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KAYACIK KÖYÜ’NDE MEVCUT OLAN ORTAK MALLAR 

Araştırmamız sırasında köylü tarafından ortak olarak kullanılan alanlar/mallar 

incelendiğinde aşağıda adı geçen ünitelerin ortak kullanımının söz konusu olduğu 

görülür.  

Okul: Kayacık köyünde 1946 yılından bu yana ilkokul vardır. Okul köy meydanının 

solunda kalmaktadır. Günümüzde köyde birleştirilmiş sınıfların okutulduğu bir 

ilköğretim okulu bulunmaktadır. İlköğretimin ikinci kademesi olan yani 6. ve 7. 

Sınıflardan öğrenciler taşımalı sistemle ilçe merkezine taşınmaktadır. İlk beş sınıf 

köy okulunda eğitim-öğretime devam etmektedir. (8.Sınıf bulunmamaktadır.) Okul 

müdürünün adı Zekai Erçiftçi, öğretmenimizin adı ise Yüksel Sezer’dir. Okulda aynı 

zamanda 20 öğrencisi olan ana sınıfı da bulunmaktadır. (Kayacık Köyü Birleştirilmiş 

Sınıf İlköğretim Okulu: 0248-467-51-08) (Bkz. Foto No:83-85) 

Cami: Köydeki ortak mallardan bir tanesi de köy camisidir. Köyde bulunan tek cami 

olan bu ortak mekan köy imamı Baki Erturgut’un sorumluluğundadır. Sabah namazı 

ile açılan caminin kapıları yatsı namazı sonrasında kilitlenmektedir. Köyün yaşlıları 

gençlerine oranla daha çok camiye gelerek ibadet etmektedir. Dini günlerde cemaat 

biraraya gelerek Mevlid okumaktadır. Köyde aynı zamanda seyyar bir gasilhane 

bulunmaktadır. (Bkz. Foto No:86-88) 

Eski Köy Odası: Kahvehane olarak kullanılan binanın arkasındaki sokakta 

bulunmaktadır. Burası günümüzde asıl fonksiyonunu kaybetmiş olup 

kullanılmamaktadır. Köye çeşitli sebeblerde gelen kişiler (kalaycı vb.) burada 

kalmaktadır. Aslında şahıs malı olan eski köy odası yaklaşık 25 senedir 

kullanılmamaktadır. (Bkz. Foto No:89-90) 

Harman Yeri: İlkokulun arka tarafında bulunan harman yeri ortak kullanım 

alanlarının başında gelmektedir. Aslında bir futbol sahası olan harman yeri 

ürünlerin kaldırılma zamanına bağlı olarak köylüler tarafından belirlenen tarihlerde 

kullanılmaktadır. (Bkz. Foto No:91-93) 



Mezarlık: Köyün güneyinde kalmaktadır. Meskenlerin bulunduğu alanın dışına 

yakın bir bölgede bulunmaktadır. Köy mezarlığı iki kısımdır. Eski Mezarlık ve Yeni 

Mezarlık. Konuştuğumuz kişiler mezarlığın bir kısmında eski mezar taşlarının 

bulunduğu bir kısımın olduğunu ve bu alanın kullanılmayarak diğer bölümlere defin 

yapıldığını belirtmişlerdir. (Bkz. Foto No:94-97) 

Yarım Kalan Düğün Salonu: Harman yeri ve ilkokulun bitişiğinde bulunmaktadır. 

İnşası sırasında köylü arasında çıkan anlaşmazlık sonucunda yarım bırakılarak 

tamamlanamamıştır. Köylülerin bir kısmı bunun gerekli olduğunu ve tamamlansaydı 

çok güzel olacağını düşünürken tersi görüşte olup gereksiz görenlerde 

bulunmaktadır. (Bkz. Foto No:98) 

Su Deposu: Köyün doğusunda bulunan karayolunun yaklaşık 500 m. ilerisindeki 

kıraç arazide bulunan 2 adet 50 tonluk su deposu köyün ihtiyacını karşılamaktadır. 

İlk olarak buraya gelen su motorlar vasıtası ile köye pompalanmaktadır. (Bkz. Foto 

No:99) Eskiden köyün su ihtiyacını karşılayan çeşmeler bugün kullanılmamaktadır. 

(Bkz. Foto No:100) Ayrıca köyde inşaa halinde olan bir değirmende bulunmaktadır. 

(Bkz. Foto No:101-102) 
 
 


