
BEŞPARMAK	  DAĞLARI	  ŞENLENDİ	  

	  
Söke	  İlçesi’ne	  bağlı	  Karakaya	  Köyü’ndeki	  Göktepe	  kaya	  sığınağında	  8000	  yıl	  

önce	  çizilen	  kaya	  resmindeki	  ilkbahar	  şenliklerinden	  yola	  çıkılarak,	  EKODOSD-‐
KARAKAYA	  MUHTARLIĞI	  işbirliğiyle	  gerçekleştirilen	  geleneksel	  şenliklerin	  5.	  

Karakaya	  Kavalan	  mevkiinde	  gerçekleştirildi.	  
Karakaya	  bölgesinde	  yoğunlaşan	  kaya	  resimlerinin	  korunması	  ve	  tanıtılması	  

amacıyla	  yapılan	  şenliklere	  Aydın	  İl	  Özel	  İdaresi	  Başkanlığı,	  Söke	  Kaymakamlığı	  
ve	  Söke	  Belediye	  Başkanlığı	  destek	  verdi.	  

Şenliklere	  Beşparmak	  Dağları’nın	  köyleri,	  beldeleri,	  Aydın,	  Söke,	  Kuşadası,	  
Didim,	  Milas	  ve	  İzmir’den,	  Avrupa’dan,	  Amerika’dan	  4000’e	  yakın	  misafir	  

katıldı.	  
8000	  yıl	  önce	  kendi	  şenliklerini	  yapmak	  için	  toplanan	  tarih	  öncesi	  insanlar	  gibi,	  

günümüzde	  de	  aynı	  şekilde	  dağın	  her	  yönünden	  gelen	  insanlar	  bir	  araya	  
toplanarak	  baharı	  kutladılar.	  



	  
Karakaya	  şenliklerini	  her	  yıl	  iple	  çeken	  bölge	  halkı	  kimi	  araçlarıyla,	  kimi	  yayan,	  

kimisi	  3-‐4	  saatlik	  yollardan	  eşekleriyle	  gelerek	  baharı	  kutladılar.	  



	  
Kundaktaki	  bebekten,	  tekerlekli	  sandalyeli	  yürüyemeyen	  yaşlı	  insanlara,	  gözleri	  
artık	  görmese	  de	  bu	  coşkuyu	  duyarak	  da	  olsa	  yaşamak	  isteyen	  bu	  coğrafyanın	  
tüm	  güzel	  insanları,	  yılda	  bir	  gün	  yapılan	  bu	  şenliği	  kaçırmamak	  için,	  her	  türlü	  

şartlarını	  zorlayarak	  bu	  dağa	  çıktılar.	  



	  
Söke	  Belediyesi	  Halk	  Oyunları	  ekibinin	  zeybek	  oyunları,	  Kuşadası	  Halk	  Dansları	  

Eğitim	  Derneği,	  Anadolu	  coğrafyasının	  birbirinden	  güzel	  farklı	  yörelerin	  
oyunlarını	  sergileyerek	  konukların	  büyük	  beğenisini	  kazandı.	  



	  
Beşparmak	  Dağları’nın	  kuzey	  bölgesindeki	  dağ	  köylerinden	  Karakaya,	  Avşar,	  
Serçin,	  Yeşilköy,	  Güneyyaka,	  Güzeltepe,	  Karacahayıt,	  Kisir,	  Bağarcık,	  Çavdar	  

köyleri,	  	  kendi	  ürünlerini	  sattıkları	  standlar	  açtılar.	  



	  
Güllübahçe	  Kültür	  Turizm	  ve	  Kalkınma	  Derneği,	  köylü	  kadınların	  yaptığı	  bez	  

bebeklerle	  şenliğe	  destek	  verdi.	  



	  
Kırsal	  kesimin	  kızları,	  erkekleri,	  kadınları,	  çocukları	  kentlilerle	  kaynaşarak	  şenliği	  

coşkuyla	  kutladılar.	  



	  
Kentte	  göremedikleri	  ve	  ilk	  kez	  bindikleri	  eşekler,	  şehirli	  çocukların	  en	  büyük	  

eğlencesi	  oldu.	  



	  
Köylü	  çocuklarının	  en	  büyük	  eğlencesi	  şişme	  oyuncaklar	  oldu.	  



	  
Beşparmak	  Dağları’nın	  doğal	  ve	  kültürel	  zenginlikleri,	  EKODOSD	  tarafından	  

hazırlanan	  poster	  sunumlarıyla	  konuklara	  tanıtıldı.	  	  



