiz bir paket çýktý. 40 Türk Lirasý 

deðerindeki pakette kitaplar vardý. O zamanlar bir öðretmen maaþý da bu 

düzeydeydi. Ben dayanamadým öðretmene sordum; 

- Hocam bu kadar para kitaba verilir mi? O da - Okumanýn sonu yok. Para önemli deðil. Dedi. Ayrýca okulda 

dikkatini çeken Mehmet Toðay'ýn babasýna okullarýn açýlmasýna yakýn; - Ali usta çocuðu Ortaokula kaydettir. Bu 

çocuk burada ziyan olur. 

Demiþ. Ali Usta 
-Ben okutamam. Benim 

gücüm yetmez. Demiþ. 

Baþöðretemen de bunun 

üzerine kafasýnda bir plan 

kuruyor. Tekrar Ali Ustayý 

gördüðünde; 
- Bak Ali Usta kahvede 

senin için bir söylenti 

dolaþýyor. Güya sen 

Mehmet'i taþ ocaðýnda 

çalýþtýracak, kendin de 

kahvede kaðýt
oynayacakmýþsýn di  

yorlar. Ali Usta bunu 

duyunca büyük tepki 

göstererek karþý çýkýyor. 

Arkasýndan Hemen Erdek'e gidip Mehmet'in kaydýný Ortaokula yaptýrýyor. (Not: Mehmet Toðay Ortaokul'u 

bitirince Askeri Deniz Lisesi sýnavlarýný kazanýp subay olmuþtur.)           

Ocaklar Ilkokulu 1962 -1963
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Ýsmet DENÝZLÝ
(1949 - 1954)

Metin ADAKAN
(1957 - 1959)

Þaban DÝKER
(1954 - 1957)

Hasan Þanlý TUNÇTAN
(1959 - 1960)

Celal AYDEMÝR Ali GÜNERÝ

Necdet ERGÜN
(1962 - 1963)Niyazi ERTUÐRUL

Baþöðretmen / Ahmet GÜRGEN
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Tandoðan SONGÜR

TANDOÐAN SONGÜR
Emekli Hava Pilot Albay

  

Sol basta ayakta (Mayis - 1967, 161.filodan bir grup)

15 Mart, 1938 Ocaklar Köyü/Erdek'te doðdu. Çocukluðu okula baþlayýncaya kadar burada geçti. Köyde okul 

olmadýðýndan, okumak için yaya olarak Erdek'e gidip geldi. 1953 yýlýnda Bursa Iþýklar Askeri Lisesine kabul 

edildi. 1957 yýlýnda Hava Harp Okuluna girip, 1959'da mezun olup Asteðmen rütbesini aldý. Devam eden 

yýllarda uçuþ okullarýndaki eðitiminin ardýndan, Teðmen rütbesi ile ilk görev yeri Diyarbakýr 8nci Ana Jet Üs K.da 

pilot olarak uçuþlara baþladý. Ýlk Filosu 183. filodur.

   

Sýrasý ile Diyarbakýr – Eskiþehir Merzifon – Bandýrma – Eskiþehir Ana Jet Üs Komutanlýklarýnda uçucu subay 

olarak görevini tamamlýyarak, 1981 yýlý ekim ayýnda kendi isteðiyle emekli oldu. Görev yýllarý içinde 1964'te 

Kýbrýs Erenköy direniþi ile 1974 Kýbrýs Barýþ Harekatýna fiili olarak katýldý. Halen 1974 Kýbrýs Barýþ Harekatý Gazisi 

olarak doðum yeri olan Ocaklar Beldesi'nde ikamet etmektedir.
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Ahmet MEKÝN ile Söyleþi

Neden Ocaklar?
1980 yýlýnda tanýdýk bir Ýngilizce öðretmeni Bandýrma'ya atanmýþtý. Ocaklar'dan Hilmi Sert Öðretmen Reha'ya 
Ocaklar'ý anlatýp, sonradan gezdirmiþ. Reha da bana burasýný övgüyle anlatýp, asker arkadaþým Pir Ramiz'in 
burada yaþadýðýný söyleyince ziyaret ettim. Ocaklar'ýn doðal güzelliði beni adeta büyülemiþti. Ýnsanlarýn sýcak 
iliþkileri de buna eklenince hemen buraya baðlandým. Ocaklar konumu itibariyle, yemyeþil daðlarýn yamacýna 
kurulmuþ, etrafý zeytiliklerle çevrili, önünde ufku çok geniþ bir koyu ve serinletici bol oksijenli rüzgarýyla, üç 
km'ye yakýn silisyum yönünden zengin kumsalýyla bana ayrýca ilginç geldi. 80 yaþýndayým saðlýklý olmamý 
buradaki havaya borçlu olduðumu düþünüyorum. 15 yýldýr devamlý burada kalýyorum.                                      .

En Sevdiðiniz Filminiz ve bir anýnýzý anlatýr mýsýnýz?
Selvi Boylum Al Yazmalým (Cengiz AYTMATOV'un eseri). Adana Osmaniye'de bu filmin çekiminde ,özellikle 
çevredeki  kadýnlarýn Türkan ÞORAY'ý seyretmeleri ve sevgiyle sahiplenmelerini. Mersin'de Toroslar'ýn tepesinde 
Aslan Köy'de Karagüneþ (Tarýk Dursun K.’nýn eseri) filmini çevirirken, köylüler ilgiyle izliyorlar ve –Vay be Ahmet 
MEKÝN bu mu? Diye hayretle karýþýk duygularýný sesli olarak dile getirmelerini.                                                   .

Ocaklar'ýn fonda yer aldýðý bir film düþündünüz mü?
Düþündüm ama, olaylarýn geçtiði mekan yok ve bu konuda yazýlmýþ bir yapýt yok. Olduðu takdirde 
memnuniyetle böyle bir projede yer alabilirim. Zaten çok yakýn bir geçmiþte bir TV programýnda tamamen 
Ocaklar'ýn fonda yer aldýðý belgeselde bu gerçekleþmiþti sanýrým.                                                                        .

50'li 60'lý yýllardaki sinema dili ile günümüzdeki dizi film ve sinema dili hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
Sinema dili ile dizi farklý olaylar. Öncelikle diziler 3-4 günde çekiliyor. 2011 yýlýnda Polat'lýda çektiðim film 2.5 
ayda ancak bitirilebildi. Sinemada sanat kaygusu aðýr basar. Dizilerde  ise tecimsel düþünce aðýrlýklýdýr. Örnek 
olarak; bir sinema filmi çekiminde sadece elimin göründüðü ve bir bað çubuðunun topraða saplanmasý sahnesi 
tam 16 kez çekildi.Ben görünmediðim halde yönetmen mutlaka elin bana ait olmasýnda da ýsrar etmiþti.

Genelde iyi karakter rollerinde oynadýnýz, kötü karakteri canlandýrdýðýnýz bir filminiz var mý?
Yok. Nedeni ben jön olarak baþladým. Daha sonralarý karakter rollerine geçiþ yaptým. Benden kaynaklanan bir 
olay deðil. Tamamen yapýmcýlardan dolayý. Beni hep bu rollerde düþündüler.                                                      .

Türk sinema sanatçýlarý neden dünyaya açýlamadý?
Dünyaya açýlmak için sadece yakýþýklýlýk yetmiyor. Muzaffer Tema ve yakýn arkadaþým Ayhan IÞIK'ýn Holivut  
serüvenleri var ama sonu gelmedi. Baþarýlý olmak için öncelikle Ýngilizce bilmek gerekir. Yetenekle birlikte lobi 
ve bazý koþullarýn odaklanmasý gerekir diye diüþünüyorum.                                                                                 .

Atatürk'ü canlandýrmayý hiç düþündünüz mü? Bu konuda öneri aldýnýz mý?
Öneri aldým. Fakat bu  bir devlet projesiydi. 1960 'lý yýllarýn sonlarýna doðru bir bakandan almýþtým bu öneriyi. 
Çok kapsamlý çekilmesi düþünülüyordu. Ben Bakaný uyardým. O günkü teknoloji ve ekipmanla bunun çok zor 
olacaðýný söyledim. Sanýrým finansman sorunu nedeniyle gerçekleþemedi. Baþka giriþimler de oldu ama ben 
fazla ciddiye almadým onlarý.Not: Bu söyleþi 29.06.2012 Cuma günü (saat 15.30) Çiftçýnar çay bahçesinde Nevzat VARHAN tarafýndan  yapýldý.

