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Ö N S Ö Z 

Mezuniyet tezi olarak Düzce'nin Sarayyeri köyünün sosyo

ekonomik ve kültürel araştırmasını konu alan bu çalışmanın 

her aşamasında değerli yardımlarını gördüğüm sayın hocam 

Pr0f. Nephan Saran'a sayın Asistan Taylan Akkayan'a teşek

kür ederim. 

Köydeki çalışmalar sırasında içten ilgi gösteren Emine 

Özbek, Lise öğretmeni Cevdet Yıldız ve ailelerine, tüm Saray

yeri köyü halkına teşekkürlerimi burada belirtmek isteri • 
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ARAŞTIRMANIN KONUSU VE KULLAlILAN 
YÖNTEMLER 

Bu araştırmanın. konusu, bir çerkes köyü olan Sarayyeri' 

nin sosyal-ekonomik ve kültürel yönden incelenmesidir. 

tır. 

Daha önce öu. köyü konu alan bir araştırma yapılmamıştır. 

Buı araştırmada, 

aJ-- Gözlem 

b)- Mülakat 

c}- İstatistik yöntemleri kullanılmıştır. 

Araştırma Mart 1973 de başlamış, Ekim 1974 de tamamlanmış-

Araştırmanın konusu saptandıktan sonra bir ön araştırma 

yapıldıo Bu ön araştırmaya dayanarak köyün sosyal, ekonomik, 

kültürel yönlerini yansıtabilecek soruları kapsayan, mülakat 

formlar~. hazırland~. 

Bir buçuk aylık bir zaman içersinde köydeki 50 aile reisi 

ile mülakat yapıldı. 

Bundan. sonraki aşamada mül~katlar, 39 yaş ve daha küçük o

lanlarla, 40 yaş ve daha büyük olanların ayrımı yapılarak de

ğerlendirildi. Bu toplanan bilgilere istatistik yöntemler uy

gJJ.landı. Gözlem yoluyla elde edilen bilgileri de kapsayan bn 

çalışma mezuniyet tezi haline getirildi. 

Köyde karşılaştıvımız güçlüklerden biri, Türkçeyi pek iyi 

anlayamayan ve konuşamayan aile reisleri ile anlaşmaktı. 

Karsılaşılan diğer bir güçlük ise, 

Ara tırmanın amacı1 tekrar tekrar anlatıldığı, araştırmaı 

boyunca güven vermeye çalışıld~ğ~ ve köylülerin de bunu anla

dıkları, mezuniyet. için tez hazırlandığın~ bildikleri halde 

toprak mülkiyeti, gelir duırumu kısaca ekonomik sorulara açık 

ve gerçeğe uygun cevaplar vermekten kaçınmış olmaları itti. 
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Biz bunun nedeninin bir açıklamasını yapamadık. 

Tahminlerimize göre toprak mülkiyeti ve gelir durumlar~

nı açıklamaktan kaçınmalar~ tarihten gelen bir korkuy~ veya 

içinde bulunduğumuz siyasal koşullara dayanmaktadır. 
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KÖYÜN KURULUŞU - TARİHİ 

1860 'larda Çerkesler göçmen gruplar:ı.t halinde Akçako.ca 'ya 

(o zamanki adı Akçaşehir) geldiler . Bu göçmen grubu içersin

de, Tuapse yakınlarında meşe ağaçlar~ ile kaplı bir etekte 

kurulu Thğaps köyünden gelen Kovki islWı başkanlığında kovki 

soyundan iki aile Hapı tlepşuk , Gırb~ Hapşet, Hapi soyundan 

birer aile olmak üzere beş aile de bulunmaktaydı . 

Göçmen· kafilesi içersinde veba salgını ve kadınların gi

y.imlerinin yerli halka göre açık sayılması nedeniyle göçmen

lere iyi davranılmadı . 

Hatt'a göçmen grupları ile Akçakocalılar arasında ufak 

bir çatışma olduğu da rivayet edilmektedir . 

Bu beş aile , Türk kılavuzlar tara:fından Düzceye götürü

len kafiledeydi . Bu kafile içinde aynı köyden Y8J da akraba 

olanlar ayrı ayrı köyler kurdular . 

Bu beş aile de şimdiki köyün hemen kuzeyinde (Küçük melen 

suyunun üBt tarafında) bir. yere yerleştiler . 

Bir süre sonra çevredeki köylüler yerleştikleri bu yerin 

su baskınlarına uğradığını anlatmaya çalıştılar . 