	  
EKODOSD	  tarafından	  hazırlanan	  kaya	  resimlerini	  tanıtan	  broşürler	  gelen	  

konuklara	  dağıtıldı.	  



	  
Kaya	  resimleri	  Karakaya	  Köyü’nde	  daha	  önce	  eğitilen	  çocuklar	  tarafından	  gelen	  

konuklara	  gösterildi.	  



	  
Şenliklerin	  geleneksel	  yemeği	  olan	  keşkek,	  nohutlu	  pilav,	  irmik	  helvası	  ve	  ayran	  

gelen	  konuklar	  tarafından	  kapışıldı.	  



	  
Şenlikler	  Almanya’dan	  gelen	  belgesel	  yapan	  televizyoncular,	  TRT,	  yerel	  

televizyon	  ve	  basın	  tarafından	  takip	  edildi.	  



	  
Şenliklere	  Aydın	  Vali	  Yardımcısı	  Celal	  ULUSOY,	  Aydın	  Milletvekilleri	  Mehmet	  
ERDEM,	  Prof.	  Dr.	  Metin	  Lütfi	  BAYDAR,	  Söke	  Kaymakamı	  Mehmet	  DEMİREZER,	  
Aydın	  İl	  Genel	  Meclisi	  Üyeleri,	  Orman	  ve	  Su	  İşleri	  Bakanlığı	  Aydın	  Şube	  Müdürü	  
Sadık	  YILMAZ,	  Manisa	  4.Bölge	  Sulak	  Alanlar	  Şube	  Müdürü	  Mehmet	  UZUNER,	  

Söke	  Ziraat	  Odası	  Başkanı	  Kemal	  KOCABAŞ,	  Söke	  Ticaret	  Odası	  Başkanı	  
Süleyman	  TOYRAN,	  Siyasi	  parti	  temsilcileri,	  Sivil	  toplum	  örgütleri	  katıldı.	  



	  
Şenliklerde	  Aydın	  Valisi	  Kerem	  AL’ın	  teşekkür	  belgesi,	  Vali	  Yardımcısı	  Celal	  
ULUSOY’a	  Aydın	  Milletvekili	  Prof.	  Dr.	  Metin	  Lütfi	  BAYDAR	  tarafından	  verildi.	  



	  
Şenliklere	  katkı	  yapan	  muhtarlara	  ve	  kurumlara	  teşekkür	  belgeleri	  verildi.	  



	  
Bu	  yıl	  ilk	  kez	  başlatılan	  “Doğa	  Ödülü”;	  geleneksel	  yaşam	  tarzıyla,	  kendi	  yaşam	  

alanında	  yaratmış	  olduğu	  mimarisiyle,	  yaşamış	  olduğu	  bakir	  coğrafyada	  
teknolojinin	  tüm	  imkanlarından	  mahrum	  bir	  şekilde	  elektriksiz,	  susuz	  bir	  şekilde	  
yaşamaya	  devam	  eden	  ve	  doğaya	  saygılı	  bir	  şekilde	  yaşamını	  sürdüren	  Teslime	  

ve	  Yusuf	  BİLİR	  çiftine	  verildi.	  



	  
Şenlikleri	  bir	  yıl	  bekleyen	  yöre	  insanları,	  keyifli	  bir	  gün	  geçirmenin	  mutluluğuyla	  
gelecek	  yılın	  planlarını	  bugünden	  yapmaya	  başladılar.	  Tüm	  bölge	  insanını	  bir	  

araya	  toplayan,	  bu	  insanların	  kültürlerini	  yansıtan	  ve	  mutlu	  bir	  gün	  geçirmesini	  
sağlayan	  şenliklerin	  en	  önemli	  amacı,	  farkındalık	  yaratıp	  binlerce	  yıllık	  bu	  

tarihsel	  mirasların	  korunması	  ve	  tanıtılmasını	  sağlamaktır.	  
Şenliklere	  destek	  olan	  Aydın	  İl	  Özel	  İdaresi	  Başkanlığı’na,	  Söke	  Kaymakamlığı’na,	  

Söke	  Belediye	  Başkanlığı’na	  ve	  katkı	  yapan	  tüm	  kişi,	  kurum	  ve	  kuruluşlara	  
teşekkür	  ederiz.	  

EKOSİSTEMİ	  KORUMA	  VE	  DOĞA	  SEVENLER	  DERNEĞİ	  
(EKODOSD)	  

www.ekodosd.org	  
0256	  614	  78	  11	  
14.04.2012	  

	  