AHMET 
MEKÝN’le

Söyleþi
 Kýsaca Özgeçmiþiniz:

1932 Bakýrköy/Ýstanbul doðumluyum. 

Eðitimimi orada tamamladým.1956-

1957 yýlýnda sinemaya baþladým. Bu 

arada iki defa tiyatro yaptým.  

Abdülcanbaz'ý oynadým (1973). 

Dostlar Tiyatrosu (Genco ERKAL). 

Haldun DORMEN - Engin CEZZAR’la 

birlikte Ýttiatve Terakki oyununda

Cemal Paþa'yý canlandýrdým. Yaþamým 

genelde sinema ile devam ediyor.
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Ocaklar’da Yaþayan Ünlüler

Turizme Açýlan Beldemizde  1960'li yýllarda Gelip yerleþen 
ve Yaz Sezonunda Burada Oturan Ünlüler:

      - (d. 1932, Vidin, Bulgaristan) Türk kökenli mimar ve öðretim 

görevlisi. Ýstanbul Teknik Üniversitesi'nden ise mimar olarak mezun oldu. 1957 yýlýnda 

ABD'ye gitti ve orada birçok farklý mimar ile çalýþtý. 1964 yýlýnda Türkiye'ye döndükten 

sonra Orta Doðu Teknik Üniversitesi'nde öðretim görevlisi oldu. Ayný üniversiteden 1973 

yýlýnda doçentlik, 1978 yýlýnda ise profesörlük ünvanýný aldý. 1999 yýlýnda emekli oldu. 

Halen serbest mimar olarak mesleðini sürdürmektedir. Birçok kitabýna, yazýlarýna ve 

araþtýrmalarýna ek olarak; bazý tasarýmlarý da inþa edilmiþtir. Bunlarýn arasýndan en 

önemlilerinden birisi Avyerinos Andonyadis, Niþan Yaubyan ve Harutyun Vapurciyan'dan 

oluþan proje grubu ile tasarladýðý ve Türkiye mimarlýk tarihinde oldukça önemli bir yere 

sahip olan Sakarya Hükümet Konaðý'dýr. Niþan Yaubyan, Avyerinos Andonyadis ve Harutyun Vaporciyan ile ortak 

bir mimarlýk bürosunda 1935 ile 1957 yýllarý arasýnda çalýþmýþtýr.
             Basýlý yayýnlarýndan seçmeler:

• Mimarlýk Antolojisi 1950'ler Kuþaðý, Enis Kortan, Yapý Endüstri Merkezi Yayýnlarý Kelepir Kitaplar, Ýstanbul, 

2007
• Kaybolan Ýstanbul'um: Bir Mimarýn Anýlarý, Enis Kortan, Boyut Kitaplarý, 2006
• Le Corbusier Gözüyle Türk Mimarlýk ve Þehirciliði, Enis Kortan, Yeni Ýnci Matbaacýlýk, 1983
•   Türkiyede Mimarlik Hareketleri ve Eleþtirisi (1950-1970), Enis Kortan, Mars Matbaasý, 1971

    1970 yýlýnda ODTÜ'lü (40 Kiþilik) Mimarlýk Fakültesi öðrencileriyle birlikte (ODTÜ Rektörlüðünün, turizmin 

geliþmesi için köylere destek projesi kapsamýnda) ilk turizm tesisi olan Ocaklar Motelini inþa etti. 2000 yýlýnda 

Ocaklar sahil bandý Projesi öðrencileri tarafýndan, danýþmanlýðýnda gerçekleþtirildi. Ocaklar aþýðý olarak  

bilinmektedir.                                    

Prof.Dr. Enis KORTAN

     - 1950 Mardin doðumlu.1974 yýlýnda Týp Fakültesi'ni bitirdi. 

1974 'te Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi'ne geçerek Prof. Dr. Abdülkadir Özbek, Doç. Dr. 

Celal Odað ve Prof. Dr. Vamýk Volkan'dan bireysel ve grup psikoterapileri ile psikoanalitik 

psikoterapi eðitimi aldý. 1978 yýlýnda psikiyatri uzmaný oldu. 1980'de ABD'ye giderek iki yýl 

süre ile Virginia Üniversitesi Psikiyatri Kliniði, Çocuk ve Aile Psikiyatrisi ve Psikanaliz 

bölümlerinde çalýþtý.1985'te Doçent ve Ankara Üniversitesi Týp Fakültesinde 1992 yýlýnda 

Psikiyatri Profesörü oldu. 1992-1997 yýllarý arasýnda Baþbakanlýk danýþmanlýðý ve Milli 

Güvenlik Kurulu'nda görev yaptý. Ayný süre içinde Baþbakanlýða baðlý olarak Türk Politik 

Psikoloji Merkezi'ni kurarak bu kurumun baþkanlýðýný yürüttü. Bu merkezde büyük 

gruplarýn psikolojisi, terör ve terörizm psikolojisi ile ilgili çalýþmalarý oldu. 1987 'den bu 

yana Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý'ýnda Psikosomatik ve Psikonevroz Ünitesi'nin 

baþkanlýðý yaný sýra 2003 yýlýndan bu yana Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý Baþkanlýðý ve  

Ankara Politik Psikoloji Derneði Baþkanlýðý görevini sürdürmektedir. Politik Psikoloji Adlý eseri vardýr.        

Prof.Dr. Abdülkadir ÇEVÝK

     Prof. Dr. Kemal Hüsnü Can BAÞER – 15 Temmuz 1949 Çankýrý doðumlu. Eczacý, Öðretim 

Görevlisi, Profesör. Londra Üniversitesi Farmakognozi Doktora (1974 – 1978). EÝTÝA Kimya 

Mühendisliði Yüksek Okulu Müdürlüðü. 2005 yýlýnda Saðlýk Bilimleri alanýnda TUBÝTAK 

Bilim Ödülünü aldý. “Origanumhusnucan – baþeri” ve “Aristolocchia Baþeri” olarak iki 

bitkiye adý verildi. Kapýdaðý'nda yetiþen Kekiðin sadece bu yöreye özgü özelliði olduðunu 

* Kapýdað Kekiði* olarak tescil ettirdi.
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Ocaklar’da Yaþayan Ünlüler

Tevfik BAÞER - (d. 1951, Çankýrý), Türk yönetmendir.Lise eðitimini 1971 yýlýnda 

Eskiþehir’de tamamladý. 1973 yýlýnda Ýngiltere'ye giden Tevfik Baþer, burada grafikerlik, 

sahne tasarýmý, fotoðrafçýlýk eðitimi aldý. 1978-1980 arasýnda o zamanki adýyla Eskiþehir 

TV Enstitüsü'nde önce fotoðraf ve grafik sanatçýsý, daha sonra da kameraman olarak 

çalýþtý. 1980 yýlýnda gittiði Almanya'daki Hamburg Güzel Sanatlar Akademisi'nin Görsel 

Ýletiþim Bölümü'nden 1987 yýlýnda mezun oldu. 1983'te "Zwischen Gott und Erde" adlý 
2belgeseli yöneten Baþer, 1986'da ilk uzun metrajlý filmi olan "40 m  Almanya"'yý yönetti. 

"Sahte Cennete Veda" filmiyle Berlin Film Festivalinin yarýþma bölümüne katýldý (1989), 

"Elveda Yabancý" yönetmenin 3.cü filmidir. 1991 Cannes film festivalinin yarýþma 

bölümüne katýldý. Senaryosunu yazdýðý "Dilekler Zamaný" Almanyada Adolf Grimme 
2ödülünü kazandý. Önemli Ödülleri: 40 m  Almanya: Gümüþ Leopar - Locarno, Altýn Sincap 

- Amsterdam, Altýn Aslan - Rotterdam, Sahte Cennete Veda: Civis ödülü Köln, En iyi film ödülü-Strasbourg, Elveda 

Yabancý; En iyi yönetmen - Verona.Eskiþehir noterlerinden Eskiþehir Esnaf Sarayý'nýn yapýlmasýnda büyük emekleri 

olan Musa Baþer'in oðlu, Ecz. Prof Dr. Hüsnü Can Baþer'in kardeþidir.