Bunun üzerine konakladıkları bu yerden kalkarak şimdiki 

Sarayyeri köyünün. olduğu yere yerleştiler . Bunun nedeni top

rağın, Thağapş köyünden getirdikleri toprağa uyması, ve o köy

deki gibi buradada meşe ağaçlarının çokluğuyduo 

Komşu köylülerde bu göçmenlere birkaç hayvan, tohumluk 

vererek yardımlarda bulundular . 

Bunların bu köye yerleştikleri haberi Kafkasyadaki köy

lerine ulaştığından "Nse Tsuk" aileside buraya geldi'. 

Bunlar, önce "Sayvan"' tipi evler kurdular . (Bu evler di

rekler üzerine kurulur, üzerleri dallarla örtülürdü. Halen 

bu· sayvanlar tarlalarda bekçi yerleri olarak yapılır.) 
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Köy ortasında "Thağapş köyünde olduğu gibi bir dikdörtge:r; 

alan bırakıp, kalan toprağı paylaştılar. 

Daha sonraları ise "Luişe·" soyundan iki aile "Hamtuv" 

"Lu:tfıj""BatenttNatho ·"' soylarından birer ailede köye gelerek 

yerleştiler. 

187.8 Berlin antlaşmasında Rumeli'deki Çerkes1e in Asya top

raklarına göç ettirilmesi maddesi de vardı. 

Bu nedenle "Haydeç" soyundan iki aile daha köye geldi·. 

1912 Balkan savaşından sonraki dağıtımda da "Kovki Smel" 

":Açumuz"·"Voğul" aileleri geldiler. Bunlardan sonra ise İç Ana

dolu dan Engürülüler (Ankaralılar) denilen "Luıfkou ailesi kö

ye geldiler. Tüm bu gelenlere köylüler karşılıksız toprak ve 

hayvan verdiler. 

Köye, çevre çcrkes köyleri kurucusu sayılan Kavi islamın 

adından dolayı "Ko;vki hable" (kavkı köyü) Türk köyleri ise, 

eski bir Bizans yazlık sarayının yerinde kurulduğundan nsaray

yeri" adını verdiler. 

Köy nüfusu, ana çizgileri ile yukarda adları sayılan aile

lerden türemiştir. Köyde çerkeslerin "Şapsığ" boyu ve onun di

li hakimdir. 

"Kovki, Gırbı, Vubıh, Nıbe, Hamtuv, Açumuz, Voğul, Bate, 

Luı:t'iy, Haydeç, Luı:L'kon aileleri "ŞAPSIG", "'Luişe ve Hapi ai

leleri "ABZAH", Natho aileside "NATUHAY" boylarındandır. 
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- COGRAFİ DURUM -

Sarayyeri Düzce ilçe merkezine 4 km uzaklıkta ve kuzeyde

dir. Güneyinde Beslanbey köyü, batısında Taşköprt köyü, kuzey 

batıda Kadıoğlu köyü, kuzeyde Çamköyü, Üskübü, Doğusu ve Gü

ney doğusunda Bostanyeri köyü yeralır. 

Ovalık bir arazi üzerine kurulmuştur. Kuzeyinden geçen 

küçük Melen çayı nedeniyle aluviyal birikimler geniş bir yer 

tutar. Köyün yerleşme alanı dışında kalan toprakların büyük 

bir kesimi yağışların fazla olduğu zamanlarda su baskınına uğ-

ramaktadır. 

Düzcenin batı karadeniz iklimi köyde de hüküm sürero Yal

nız Düzce'ye göre yükselti fazla ve kuzeyi açık · oıduğundan kı

şı biraz daha soğuk, yazıda daha serindir. En fazla ısı Ağus

tos, en az ısı Ocak ayındadırQ Yağışlar blitün mevsimlere eşit 

olarak dağılmamıştıro Sonbaharda, Hatta kış aylarında diğer 

mevsimlere oranla fazladır. Melen vadisinin bin pencere gibi 

karadenize açılmasıda yağışların bol olmasına etken olmakta-

dır. 

Köyün eskiden ormanlık olduğu fakat köylülerin bunları 

yakarak tarla sağladıkları ve şimdi yer yer görülen koruluk

ların bu· ormanlığın kalıntısı olduğu söylenmektediro Bu gün 

köyde meşe, çınar, şimşir, kızılağaç, akçaağaç, gürgen, kızıl

cık, ceviz vo meyve ağaçları görülmektedir. 

Köyde içme ve kullanma suyu artezyen tulumbalarından 

sağlanmaktadır. 