Süleyman ADIYAMAN

Mahmut MAKAL

 (1922(1338) – 1990) Denizli'nin Uzunpýnar Kasabasýnda doðdu. 

Hasanoðlan  Köy Enstitüsü'nden 1945 yýlýnda mezun oldu. Burada iki yýl asistan olarak 

çalýþtý.   Balýkesir'de köy Müfettiþliði yaptý. (Ocaklar Ýlkokulu)Baþöðretmen Ahmet 

Gürgenin kýzý Melek Gürgen'le evlendi. Malatya Akçadað Öðretmen Okulu müdürlüðü, 

Hindistan ve Japonya'da bir yýl eðitim görevlisi, Çorum Ýlköðretmen Okulu Müdürlüðü, 

Aydýn Ortaklar Öðretmen Okulu Müdürlüðü, Buradan Arifiye öðretmen okuluna Tarým 

öðretmeni olarak sürüldü. Ýkinci olarak buradan Manisa Demirci öðretmen Okuluna 

sürüldü. Danýþtay görevine iade etti. Arifiye Öðretmen Okulu'ndan emekli oldu. Emeklilik 

günlerini Ocaklarda geçirdi.. Kumlukta aldýðý bir tarlaya 1960'lý yýllarda aðaçlandýrma 

çalýþmasý yaparak örnek bir çalýþma ortaya koymuþtur. Ýngilizceden çeviri tarýmla ilgili bir 

kitabý vardýr. Androkles ve Aslan (çeviri: Tiyatro oyunu- George Bernard Shaw), Dileðim 

adlý makalesi yayýnlandý, ses getirdi. Ýlköðretim ve Eðitim Ýlkeleri kitabý ile birlikte, Arýcýlýk üzerine yazdýðý kitaplar 

sayýlabilir.

 

Köy Enstitüleri ve Ötesi-(ikinci basý): Bu kitaptaki öykülerden birini aktaralým burada:"... bir de Süleyman 

Adýyaman'dan söz açmalý. Yüksek Köy Enstitüsü'nü bitiren Adýyaman, okul uygulama bahçeleri, arýcýlýk ve eðitim 

üstüne düzinelerle kitap yazmýþ, yazdýklarýný uygulamýþ bir köy çocuðu. Bir o kadar da çevirdiði kitap var... A.B.D.' 

nin Türkiye Eðitim Komisyonu (Fulbrayt)Amerika'ya öðrenci yollamak ister. Adýyaman da katýlýr sýnava.Yazýlýyý 

birincilikle kazanýr. Sözlüye gelince, komisyondaki yabancýlar hayran kalýrlar. Yazdýðý, çevirdiði kitaplardan da birer 

tane istemiþler, onlarý da kocaman bir paket halinde getirip masaya býrakmýþ. Süleyman Adýyaman birincilikle 

kazanýp gidecek Amerika'ya. Tam çýkacaðý sýrada, dýþ iliþkiler genel müdürü "Köy Enstitülerinde þu, þu iþler 

yapýlýrdý.böyle çalýþmalarla bir öðretmen yetiþeceðine, memlekete faydalý olacaðýna inanýr mýsýn, olur mu bu? diye 

sorar. Ona katýlsa "olmaz" dese yine iþleri yolunda Adýyaman'ýn. Ama o "ben oldum iþte"der ve anlatmaya baþlar. 

“Ben derslik içinde öðretmenlik yaparým. Ýlkokuldan baþka okullarda da 

istediðiniz herhangi bir dersi kurulunuz karþýsýnda vermeye hazýrým. Arýcýlýk 

konusunda kuramsal olarak istediðiniz bilgiyi veririm size, uygulamasýný da 

kurulunuz karþýsýnda yapmaya hazýrým. Zaten köyde yaptým bunu. Uygulama 

bahçelerinin kuramýný yazdým, bu kurama göre bahçeler oluþturdum, 

kurulunuza gösterebilirim. Dünya edebiyatýndan birçok eseri aslýndan 

okudum ve çevirdim...” Buna karþýn kurulda bir oyu olan genel müdür: 

"Bakanlýk, enstitü çýkýþlýlarýn yollanmasýný istemiyor" diye çevresine etki yapar 

ve Adýyaman kalýr. Öteyandan, ileri gelenlere sokulmasýný bilen nice etkafalar, 

eþraf çocuklarý yollanmýþtýr yabana. Adýyaman'lar gitse de bir þeyler getirirdi, 

bunlar kendilerini yitiriyorlar orada. "(alýntý) ekim-2004
Nevzat Varhan: Sahilde dev kavak aðaçlarýný gördüðümde hep Süleyman 

Hoca aklýma gelir. O aðaçlarý ekmeye baþladýðýnda, Hocam kumda aðaç 

yetiþmez dediler. Oysa o inat etti, çünkü yaptýðý þeyin bilincindeydi. Þimdi o 

aðaçlar birer anýt gibi dikiliyor Ocaklar sahilinde. Süleyman Adýyaman'ýn  Ektiði 

kavak aðacýnýn 2012 yýlýndaki görünümü (Foto:Nevzat)
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Ocaklarspor

OCAKLARSPOR

Ocaklarspor'un aldigi 
Sampiyonluk Kupasi                                            

Granitspor (Davut BELER)

1956 Yýlýndan 1992 yýlýna kadar GRANÝTSPOR adý altýnda lacivert - beyaz renkleriyle varlýðýný sürdüren futbol 

takýmý, 1992 yýlýnda adýný Ocaklar Köyü Gençlik ve Spor Kulübü renklerini de kýrmýzý – beyaz olarak 

deðiþtirmiþtir. 2000 yýlýnda gençler kategorisinde, 2008-2009 sezonunda da Balýkesir Marmara grubu 2.

kümede þampiyon olmuþtur. 1958 yýlýnda Granitsporda oynayan Selahattin ve Süleyman IÞIKHAN kardeþler 

Erdek Zeytinsporda amatör olarak oynamýþlardýr. 1977 yýlýnda Granitspor  Erdekspor'dan Habip ELÝTOK'u alarak 

ilk dýþ transferini yapmýþtýr. Yine Granitspor'dan Aydýn BÝLGÝÇ Erdekspor'a profesyonel olarak transfer olmuþtur

(1983-1991).
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Ocaklarspor

Granitspor (1956 ) Erdek'te Zeytinsporla oynayip 7 - 0 yenildikleri maç hatirasi (Katip Ahmet Öner Arþivi)

Granitspor 1969 Narli'da.                                               Foto: Nevzat VARHAN
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Ocaklarspor

Spor Tesisleri

Granitspor                                                           Ocaklarspor
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Ocaklarspor

Ocaklarspor 2007 - 2008 Futbol Sezonu 2. Küme Marmara Grubu Birincisi

Ocaklarspor SAMPÝYONLUK kupasi ile.  (Ocaklar.com'dan alinti)
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Ocaklar Beldesi Sosyal ve Kültürel Geliþim Derneði

Tahsin TANK, Baþkan

Hamdiye TAYLAN, Baþkan Yardýmcýsý

Kadir DADAN, Yazman

Abdullah Turgut GELEGEN, Sayman

Resul Orçun PULAT, Üye

Sinem Arýtemiz ÖZER, Üye

Bülent ÜRGÜN, Üye

Tüzüðümüz gereði iki yýlda bir Eylül ayýnda genel kurul toplanýr.

Ýlk genel kuruldan bu yana yönetim kurulumuz her ay düzenli olarak toplanarak aþaðýda özetlenen çalýþmalarý 

yürütmüþtür.

*  Ýrtibat bürosu açýlmasý

*  Tekne gezisi düzenlenmesi

*  Ýlk yardým kursu düzenlenmesi

*  Turizm iþletmelerinin kapasitelerine iliþkin anket çalýþmasý

*  Dernek Logosu ve T-Shirt yapýlmasý

*  Kapýdað Florasý hakkýnda bir sunum yapýlmasý (Handan Öner, Ege Orman Araþtýrma Enstitüsü)

*  Terra Madre – Toprak Ana Günü Kutlamasý

*  Yýlbaþý Partisi düzenlenmesi

*  Belediye tarafýndan yürütülen Yapay Resif çalýþmasýna destek olunmasý

*  Zeytincilik konusunda durum tespitine yönelik anket çalýþmasý

*  Türkiye Tohum Aðý çalýþmalarýna katýlma

*  STGM tarafýndan düzenlenen Ekoloji ve Katýlým Çalýþma ziyaretine katýlma

*  “Balýðýn sadece kuyruðu var” belgeseline gönüllü emek desteði olunmasý

*  Web sitesi kurulmasý için çalýþma yürütülmesi

2012 Yýlý Yönetim Kurulu :

YÖNETÝM KURULU ÇALIÞMALARI

GENEL DURUM
19 Þubat 2010 tarihinde tüzüðümüzün onaylanmasý 
ile dernek çalýþmalarýmýz baþlamýþ, 30 Mayýs 2010 
tarihinde düzenlenen Kurucu Genel Kurulumuz ile 
yönetim kurulumuz belirlenmiþtir.

OCAKLAR BELDESÝ SOSYAL 
VE KÜLTÜREL GELÝÞÝM 

DERNEÐÝ

PROJELER
Yönetim kurulumuzca Haziran 2010 – Eylül 2011 döneminde üç adet proje hazýrlanmýþtýr. Bunlardan birincisi 

“Ocaklar Plajý Can kurtarma Sistemi Kurulmasý” baþlýðý ile Ocaklar Belediyesi'nin iþtirakinde, Güney Marmara 

Kalkýnma Ajansýnýn Kar Amacý Gütmeyen Kuruluþlar için açtýðý mali destek programýna baþvurulan projedir. Ne 

yazýk ki, bu güzel projemiz Ajans tarafýndan deðerlendirmeye alýnsa da desteklenmek için seçilmemiþtir. Ýkinci 

projemiz aþaðýda ayrýntýlarýný bulacaðýnýz “Elden Ele, Nesilden Nesile - Tohum Yaþamdýr Projesi”dir. Bu proje

 Erdek Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'nün koordinasyonunda Bizim Çocuklarýmýz Kültür Sanat ve Doða Derneði ile 

birlikte Erdek Ýlköðretim Okullarýnda yürütülmeye devam etmektedir. “Yaný baþýmýzdaki deðerler” baþlýklý 

üçüncü projemiz ise henüz hazýrlýk aþamasýndadýr. Web sitesinin kurulmasýný takiben yaþama geçirilecektir.

ÜYELÝK ÇALIÞMALARI
46 Üye ile toplanan kurucu genel kurulumuz sonrasý yürütülen üyelik çalýþmalarýnda 10 yeni üye kaydý yapýlmýþ 

ve üye sayýmýz 56'ya ulaþmýþtýr.
Telefon: 0530 870 78 90      Elektronik Posta: ocaklardernek@gmail.com



ev sahipliði yapan yer. Genelde rüzgarlý olduðu için tertemiz bir denize sahiptir. Hafta sonlarý Erdek’teki 

kalabalýktan kaçanlar sayesinde daha bi hareketli olur. (melancholyman, 23.07.2003 20:28)

   5.Kendi halinde güzel bir tatil beldesiyken, bir ay gibi kýsa bir sürede beni iki kez mutsuz etmeyi baþarmýþ bir 

yerdir. Ýstanbul'a daha yakýn olmaya karar vermesi halinde bana yaptýklarýný unutacak ve kendisini çok 

seveceðim, söz. (mezopan, 24.08.2003 10:13)                                                                                                

  6.Yeni belediye baþkaný ile süper deðiþip geliþmiþ, harika bir yazlýk mekan olmuþ olan koy. Özellikle Erdek'e 

uðrayanlar kesinlikle bir akþam boþ geçmesinler. (delikan76, 29.11.2003 01:31)                                             

   7.Güzel, sakin, kafa dinlemek için ideal ama bir o kadar da insani tepe sersemi yapacak rüzgara sahip tatil 

beldesi... (cavdar, 29.11.2003 02:03)                                                                                                               

  8.Öyle gençlerin gidip çýlgýn atacaklarý bir yer deðildir ve olmayacaktýr da muhtemelen Ocaklar. Babalarýn  

yazlýklarýný alýp yaz aylarýnda gidecekleri ve huzuru bulacaklarý bir yerdir. Kamyonla gelen meyve 

sebzecisinden karpuz salatalýk alýnýp, sabah gazetelerinin hafif esen rüzgarda okunduðu, pazar günleri gelen 

kalabalýklar nedeniyle rahatsýz olunup kumsala inilmediði, komþularla okey tavla oynanýp akþamlarý raký 

içildiði bir yerdir Ocaklar. Beklentiye göre güzeldir veya deðildir. (simplextablosu, 13.03.2004 15:07)   

   9.Adýný, sýrtýný yasladýðý daðýn tepesindeki, kumsaldan bakýldýðýnda phantom'un maðarasý gibi görünen, taþ 

ocaklarýndan alan belde. (cookie, 24.05.2004 11:05 ~ 11:07)                                                                          

   10.Gündüzleri ailelere okey hizmeti veren çay bahçelerinde geceleri gençlerin çýlgýnca eðlendiði yazlýk mekan. 

(cookie, 25.05.2004 13:14)                                                                                                                               

.
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.

- 61 -

Ocaklar / Ekþi Sözlük

OCAKLAR  
(EKÞÝ SÖZLÜK)

 1.Erdeklilerin Konya dedikleri köy... www.ocaklar.com.

(melancholyman, 11.09.2002 00:30 ~ 00:32)    

  2.Son durumu nedir bilinmez, 8’lerde þirin olan bir 

tatil beldesi. (big bad mama, 21.11.2002 10:17)     

  3.Erdekte bir zamanlar yýldýzlarýn en güzel göründüðü 

köy idi. (melissaki, 21.11.2002 10:37)                    

   4.Abone isimli gelmiþ geçmiþ en ilginç diskolardan birine 

.
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Aksamlari gezinti yolu ve hediyelik esye satis reyonlari.                                                                       Foto: Nevzat VARHAN

 11.Sezonluk sahil kasabasý mafyasý genellikle ege ve güney sahillerine akýn ettiði için huzurlu bir tatil 

geçirebileceðiniz ender yerlerden biridir.  Yaz sezonunun kýsa olmasý ve yabancý turistlerin raðbet etmemesi 

dýþýnda bir dezavantajý yoktur.  Tepinmek isteyen her zaman olduðu gibi Bodrum’a gidebilir.
(bloodydamnuser, 26.06.2004 13:49)     
  12.Huzur sözcüðünü vücut bulduðu küçük tatil beldesi. Ýstanbul - Bandýrma hýzlý feribot hattý sayesinde 2,5 

saatte ulaþýlabilen, hemen her yaþayanýn bir þekilde pansiyonculuk yaptýðý, hafta sonlarý kalabalýðýn rahatsýz 

edecek boyutlara vardýðý köy. (mezopan, 23.08.2004 10:59 ~ 11:02)     
  13.Mezarlýðýn olduðu tepeden nefis bir manzara izleyebileceðiniz, emekli diyarý Erdek’ten sýkýlanlarýn on beþ 

dakikada ulaþabilecekleri ve kendisinden sonraki sahil köylerine kolaylýkla fark atacak, sezon baþlamadan (mayýs 

sonundan haziran ortasýna dek) gidildiðinde tatilin neredeyse bedavaya getirileceði yer. (bayan muannit sahtegi, 