.. .. . .... 2 
-KUÇUK MELEN SUYU- Ya ış alanı 250 km kadardır. Aza i a-

kım, Nisan (230 m3/sn) Asgari akım, Ağustos (2.3 m3/sn) diro 

Bazı kurak geçen yıllarda Düzce ovasının kumlu arazisinden 

geçerken suyunu kaybeder ve kurur. Ancak bazı göllenmeler 

görülebiliro Yağışların fazla olduğu zamanlarda taşkınlara 
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neden olur. Babadağı eteklerinden doğar, Yığılca ilçesinin i

çinden geçer, sağdan kurutma ve Hamidiye derelerini soldan d~ 

karadere ve bazı küçük dereleri alır. Düzcenin kuzeyinden ge

çerek Efteni gölüne dökülür. Genel doğrultusu kuzeydoğu-Gü

ney batıdır. 
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- YERİ VE YERLEŞME DURlIDMU -
, 

Sarayyeri köyü, batı karadeniz bölgesindedir. İli Bolu, il-

çesi Düzcedir. BUzce'ye 4. km uzaklıkta olup yolu stabilizedir. 

Sarayyer.i köyü tek mahalleden ibarettir. Çoğunlukla evler 

bahçe içersinde, % 62'si tek katlı, % 38'i iki katlıdıro 

Konutlar, merkez durumunda olan cami çevresinde sık grup

lanma gösterirlero Bunun dışında gruplanmalar seyrektir. 

Konut] gruplanmalarında akrabalık ilişkilerinin etkisi· gö

rülüro Bunun nedeni evlenen erkek çocuğun baba ile beraber o-

turması ya da aynı bahçe içersinde evlenen çocuk için yeni bir 

konut yapılmasıdır. 

Köyde, telefon bulunmamaktadır. Elektriği vardır. 

Köyde, cami, bakkal, kahve gibi farklılaşmış kurumlar var

dır. Kahvenin bir kısmı kitaplık haline getirilmiştir. Kitap 

okumak isteyenlere bu olanak sağlanmıştır. Kahve'de televiz

yonda bulunmaktadır. 

Nüfusu 218, hane sayısı 50' dir. 

-ULAŞIM-

Sarayyeri köyü Düzceye 4 km, İstanbul-Ankara asfaltına i

se 3 km uzaklıktadır. Stabilize olan yolu pek düzgün olmadığın

dan 15:..2.o dakika sürmekted.ir. Düzce' den köye, sabah erken saat

lerden, akşam saat 18°0 -19°0
' a kadar minübüsler çalışmaktadır. 

Minübüs ücreti 1 liradır • .Minübüslerin kalkış saati belli olma-

yıp, minübüs yolcularla dolduğuı gibi kalkmakta, ya da dolması 

beklenmektedir. 

Genellikle, Bostanyeri köyü üzerinden g"der. Sarayyerinde 

inenleri bırakır; şehre gidecekleri alır. Bu d.efa Beslanbey kö

yü üzerinden Düzce'ye dönero 

-EKO OMİ-

Köyün geçimi tarıma dayanmakta, bunun yanında hayvancılık

ta yer almaktadır. 
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Köyü eskiden, sadece buğday·, mısır üretiro Bunları da 

kendi tiiketirdi . Şehre hemen hemen inmezdi . 

Köyde , şeker-pancarı ekiminin başlamasıyla sosyal yaşan

tı ve bu kapalı ekonomi türü devişmi$tir . Köylünün ürettiği 

şeker pancarını şehre götürmesi gerekmiştir . 

Şeker pancarından eline çok para geçmeye bu kazandı~ınıda 

şehirde harcamaya başlamıştır . 

Köyde eskiden tütün ekimi de geniş yer tutmaktaydı . Bu 

gün çok azalmış durumda sadece bir iki hanede tütün ekilmek

tedir o Bunun nedenleri , tütünün isinin çok olması, uzun sür

mesi idi o Ayrıca diğer bir nedende tütün ekiminin mavi kü:f 

hastalı~ı nedeniyle riskli oauşuydu . Bunun yerinde köyde fın

d~k Uretimi gel işmiııuir. Çünkü fındığın işi daha kolaydır , 

ve daha çok kazanç sağlamaktadır . 

Köyde üretilen buğday ve mısırın büyük bir kısmı tüketil

mektedir . Esas gelir kaynağı şeker pancarı ve fındık üretimi

di r . Ayrıca bahçelerdeki ceviz , elma, armut kızılcık gibi 

meyvelerde pazarda satılmaktadır . 

-EGİTIM-

Köyde okul yoktur . Komşu köy olan Bostan yeri ile ortak 

yararlanmak üzere iki köy arasında okul yaptırılmış fakat o

kul zamanla Bostanyeri köyüne m§l edilmiştir . 