14.07.2005 13:56)    
  14.Her yaz kahvehanelerinde Ahmet Mekin ve Med Barda Mehmet Okur’la karþýlaþma ihtimalinin yüksek olduðu 

tatil mekaný. (mamafih, 18.12.2005 11:55)    
  15.Pansiyonlarýnýn ortalama fiyatlarýný çok merak ettiðim tatil mekaný. (temizkopat, 19.10.2006 00:58)    
  16.Her sene evrim geçiren, Balýkesir'e baðlý deniz kenarýnda bir kasaba. Þimdi efendim, belediye baþkaný ve ayný 

zamanda mimar olan Hüseyin Durak, nüfus sayýmýnda köyün nüfusu fazla çýksýn diye tatilcilerden transfer 

yapmýþtýr. Bu sayede aslen köy olan yer, yine bir evrim geçirerek birden beldeye dönüþmüþtür. Erdek ile arasý 

arabayla 5 dakikadýr bu adý geçen köyün. Sahil uzunluðu ise iki buçuk km.dir. Ahmet Mekin burada yaþar. Mehmet 

Okur'un ailesi de yine her an etraftadýrlar. Ýnsanlarý sýcaktýr ve bir köyden beklenmeyecek oranda aydýndýrlar. En 

meþhur yerleri olarak ilk baþta bu sene kapanacaðýný duyduðum Gonia Beach Club gelir. Ardýndan gerçekten 

kaliteli canlý müzik yapan Kelebek Bar gelmektedir. Tabiki keyif aile çay bahçesini de unutmamak gerekir. En güzel 

zamanlarý Eylül ayýnda yaþanýr bu köyün. Bu köyde yaþayanlar yazlarý kendi evlerini pansiyon olarak verirler ve 

beklenmeyecek ölçüde pahalýdýr bu pansiyonlar. Kýþlarý da zeytincilik yaparlar. Gidin, görün, kalýn. (derindusunur, 

09.12.2007 21:13)    
  17.Sahilin hemen hemen yarýsýna kadar yapýlmýþ Arnavut kaldýrýmý tarzý yol sahil sonuna kadar uzatýlmýþ ve 

kumsal tahminen 10-12 metre geniþletilerek 30 metreye yakýn geniþliðe ulaþmýþtýr. Belki kalabalýk oldu belki çok 

villa doldu ama yine güzel. Þimdi bir de önümüzdeki 4-5 yýl sürekli ramazana denk geleceðinden fazla kalabalýk 

olmaz gibi. (ahmet demir, 26.01.2009 14:59 ~ 21.12.2010 08:30)    

Ocaklar / Ekþi Sözlük



   18.Çocukluðumda her yaz yapýlan köye gitme eyleminin vardýðý yer. köyüm. Erdek'in en güzel köyüdür bir 

kere. hakikaten öyle. herhangi bir faþizanlýk yok yani bunda. Erdek'ten kalkan bir minibüse bindiðiniz zaman 

10 dakikalýk bir zaman içinde zeytin aðaçlarýnýn çevrelediði bir yoldan ulaþýrsýnýz Ocaklar'a. Þehirleþmeye 

çalýþan Erdek yanýnda oldukça köy gibidir. Yani gibiydi. Þimdi bir haller oldu ama neyse. Denizi güzeldir, esen 

rüzgarý adamýn baþýný döndürür. Ama o rüzgar yüzünden denizi temizdir. Her sabah o rüzgar alýr ne var ne yok 

taa Avþa kýyýsýna kadar býrakýr. Denizi o kadar derin deðil. yani hala yüzme bilmiyorsanýz öðrenmek için ideal. 

ha bir de denizin altý kum. Doðalý böyle. Sonradan doldurma gibi bir durum söz konusu deðil yani.
gonia beach falan bilmem ben. Ocaklar'ýn bildim bileli iki mekaný vardýr. arabesk tayfanýn takýldýðý abone ve biraz 

daha bakkal müzik dinleme meraklýsý olanlarýn raðbet ettiði number one. gonia beach denilen yerin olduðu yer 

eskiden mezarlýða giden yoldu. Bir anda doldurdular orayý. Kimse anlamadý. kapanýrsa adalet kampý önünde 

göbek atacaðým. O kadar sinirliyim o mekaný oraya dikenlere. Ahmet Mekin ve Okur ailesi Yaþar burada. Ahmet 

baba neredeyse 25 senedir oralarda. okur ailesinin de nereden baksan 10 senesi var. hatta bir dükkanlarý var. þirin, 

þeker. geceleri çay bahçelerinde çok nba maçý seyretti oranýn gençliði baba okur ile beraber. Bir bodrum, bir çeþme 

deðil. Olmasýn da zaten. Her ne kadar öyle yapmaya çalýþsalarda olmasýn. Köy lan iþte orasý. Arka tarafýnda hala 

eþekler geziyor, inekler otluyor, millet akþam yapacaðý yemeði düþünüyor. Var bir bodrum, bir çeþme. Burasý 

Ocaklar, benim köyüm. Her ne kadar son zamanlarda gitmesem de. (s7evin, 10.05.2009 16:55)     
  19.Balýkesir'in Erdek ilçesine baðlý, temiz, sürekli büyüyen ve geliþen bir tatil beldesidir. Yerli halk kýþýn zeytin, 

yazýn pansiyonla uðraþýr. Marmara'nýn henüz bozulmamýþ koylarýndan biridir. 80'lerin "Bodrum'u" Erdek'e sadece 5 

kilometre mesafede her geçen yýl bilinirliði artan harika bir yer. Güneþin batýþý harika bir þekilde izlenir orada. 

Þiddetle tavsiye edilir karmaþa istemeyen tatilcilere özellikle... (insan sarrafi, 02.11.2009 23:12)   
   20.Bir tarafý orman, bir tarafý masmavi marmara denizine bakan sessiz, ýssýz kapýdað köyü. en büyük geliþmiþliði 

diasa. zaten fazlasý da olmamalý. (tanri siva, 28.04.2010 14:22 ~ 14:24)    
  21.Erdek'e otomobille 5-10 dakika uzaklýkta bir köydür. Son yýllarda yazlýkçýlarýn nüfusunun önemli ölçüde 

artmasý ile belde statüsüne kavuþmuþtur; Bu durumda daha büyük bütçe ile daha güzel hizmet alabilmektedir 

ocaklar sakinleri. Doðduðum yýldan beri her yýl gittiðimiz, artýk her ne kadar sevmesek, zevk almasak da sýrf hatrý 

var diye gittiðimiz bir yer burasý benim için. 15 yýl önce sahil temizlenmemiþti bile, kumlarýn arasýndan çalýlar, 

dikenler çýkardý, sahilin kenarýnda kendiliðinden bitmiþ iðde ve çýnar aðaçlarýnýn gölgesi þemsiye vazifesi görerdi. 

Deniz hiçbir zaman çok temiz deðildi, ama yine de siz yüzerken yanýnýzdan eþ zamanlý olarak cips poþetleri, meyve 

çöpleri, prezervatif, vb cisimler geçmezdi. Hayatýmda gördüðüm en kýro mekanlarýn baþýný çeken gonia açýlmadan 

önce iki tane eðlence yeri vardý; bir numara ve abone. hatta bir numara da sonra aldýðý stratejik bir kararla adýný 

number one a çevirdi. Bu mekanlar devlet okullarýndaki çok amaçlý salonlar gibiydi; gündüz üzerlerindeki tenteyi 

açar, çay bahçesi ve pide-lahmacun salonu olarak iþ yaparlardý. (Bizim de zaten 15 yýl önce istifade edebildiðimiz 

kýsmý buralardý. Meyve suyu içip okey oynardýk.) Akþamýna ise ver elini dönemin en "hit"leri, Tarkan, Mustafa 

Sandal, adýný bilmediðim ama 90 larýn en karakteristik yerli ve yabancý þarkýlarý... Akþam olunca oradan içeri giren 

gençlere az özenmemiþizdir, çünkü onlar içeride kimbilir amma eðlenirken biz ancak iskelenin oradaki sim roma 

dondurmacýsýndan (roma'ya gidip dondurma neymiþ görünce bu adamlarýn da milleti acayip kafaladýklarýna bu 

sefer tam anlamýyla ikna oldum) dondurma yiyip çalan þarkýlarý duyabilmek için diskolarýn önünden geçerdik. 