Sarayyeri köyünün çocukları bu okulq gitmektedir er 0 Bu 

okulun ktiye uzaklığı 1 km kadardır . Yürüyerek 10-15 dakika 

sürmektediro 

Köy halkı en kısa zaman içersinde köye bir okul yaptırma

yı düşünmektedirler . 
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DİN VE İNANÇLAR 

Köydeki cami, 1960'da eski caminin yerine yapılmıştır. 

Camiye çoğunlukl~ yaşlılar gitmekte, gençler gitmemektedir

ler . Eskiden camide daha kalabalık kılınan cuma namazında 

cemaat azalmıştır . Özellikle yaz aylarında kasabayla ilişki

ler arttığından Cuma namazı şehirde kılınmaktadır. 

Ramazanda, cemaat her zamankinden fazla oluro Diğer za

manlar kadınlar camiye gidemezler ama ramazanda teravih namazı 

kılmak için camiye giderler. 

Köyde nazara ve muskaya inananlar çoğunluktadır . 

EVLİLİK 

Köyde evlilikler genellikle dışardan kız almak şeklinde

dir . Bu kızlar daha çok diğer çerkes köylerinden olmaktadır. 

Köyfin kızlarıda ço~unlukla dışarıya verilmektedir. 
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-ÖRF VE ADETLER-

-SOSYAL YAŞANTI-

Köyde düğünlerde, bayramlarda, önemli yada kalabalık ko

nuklar olduğunda naegu" adı verilen ve herkese açık olan eğ-

lence toplantıları düzenlenir. 

Bu toplantılarda mızıka (armonika) çalınır. Tahtalara vu

rularak tempo tutulur. Kızlar ve erkekler karşılıklı çerkes 

oyunları oynarlar. Bu oyunlar genellikle "Tleperüş 11 nvug""Ke

fe" dir. Delikanlılar ve kızlar bu eğlencelerde birbirlerini 

görürler. 

Bu eğlencelerin (Gegu'nun) bitiminde genç kız ve delikan

lıların katılabildikleri, "muhabbet" adı verilen bir toplantı 

yapılır. (Bu toplantıya evli olanlar katılmazlar) Bu toplan

tılarda gençler birbirleri ile tanışırlar. 

Delikanlı bir kızı beğenirse kendisine bir erkek, kıza 

da bir kız arkadaşı yardım eder. Bunların tanışmaları anlaş

maları· sağlanır. 

Bu "muhabbet"ler ikili fonksiyonu olan bir toplantıdır. 

Bu toplantılar, gençlerin hem eğlenmesine hemde eş seçimine 

olanak sağlamaktadır. 

Bir kız veya bir delikanlı, bu toplantılarda bir kaç kız 

ve delikanlıyla da konuşabilirler. Bu kız ve delikanlıların 

birbirleri ile konuşmaları ciddi olabileceği gibi evlence i

çin de olabilir. 

Bu toplantılar uzun sürer, şayet gece ise sabaha kadar sü

rebilir. Bu toplantılarda, yazın gruplar halinde melen suyu 

kenarındaki ağaçlıklara gidildiği oralarda oturulduğu da olur. 

Çerkesce sözcükler Türkçe okunusları şeklinde yazılmış-
lardır. 
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Orada şarkılar söylenir, eğlence devam eder. 

Bu arada aralarında ciddi ve özel bir ilişki olan gençler 

ayrılarak kendilerini ilgilendiren konuları konuşabilirler. 

Bu durum yadırganmaz. 

Genç kızları, köyün delikanlıları muhabbete götürmek üze

re çağırdığında, gündüz ya da gece olsun babalar karşı çıkmaz, 

büyük bir güvenle kızlarını yollarlar. 

Bu muhabbetler, ayrıca köye bir kız veya delikanlı kcnuk 

olarak geldiğinde de düzenlenir. 

Böyle toplantılarda birbirlerini tanıyan, anlaşan çift

ler (ki bu anlaşma bazen 3-4 yılda olabiliyor.) ya istetme ya 

da kızın delikanlıya kaçması şeklinde evlenirler. 

Çerkesler'de kız kaçırmak bir gelenektir, hoş karşılanır 

fakat zorla kız kaçırmak hoş karşılanmaz. 

Baba kızını istemediği kimseye vermez, erkek çocuğuna'da 

kendisinin seçmediği kız alınmaz. Evlenme konusunda kız ve er

kek söz sahibidir. Gelenek böyledir. Ama istisnalarıda olabi

liyor. 