Velhasýl ocaklar benim için sayýsýz çocukluk anýsý demek, o yüzden artýk bana hiç hitap etmese de sýrf geçmiþin 

hatrýna gidip birkaç gün geçiriyoruz. Bebekken ilk adýmýmý az önce bahsettiðim, gündüz çay bahçesi gece disko 

olan Bir Numara'da atmýþým, hatta çok dalga geçmiþler bu kýz barlardan diskolardan çýkmayacak diye. Ýlk bisiklete 

bindiðim yer buranýn sahiliydi, okey, tavla, dama, iskambil gibi bilimum boþ boþ vakit geçirmece oyunlarýný 

buradaki yazlýk arkadaþlarýmla öðrendim, hangi liseyi kazandýðýmý da, hangi üniversiteye gideceðimi de yine 

buradayken öðrenmiþ oldum. Annem ile babam kýþýn bursa'da çalýþýrken babaannem ve dedem ile heidi modunda 

az takýlmamýþýmdýr o tepe senin bu koyun benim, yok incir toplamaca yok mandalina aðaçlarýný sulamaca. O 

yüzden denizi berbat da olsa, þu an sahil eðlence mekanlarýndan dolup taþsa da, köyün meydanýndaki manav, 

bakkal, kasap, fýrýncýya alternatif olarak diasa, þok falan açýlsa da, sanki apaçi yarýþmasý yaparcasýna bol miktarda 

apaçi barýndýrsa da, artýk eskisi kadar gitmesek de, kalmasak da, o köy bizim köyümüzdür demek istiyorum. Ama 

tabi ben de hiç bir anýsý olmasa gider miyim oraya, hayatta, asla. (summer68, 09.08.2010 19:34 ~ 19:38)    
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Sanatçý Gözüyle Ocaklar

SANATÇI GÖZÜYLE OCAKLAR
(Resimler: Nevzat Varhan – Sol alttaki: Mehmet Onan tarafýndan yapýlmýþtýr.)
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Bir Zamanlar Ocaklar

BÝR ZAMANLAR OCAKLAR
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Bir Zamanlar Ocaklar

 ½   1950'li yýllar Ocaklar Ýlkokulu. En alttaki 2 resim 1970'li yýllar.
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Bir Zamanlar Ocaklar
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Bir Zamanlar Ocaklar

En alttaki (1962 - Niyazi Ertugrul - Ahmet Gürgen - Necdet Ergün)
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Bir Zamanlar Ocaklar

En üst sol: Rum yerlesimi semasi. En eski turizmci. Eski bir köy evi.Rumlardan kalan duvar. Serko Ahmet'in 

kahve.Rumlardan kalan Saraphane. (En altta köy motelinin ODTÜ'lü ögrenciler tarafindan insaati - 1970)
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Bir Zamanlar Ocaklar

Köyde sosyal yasamdan kareler.
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Bir Zamanlar Ocaklar

Ýlkokul - Balon Mehmet ve Kasap Hasan - Kumpanya - Karataþ 1950’li yýllar gençliði.
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Bir Zamanlar Ocaklar

(Sað üstte: Kasým Gülek köy halký ile - Cami inþaatý 1958) - Biçki-dikiþ kursu- Gençler (1950'liyýllar)
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Bir Zamanlar Ocaklar

(Sol üstte iskele inþaatý ve 1972 Aðustos ayý sel felaketi) - Hýrýp - 1960'lý yýllar
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Bir Zamanlar Ocaklar

Sosyal yaþamdan kareler
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Bir Zamanlar Ocaklar

1990 öncesi sosyal yaþamdan kareler.
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Bir Zamanlar Ocaklar

1982 ve 1980
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Bir Zamanlar Ocaklar

(Ocaklar'dan Görünümler.-Ocaklar.com'dan alýntý fotoðraflar)
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Yaþayan Ocaklar - 2012

YAÞAYAN OCAKLAR - 2012
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Yaþayan Ocaklar - 2012

Ocaklar Beldesi'nden kareler.                                                                                                     Foto: Nevzat VARHAN
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Yaþayan Ocaklar - 2012
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Yaþayan Ocaklar - 2012

Çarþý - Perþembe Pazarý
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Yaþayan Ocaklar - 2012

Çarsi
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Yaþayan Ocaklar - 2012

Plaj
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Yaþayan Ocaklar - 2012

Zeytin ve Zeytinlik - Su Bendi - PTT - Bankamatik - Eczane - 2010 Yeni  Ýskele - Belediye Önü Çocuk Bahçesi
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Yaþayan Ocaklar - 2012

(2012-Cami restore edildi.) - (2002 21 Aðustos Yaz Þenliði) - (En altta saðda:18.08.2012 Mezarlýk ziyareti. 
Foto:Adem Halat)-2012 yýlýnda mendirek 120 metreye uzatýldý (Resimde baþkan Hüseyin DURAK). Sokaklar parke ile 

döþendi. Prof. Dr. Enis Kortan ile söyleþi.
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Yaþayan Ocaklar - 2012

(Sahil Bandý ve Kýþ görünümleri)- (Ocaklar.com'dan alýntý) 2012 Cumhuriyet Bayramý Yürüyüþü
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Yaþayan Ocaklar - 2012

Emine Ordukaya
1338 (1922)

(Tavla) Mehmet Talu
1923 - 2012

Yusuf AKÇA
1927

Melek SAYLI ADIYEKE
1928

Mehmet Ali BELER
1928

Yunus SUTAÞ
1929

Hüsnü SARI
1923

Bedriye SERT
1925

Fatma ÇÝLE
1925

Mahmut ÖZDEMÝR
1925

Melek KORKMAZ
1926

Hüseyin AÐAOÐLU
1927

Aliye DEMÝR
1927

Mustafa KALKIN
1928-2012

Mehmet KAHRAMAN
1928

Ahmet UÇAR(Reiz)
1928

Süleyman AKÇA
1928

Hüseyin SONGÜR (Kaptan)
1928

Hatice IÞIKHAN TANK
1929

Ahmet BÝLGÝÇ
1929

Ahmet BELER
1929

Hikmet AYCAN
1929

Þevket TALU
1929

Süleyman TANIÞ
1930

Ahmet ÞEREN (Siviç)
1930
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Hüseyin YAVAÞ
1931

Mustafa MUTLU
1931

Hasan GÜVEN
1932

Veli SAYLI 
1932

Ýbrahim CANTÝMUR
1934

Emine ÜSTÜNDAÐ
1932

Cemal ÇÝÇEK
1932

Rasim IÞIKTAÞ
1932

Mahmut ÖZDEMÝR
1925

Mustafa URAÞ
1932

Ýsa AYRANCI
1932

Ýbrahim YAVAÞ
1932 -2012

Ahmet MEKÝN
1932

Ülfet KORKMAZ
1932

Sebahat Gülsüm ELMA
1932

Ýcat TALU
1932

Sabri GÜNEÞ
1933

Hacer Fatma YAVAÞ
1933

Mehmet ÇÝM
1933

Mustafa CANTÝMUR
1934

Ahmet SELÇUK
1933

Hasan PEKTAÞ (Turuþ)
 1934

Mahmut YORAK
1934

Recep ELMA
1932

Havva KALKIN VARHAN
1932

Yaþayan Ocaklar - 2012
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Yaþayan Ocaklar - 2012

Süleyman SÜREN (Sülo)
1934

Nevzat SONGÜR
1935

Adil GÜRER
1935

Rýdvan VERÝM
1937

Rahmi Telek
1938

Süleyman SUTAÞ
1935

Ayþe URAÞ
1935

Mehmet YAÞAR
1935

Remziye ÖZCAN
1935

Lütfiye TOÐAY ESENKAL
1935

Mehmet ATAÐ
1936

Sami ENGÝN
1936

Cemal ATAY
1937

Cemile CANTÝMUR KALKIN
1938

Fatma KERTÝÞ
1938

Recep AKBAY
1938

Tandoðan SONGÜR
1938

Ýsmail GÜN (Erbakan)
1938

Ali URAÞ
1938

Halil GÜRER
1938

Cemal TOÐAY(Kýral)
1939

Ahmet ÖNER (Katip
1939

Hasan TOPUZ
1939

Recai TEPÞÝK
1938

Cavit BOZDOÐAN
1938
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Yaþayan Ocaklar - 2012

Cemal UZAN(Polis)
1939

Muhittin METÝN
1939

Ayþe ZORLU VERÝM
1939

Hasan BELER
1940

Mehmet ÖZTÜRK(Matiz)
1942-2011

Süleyman IÞIKHAN
1942

Adil YORAK
1939

Hasan POLAT
1939

Hüseyin SUTAÞ
1939

Fatma BOZA VERÝM
1940

Rüþtü GÖÇ
1940

Kenan YENÝBAKIR
1940

Hayrettin IÞIKHAN
1940

Melek GÜRGEN ADIYAMAN
1941

Mustafa VERÝM
1942

Mehmet ÞÝT
1941

Sadettin (Zeydin) SUTAÞ
1942

Hatice PEKGEGÝN
1941

Yaþar DÝLER
1942

Hüseyin ÜNAL
1942

Þaban GÖNAL
1942

Ahmet TURUNÇ
1942

Hasan(Eyüp) TOLUN
1942

Gülten BOZDOÐAN POLAT
1942

Nurettin CANTÝMUR
1942
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Yaþayan Ocaklar - 2012

Mustafa VARHAN
1943

Cemal GÖNAL
1943

Lütfi DEMÝR 
1944

Ayþe KERTÝÞ CANTÝMUR
1945

Kamile UZAN SUTAÞ
1946

Ýsmet DURAK
1947

Yýlmaz AYCAN
1943

Rýdvan UZAN
1944

Kemal URAÞ
1944

Enver VERÝM
1944

Burhan ÝPEKÇÝ
1944

Ali BOZDOÐAN
1944

Mustafa TEPÞÝK
1944

Ýbrahim DURAK
1945

Ýsmet VARHAN
1946

Hayri YOURTÇU
1945

Hasan ZORLU
1946

Enver BELER
1945

Recep ÜRGÜN
1946

Lütfiye VERÝM BOZDOÐAN
1947

Hasan UÇAR
1947-2012

Ahmet HALAT
1947

Mustafa TUNA
1947

Ali TURUNÇ
1945

Hüseyin CANTÝMUR
1946 - 2011
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Ýsmail ATAÐ
1947

Lütfiye DEMÝR
1947

Hasan CANTÝMUR
1948

Turan AYCAN
1948

Recep TOPUZ
1949

Þengül TANK ÇÝLE
1950

Ahmet TÜRKMEN
1947

Fehmi DURAK
1947

Zehra YALAZ TOÐAY
1947

Süleyman AÐAOÐLU
1948

Süleyman Güney ÝPEKÇÝ
1948

Yener YORAK
1948

Ramazan ACAR
1948

Nuri YUMUÞ
1948

Sadrettin AÐAOÐLU
1949

Mehmet SÜREN
1948

Mehmet ONAN
1950

Fatma VARHAN ERSOY
1949

Nuran YAVAÞ VARHAN
1950

Mümin KÖSE
1950

Mustafa ÖZDEMÝR
1950

Nihat DEMÝR
1950

Kemal CANTÝMUR
1950

Hilmi SERT
1949

Nermin Kertiþ TUFAN
1949

Yaþayan Ocaklar - 2012
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Yaþayan Ocaklar - 2012

Fehmi GEZER 
1950

Ali ÇÝLE
1950

Adem HALAT
1950

Fehmi URAÞ
1951

Mustafa POLAT
1951

Süleyman SÜRGÝT
1952

Mehmet SÜRGÝT
1950

Musa GÖNAL
1950

Recep DURAK
1950

Ayþe ÇÝLE
1950

Nevzat VARHAN
11.06.1951

Ayþe TAYLAN HALAT
1951

Veysel BÝLGÝÇ
1951

Hasan TÜRE
1951

Hasan KERTÝÞ
1951

Mustafa TALU
1951

Recep UZAN
1952

Mecit KORKMAZ 
1951

Þaban UZAN
1952

Hüseyin KALKIN
1952

Mahmut YAVAÞ
1953

Metin KORKMAZ
1953

Metin GÖNAL
1953

Hilmi SEDEFOÐLU
1951

Mustafa VARAN
1952
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Kemal ÖZDEMÝR
1953

Ahmet YAÞAR
1953

Mehmet CANTÝMUR
1954

Hüseyin GÖÇ
1954

Habip ELÝTOK
1953

Ýbrahim BELER
1954

Süleyman ÖKSÜZ
1954

Rýza IÞIK
1954

Recep GÖNAL
1954

Tahsin TANK
1954

Ali BALCI
1954

Hamit ZORLU
1954

Þaban TOPUZ
1954

Rýzvan ÇÝLE
1954

Mustafa UÇAR
1955

Nurettin AÐAOÐLU
1955

Þükrü TÜRKMEN
1955

Mehmet TOÐAY
1955

Yusuf TÜRE
1955

Ýrfan AYCAN
1955

Ahmet AYCAN
1954

Reyhan GÜLÞEN
1955

Cafer KERTÝÞ
1955

Ahmet DURAK
1955

Enver ATAÐ
1955

Yaþayan Ocaklar - 2012
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Yaþayan Ocaklar - 2012

Bahattin GÖNAL
1955

Ahmet DEMÝR
1955

Hatice VARHAN SUNAY
1956

Hüseyin DURAK
1956

Osman SERT
1955

Ayfer VARHAN ALAN
1956

Hilal YALAZ
1956

Ýsmail SARI
1956

Ýsmet ÇALKAN
1956

Ahmet TAYLAN
1956

Yaþar ONAN
1957

Ali AKÇA(Behçet)
1957

Ahmet TOÐAY
1957

Sadettin GÖNAL
1957

Ahmet ÖZDEMÝR
1957

Aziz AYCAN
1957

Vedat VARAN
1957

Zeynep KALKIN AYNA
1958

Özcan BALCI
1958

Hasan ÜRGÜN
1958

Hasan BÝLGÝÇ
1958

Mustafa VERÝM 
1958

Ahmet SÜREN(Seksek)
1958

Ramiz SÜRGÝT
1958

Ali IÞIK
1958
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Yaþayan Ocaklar - 2012

Hüseyin DURAK
1958

Ayhan YAPAKÇI
1958

Þerafettin PEKTAÞ
1959

Þennur BOZDOÐAN BELER
1959

Recep BABUR
1959

Kemal MUTLU
1959

Adnan KERTÝÞ
1959

Þener SUTAÞ
1959

Hüseyin UÇAR
1959

Mülkü Engin KAYALAR
1959

Ali CANTÝMUR
1959

Hamdiye TAYLAN
1960

Metin YORAK
1960

Ýsmet GÖÇ
1960

Mustafa ALTINDAÐ
1960

Emine ORTAÇ
1960

Ali KALKIN
1960

Nedim ORDUKAYA
1960

Necati YAVAÞ
1960

Birol KALKIN
1961

Mehmet PEKTAÞ
1961

Þaban SERT
1961

Nadir SUTAÞ
1961

Musa DEMÝR
1961

Ahmet ERDEM
1958



Oktay KERTÝÞ
1961

Metin CANTÝMUR
1961

Hasan YAPAKÇI
1961

Süleyman ELMA
1962

Mehmet VERÝM
1962

Kemal ÖZTÜRK
1962

Hasan VERÝM
1962

Yusuf ÜSTÜNDAÐ
1962

Mustafa ERDEM
1962

Kenan BELER
1962

Hasan AKÇA
1963

Hacý Fikret AYCAN
1963

Hüseyin ADALI
1963

Cemal VURAN
1963

Sahil SONGÜR
1964

Ferah POLAT DURAK
1965

Ýlhami ÇÝÇEK
1965

Hasan ERDEM
1965

Mehmet CANTÝMUR
1965

Cemil ÜNAL
1965

Doðan MUTLU
1965

Hasan ÖZTÜRK
1965

Hüseyin VURAN
1965

Remzi PEKGEGÝN
1965

Ünsal ESENKAL
1961
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Yaþayan Ocaklar - 2012
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Yaþayan Ocaklar - 2012