-EVLENME-

Birbirleri ile anlaşan gençler evlenmeye karar verirlerse 

genç kız o delikanlıya söz verdiğini belli eden bir hediye 

verir. Mendil, yüzUk gibi. Buna "EYU.ıj" adı verilir. Evuj ver

miş bir kızla delilanlılar artık ilgilenmezler. 

Şayet kız söz verdiği delikanlıya kaçacaksa kaçacağı yeri 

ve saati delikanlıya bildirir. Buna "puatle" denir. (Kız ka

çırma zorla olmuyor fakat kız söz verip sonra cayarsa o za

man zorla k çırına olabilir.) 

Kaçan kızın yanında bir arkadaşı . ya da akrabası bir genç 

bulunur. Kız erkeğin tanıdıvı ya da akrabası olan bir eve 

bırakılır. 

Bu eve "Teşerıps" kıza da "Nenguaş' adı verilir. 
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Kız kaçıran delikanlıda düğün yapılıncaya kadar bir yakır 

nının evinde kalır . 

Kızın "nenguaş" olarak kaldığı bu evde akşamları genç kız

lar ve delikanlılar eğlenceler düzenlerler. Buna "Nenyiy gegu" 

denir. Bu süre içersinde kız ile delikanlı gizlice görüştürü

lebilirler, bu görüşmede ayrıca bir kız birde erkek arkadaşları 

bulunur . 

DUğün günii kız "nenguaş"' kaldığı bu evden gelin alma ile 

erkek evine götürülür . 

-GELİN ALMA-

Ge l in alma pazar günü yapılır . Sabah 9-10 sıralarında tu

tulan otobUs ve taksilerle kızın evine (ya da kaldığı eve)gi

dilir . Yol boyunca gençler , şarkılar söylerler, el vururlar 

eğlenirler , kız evine yaklaşıldığında da silah atar lar. 

Gelin ve beraberinde gelecekler, kendileri için gelen. a

rabalara binerler . Gelin alma alayının, geçtiği yollarda yol 

kesilir ve bu yol kesenlere pana verilir . 

Gelin· alma _erkek evine geldiğinde , damadın arkadaşları, 

köyün delikanlıları bir araya gelerek ~ep bir ağızdan çerkes

ce makamlı bir şekilde bağırırlar . (Duyduğum kadarıyla bunu 

bir şarkıya benzetemedim) 

Gel.in arabadan indirilerek kendisi için hazırlanmış "Leg

hune " adı veı:ilen gelin odasına, götürülür. Gelin bu odaya 

girdikten sonra bütün konuklara yemek verilir . 

Yemekler yendikten sonra eğlence düğün gegu ' su başlar . 

Kızlar erkekler karşılıklı oyunlar oynarlar . Kızlar kendisi

ni oyuna davet edenle oynar, bu daveti red etmek ayıp .sayı

lır . Bu oyunları yönetmek için bir kişi seçilir buna "gegua

ko " ya da "Hatıyako " adı ver· lir . Bu oyunlardan .sonra grup

lar halinde muhabbetler tertiplenir . 

(Eskiden bu oyunlardan sonra at yarışları, güreş karşı-
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laşmaları yapılır, deri kapma oyunu oynanırdı. Bu yarışmalar

da birinci gelen dU~ün sahibi tarafından hediye veya para ve

rilirdi. Şimdi artık bırakılmış bu oyunlar.) 

Düğün yapılırken damat ortalıklarda hiç görünmez çünkü a

yıp sayılıro 

Düğünün son kısmında, bu eğlencelerin bitiminde, gelin 

dışarıya çıkartılır. Gelin, iki kadın koluna girmiş olduğu hal

de odadan çıkartılır, davetlilerin olduğu yere getirilir. Bun

dan sonra davetlilere, düğün için gelen hediyeler gösteriliro 

Konuşmasını bilen, devamlı konuşabilen aynı zamanda ?-aka

cı tanınan bir adam yüksek bir yere bir masa veya sandalye U

zerine çıkar. Bağırarak hediyeleri gösterir, kimin getirdiği

ni (ya da gönderdiğini) açıklar. 

Bu arada şakalar yapar. Örneğin 20 lira değerindeki bir he

diyenin 100 lira değerinde olduğunu söyler. 

Hediyeyi gönderenin adı söylendiğinde gelin, üç kez yere 

eğilir kalkaro Buna temennah denir. Bu davranış hediyeyi gön

deren kişiye gösterilen saygıyı açıklar. 

Bu seramoniden sonra düğün dağılır. 

Yeni gelin aradan bir sUre geçtikten sonra babasının evi

ne gider. Bu gidişe "Tlıptlyalfo" aramaya gitme denir. Bu gi

dişte gelin, kumaş, çorap v.b. hediyeler götürüro Buna "vuki

tapçe" utanın& bedeli denir. 

-AKRABALIK-

Çerkesler, boylara, boylarda bir takım soylara ayrılır. 

Bir soy üyesi, nerede olursa olsun diğer soy üyeleriyle 

akraba ve kardeş sayılırlar. Çerkesler bu akrabalığa "Lvako" 

soy akrabalığı adı verirler. 

Kadınlar arasında ahretlik "hodrikhe" kardeşliği vardır. 

Ölünceye kadar ve öldUkten sonra da devam etmek Uzere kbrulan 

bir kardeşliktir. Bu ahret kardeşleride nerede olunlarsa ol-
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~unlar birbirlerini ziyaret eder, hediyeler götürürler.(Mi

lattan öncelere uzanan bu gelenek, sınıflaşma ve islamiye

tin kabulü ile farklJJ bir ekonomik ve dini temele dayanmış

tır.): 

Birde erkekler arasında olan arkadaşlık vardır."Nıbyeğu. 

koş" adını taşır. Türkçesi kelime anlamıyla arkadaşlık kar

deşliğidir. Bu arkadaşlar, birbirlerini arar, ziyaret eder

ler. Birbirlerinin acısını, sevincini paylaşır, evlilik, kız 

kaçırma gibi olaylarda birbirlerinin yardımına koşarlardı. 

Bu gerçek kardeşlikten ileri bir arkadaşlıktı. 

Bu arkadaşlığa bu gün pek rastlanılmamaktadır. 

-CENAZE TÖRENİ-

Köyde bir ölen olunca haberciler çıkarılır. Çevre ~erkes 

köylerine bu ölüm duyurulur. 

Çerkesler arasında en sıkı izlenen geleneklerden biridir, 

Cenaze geleneği. Cenaze için günlerce, haftalarca baş sağlı

ğına gelirler. Buna Türkçe eza'ya, çerkesce "Thavshako 0 ya 

gitme denir. Cenaze olan eve bir hafta süreyle köy halkı ye

mek götürür. Bu yemeğe nHadeus" denir. 

Erkekler ana ya da babası öldüğünde ağlayabilirler, ama 

karısı Hlen koca, çocu~u Hlen baba, kocası ölen kadın ağlar

sa uygun görülmez. 

Kadınlar kendi aralarında cenaze ağıdı okurlar. Buna 

"hadağe" derler. (Eskiden erkek arasında ağıt söylenirmiş.) 

Cenaze evinde akraba kadınlar sırayla misafir kalırlar. 

Yaşlılar, öliinün arkasından güzel sözlerle konuşurlar. 

Ata sözleri söyler, hikayeler anlatarak hane halkına tiztilmeme

leri gerektiği anlatılmaya çalışılır. Cenazeler genellikle 

çok kalabalık olur. 

- SOFRA ADETİ VE ÖZEL YEMEKLER-

Baba yemeklerini ayrı yer çünkü Çerkes adetlerine göre 
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büyüklerin yanında eşlerin yanında eşlerin bir arada bulunma

ları hatta konuşmaları ayıp sayılır. (Bu giin köydeki evlerin 

çoğunda büyük olmadığından yemekler birlikte yenmektedir.) 

Çerkeslerin, kendilerine özgü çok çeşitli yemekleri var

dır. Bunlardan en çok yapılanı şunlardır~ 

PASTA: Çerkeslerde en çok bilinen ve yapılan bir yiyecek

tir. Pasta, sofrada ekmeğin yerini alıro 

Hafifce kavrulmuş mısır ununun suda kaynatılarak katılaş

tırılması şeklinde yapılır. Bu pişirilirken düz bir tahta ile 

devamlı karıştırılır. (Bu tahta pasta pişirmek için özel o

larak yapılır.) 

Sofrada, pasta el ile koparılarak yenir. Pastanın yanında 

kızarmış çerkes peyniri veya kaymak da bulunursa daha iyi o

lur. 

HALUj: Hamur, küçük yuvarlaklar halinde açılıro İçine 

peynir konur ya da konmayabilir, üzeri kapatılır. (Puf böre

ği gibi) Kenarı kırtıklı bir cisimle kesilir. Yağda kızartı

lır. 

Düğ~nlerde haluj mutlaka yapılır. Ekmek gibi de yendiği 

olur. Yanında yoğurt, kaymak ya da süt bulunur. 