Fikret KORKMAZ
1966

Ahmet TALU
1966

Necdet YORAK
1966

Mehmet SUTAÞ
1966

Göksel AYCAN
1966

Hüseyin SELÇUK
1966

Mustafa VERÝM
1966

Gökay KERTÝÞ
1967

Orhan ADAY
1967

Cemal ÖZTÜRK
1967

Hasan OÐRAÞ
1967

Ayþe KALKIN TEPÞÝK
1967

Mehmet TEPÞÝK
1967

Aydýn BÝLGÝÇ
1967

Cemal ORDUKAYA
1968

Nilgün PEKGEGÝN
1968

Hasan ELMA
1968

Mustafa UZAN
1968

Bilgin BÝLGÝÇ
1968

Cüneyt ÇÝLE 
1968

Kazým GÖÇ
1968

Oya POLAT CANBAZ
1969

Hüseyin TOPUZ
1969

Ahmet TOÐAY (TRAFÝK)
1966

Aydýn YORAK
1968
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Yaþayan Ocaklar - 2012

Bülent ERDEM
1969

Ýbrahim ÖZTÜRK
1969

Mehmet ÜNAL
1969

Mustafa GÖNAL
 1969

Ozan URAÞ
1970

Hüseyin UZAN
1970

Mustafa BELER
1970

Ali ORDUKAYA
1970

Sýtký ELMA
1970

Yaþar DEMÝR
1970

Nevzat GÖRGÜN
1971

Nurben VARHAN AKCAN
1971

Hacer ADAY
1971

Engin GÖNAL
1971

Mehmet TURUNÇ
1971

Nedret YORAK
1971

Mehmet BÝLGÝÇ
1971

Günden DURAK
1971

Sinan ÇÝLE
1971

Ahmet VERÝM
1972

Ali VERÝM
1972

Uður SÜREN
1973

Remzi ÜSTÜNDAÐ
1969

Feza GÜRER
1972

Mehmet ÖZTÜRK
1972
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Yaþayan Ocaklar - 2012

Ali OÐRAÞ
1973

Fuat DURAK
1973

Güray Melih GÜLMÜÞ
1973

Sedat CANTÝMUR
1974

Barýþ KORKMAZ
1974

Akýn SUTAÞ
1975

Barýþ BÝLGÝÇ
1975

Yalçýn AYCAN
1975

Zafer KERTÝÞ
1975

Ahmet SÜRGÝT
1975

Mesut DEMÝR
1975

Ahmet ELMA
1976

Fýrat ZORLU
1976

Zafer KORKMAZ
1976

Ulaþ TOPUZ 
1976

Hasan TÜRKMEN
1977

Levent GÖNAL
1978

Devrim KORKMAZ
1978

Hüseyin GÖNAL
1979

Ýbrahim DEMÝR
1980

Resül Orçun POLAT
1980

Can ÇALKAN
1981

Ali SONGÜR
1973

Bahadýr YENÝBAKIR
1980

Emrah SÜRGÝT
1980
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Yaþayan Ocaklar - 2012

Ömer ACAR
1981

Deniz ESENKAL
1982

Can ÝPEKÇÝ
1983

Erdal ALTINDAÐ
1986

Özkan VERÝM
1987

Mustafa SÜRGÝT
1988

Murat TOPUZ
1989

Anýl DURAK
1989

Erdinç ALTINDAÐ
1990

Hasan MUTLU
1990

Numan GÜLÞEN
1992

Taþkýn DÝLER
1981
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Kosçe Gulumosçe

         Bir varmýþ, bir yokmuþ. Zaman zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken. 

Bir karatavuk varmýþ. Her yýl,yaþlý ardýç aðacýna yuva yaparmýþ. Tam beþ tane yumurta yumurtlayýp, kuluçkaya 

yatarmýþ. Günlerce, itinayla, yumurtalarýný ýsýtýp, yavrularýnýn çýkmasýný sabýrla beklermiþ. Nihayet, bir sabah 

vakti, gagalarýyla kabuklarý kýran yavrular, teker teker, dünyaya merhaba demiþler. Karatavuk çok sevinmiþ. O 

güzel sesiyle yoruluncaya kadar ötmüþ. Bu yýl da ayný þeyler olmuþ. Ne var ki! O, korktuðu yaþlý tilki aklýna 

gelince, neþesi kaçmýþ. Korkuyla, titremeye baþlamýþ.Çünkü,her yýl yavrularýn yumurtadan çýktýðýný ve biraz 

geliþtiklerini gören kötü kalpli yaþlý tilki, aðzýnýn suyu akarak, ardýç aðacýnýn dibine gelip: 'Kosçe gulumosçe' 

yavrularýndan birini aþaðýya atmazsan, hem yuvaný bozar,hem de seni ve yavrularýný yerim diyerek, tehditle 

bütün yavrularýný yiyormuþ. Bu yýl da ayný olaylar tekrarlanacak diye aðlamaya baþlamýþ. O an, oradan geçen 

Karga Kardeþ aðladýðýný duymuþ ve nedenini sormuþ.Karatavuk her þeyi olduðu gibi anlatmýþ. Karga Kardeþ, bu 

olanlara çok üzülmüþ. Zaten ben, bu yaþlý tilkiye çok kýzýyorum, bir önlem almamýz gerekiyor demiþ. Karatavuk

umutsuzca ne yapabiliriz ki deyince, Karga Kardeþ, önlemini anlatmaya baþlamýþ. Bak demiþ, bir tilkinin aðaca 

çýktýðý nerede görülmüþ. Tilki geldiðinde yavrunu alýp havalan ve “sen ancak benim pisliðimi yersin” diyerek 

üzerine pisle demiþ. Karatavuk dinlemiþ. Ertesi gün, güneþ doðarken, yaþlý tilki, her yýl olduðu gibi yine gelmiþ 

ve “Kosçe gulumosçe' yavrularýndan birini aþaðýya atmazsan, hem yuvaný bozar, hem de seni ve yavrularýný 

yerim” demiþ. Fakat Karatavuk bu sefer, Karga Kardeþin öðüdünü uygulamýþ. Kalan son yavrusunu kucaklayarak 

havalanmýþ ve demiþ ki;”bundan sonra hiçbir yavrumu sana vermeyeceðim. Sen ancak benim pisliðimi yersin”.

Üzerine pislemiþ ve havalanmýþ. Tilki bu olana çok kýzmýþ. Ben, sana, bu aklý kimin verdiðini biliyorum. O pis 

kargaya bir oyun oynayayým da, görsün gününü demiþ. Deniz tarafýndaki bir tarlanýn üzerine, ölü gibi yatýp, 

gözlerine de, (akmýþ göze benzemesi için), mýsýr taneleri koymuþ. Çünkü kargalarýn bunu çok sevdiðini 

biliyormuþ. Karga Kardeþ, havada uçarken, bir de ne görsün! Ölü bir tilki. Üstelik, en çok sevdiði akmýþ iki göz.

Hemen alçalmýþ. Yaþlý tilkinin göðsüne konmuþ. Tam gözünü gagalayacaðý anda,'Grap Lap' diye, Tilki, Karga 

Kardeþi bir hamlede yakalamýþ. Seni gidi pis karga seni, Karatavuk'a akýl verirsin ha!, þimdi ben seni ne 

yapayým? demiþ. Karga Kardeþ,” ne olursun Tilki Kardeþ, beni, ister parçala, ister kýzgýn yaðda piþir, ama ne 

olursun, þu kayalýklardan aþaðýya atma” demiþ. Tilki bunun  üzerine, Karga Kardeþi kayalýklardan aþaðýya atmýþ.

Karga kardeþ, birden havalanmýþ ve “sen ancak pisliðimi yersin” demiþ. Tilkinin üzerine pislemiþ. Böylece 

Tilki'den kurtulmuþ.

KOSÇE GULUMOSÇE(*)
Derleyen: Nevzat VARHAN

*Kosçe gulumosçe: Makedonca Karatavuk Maratavuk.(Sevimli Karatavuk anlamýnda)

*Bu masalý Makedonya göçmeni Balon Hasan Dedem anlatýrdý.

*Grap Lap: Makedonca bir ünlem. (Kap yut, kaptýðýn gibi ye)    

SON
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Notlar
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Notlar
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