Bir de bu halu.iun daha ufak parçalar halinde yapılan, su

da pi~irilen türü vardır. Buna psihaluj denir. 

METAZ: Mısır unu kaynar su ile yoğrulur, içine biraz 

buğdayunu ilave edilir. Bir müddet mayalanmaya bırakılır, son

ra ufak parçalar halinde hamur alınıp, içersine ceviz, kırmı

zı biber konur elde yuvarlatılır, suda pisirilir. 

~İPSİ: Cevizle yapılanı bilinen çerkes tavuğuduro Buna 

"deşips" cevizli şipsi denir. Bol ceviz, sarmısakltırmızı biber, 

kişniş içine biraz pasta ya da ıslatılmış ekmek içi ilavesiy

le iyice dövülUr. Ilık tavuk suyuyla karıştırılarak bulamaç 
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haline getirilir. Pişirilip parçalanmış tavuk üzerine döküliir. 

Diğer taraftan ceviz yağı çıkarılır ve garnitür olarak tavu

ğun üzerine dökülür. 

Şipsi bir de unla yapılır. Bu defa kırmızı biber, kişniş, 

sarımsak dövülür, un ve tavuk suyuyla bulamaç haline getirile

rek tavuğun Uzerine dökülür . 

Şipsi'nin her iki türüde pasta ile yenir. 
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TABLOLARIN AÇIKLMtlASI 

A- AİLE NÜFUSU 

Konuşulan ailelerde nüfus 1 ile 8 kişi arasında değiş

mektedir. 

Aile reisi, 39 yaşında ve daha küçük olanlar 53,40 

yaşında ve daha büyük olanlar 165 kişi olmak üzere 50 hanede 

toplam 218 nüfus bulunmaktadır. (Tablo:l) 

50 ailenin ortalama aile nüfusu 4.4 dür. 

Genellikle aileler, anne, baba, kız çocuk, erkek çocuk

tan oluşmaktadır. 15;9.ilede diğer kadın. (Büyük anne, kız to

run, kız kardeş, amca eşi) 8, ailede de diğer erkek (büyük 

baba, erkek torun, erkek kardeş, amca) bulunmaktadır. 

(Tablo: 2) 

ORTALAMA 
AİLE B. A1TNE 

.99 

BABA 

.88 

KIZ,ERKEK 
ÇOCUK 

1.99 

DİGER 

.52 

Yaşları 20 yaş ile 79 yaş arasında değişen annelerde :· 

Medyan yaş 42,6 dır. 49 anneden, 8'inin tahsili var, 4l'r.i

nin tahsili yoktur. Tahsili olanların 6'sı ilk mezun, diğer 

ikisi Ebe-hemşirelik okulu ve öğretmen okulu mezunudurlar. 

Tahsili olmayan 4l'kişinin, 29'unun tahsili hiç yok, ıoıu 

Okur-yazar, 2' si Okuma bilir, yazma bilmez.(Tablo:4-5) 

49 anneden 13'ünün doğum yere Sarayyeri, l'nin merkez 

olmak Uzere, J4'ünün Düzcenin muhtelif köyleri, l'rinin Bolu, 

1 'rinl.n Ordudur. (Tablo :8 )" 

Konuşulan 44 babanın yaşları 20 yaş ile 89 yaş arasın

da değişmekte olup Mdn yaş 46,6 dıro 

'l'ahsili olmayanlar çoğunlukta bulunmakta. Tahsili olma-
' 

yan 25' babadan 9'unun tahsili hiç yok, 15 şi okur-yazar 
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l ' ri ilk terktir . 

Tahsili olan 19 ' babanın 18 ' i ilk Mezun, 1 ri Öğretmen o

kulu mezunudur . (Tablo :· 6- 7) 

44 babanın 39 ' u Sarayyeri , l ' ri Düzce (Merkez) 4 ' ü Düzce 

nin muhtelif köyleri, l ' ri İstanbul: doğumludur . (Tablo :9) 

Toplam 51 erkek çocuğun yaşları 0- 39 yaş arasında olup 

Mdn . yaş 12 dir . Tümü Sarayyeri doğumludur . (Tablo:lO) 

Erkek çocuk tahsili ile ilgili cevaplar : •7- -7 yaş grup

larına ayrılarak değerlendir ildi .• 

• 7 yaş grubunda 38 E. çocuk bulunmakta l ' inin olmayıp 37 ' 

sinin tahsili vardır . 37ı çocuğun 12. ' si halen ilk okula devam 

e tmekte , 16 ' sı ilk mezun , 5 ' şi or ta okula devam etmekte 2 ' si 

orta terk, L' si ise Lise mezunudur. 

Tahsili olmayan tek çocuksa okur yazardır . (Tablo 11- 12) 

Köyde, okumaya: karş~ istek büyük, Anne ve babaların çoğu ço 

cuklarını okutmak istemekte çocukları okulu terk etmiş, okuya

mamış olanlar bundan üzüntü duymaktadırlar . 

Köydeh yüksek tahsil yapmış· pek çok erkek çocuk çıkmıs . 

Bunlar halen köy dışında bulunuyorlar . Kimi memuriyet nede

niyle kimi ine gereğiyle . 

48 kız çocuğunun yaşları 0- 39 arasında değişmektedir . 

Medyan yıaş 13 , l dir . 48 ' ininde doğum yeri Sarayyeridir .Kız 

çocukların tahsilinde de -7 , +7 yaş gruplaması yapıldı .•7 

yaş grubunda 33 , -7 yaş grubunda 15 kız çocuğu bulunmakta 

+7 yaştaki 33 kız çocuğun tümUnün tahsili var . 13 'ü ilk o

kula devam etmekte , 19 ' u ilk mezun , l ' ri Teknik Üniversitede 

okumaktad ı r. (tablo•: lJ- 14- 15) 

50 aileden 18 ' inde %36 sında diğer var, 32 sinde.%64 ' ün 

de diğer yoktur . (Tablo : l6) 

Diğer bulunan 18 ailenin 15 ' inde toplam 17 diver kmiın 

bulunmaktadır . Tablo : l7 . Bunların 13 ' ü büyük annedir . Büyük 
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annelerin yaşları 50-89 yaş arasında olup, Mdn yaş 71 dir. 

(Tablo ,:18) 

Diğer bulunan 18 ailenin 8'inde toplam 9 diğer erkek bu

lunur. (Tablo:21) 

Aile tipi, demografik yapı olarak dar aile gibi görünmek

te ise de gerçekte geniş ailedir. Görüşülen ailelerin çoğun

da %46'sında anne ve baba sağ de~ildir. (Tablo:27) anneleri 

sağ olan 20 aile reisinin 17 sinde anneler, babaları sağ o

lan 3 aile reisinde babalar evlatları ile birlikte oturmakta

dırlar. 

Anne ve babaları sağ olan 4 aile reisinin J'ünde de anne 

ve baba evlatları ile birlikte otururlar. (Tablo:28-?9-30) 

GörUlüyorki anne ve babası sağ olmayanların, anne ve 

babaları yaşasaydı onlar da çocukları ile birlikte oturacak

tı. 
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AİIJELERİN İLK EVLİLİKLERİNE GÖRE ÇOCUK 

DURillJILARI 

İlk evlilikleri olan 39 ailenin 36 'sı1 çocuk sahibi 3 'ü de

ğildir. -39 yaş grubunda çocuk sayıs~ 2 ile 5, •40 yaş grubun

da ise 1 ile 6 arasında değişmekte olup toplam 123 çocuk bulun

maktadır . (Tablo ı:Jl) 

Ortalama yaşayan çocuk sayısı, -39 yaş grubunda 3,•40 yaş 

grubunda 3,5 dur. 

39 ailenin 16'sında ölen çocuk varken 23'ünde yoktur.(Tab

loı:J2) Ölen çocuklar 15'şi kız, ll'ri erkek çocuk olmak üzere 

26 tanedir. (Tablo:JJ-34) 

Çoğunlukla, ölen çocukların ölüm yaşı l'yaşına kadar ol

maktadır. Diğer köy araştırmalarında da görüldüğü gibi. 

Anne başına 308 çocuk düşmektedir. Ölen çocukların yaşa-

( ölen çocuk s. _ 21~3 ) 
yan çocuklara oranı .21 dir. yaşayan çocuk s. -

Yaşayan çocukların doğumları, 26' ailede köy· kadını 8'ai

lede diplomalı ebe tarafından, 2.'ailede ise hastahanede ya

pılmıştır.· Ölen çocukların 16 'sında da doğum, köy kadını ta

rafından yapılmıştır. (Tablo:40-41) 

EŞLERİN EVLİLİK DURlMLARI 

50 hanenin 43'ünde Cro86's~nda) evli çift bulunmakta, 7' 
. . 

sinde (%14 'ünde). bulunmamaktadır. (Tablo: 42) 

Evli çift bulunan 43 aileden J9'unda erkek ve kadının 

ilk evliliği, l'rinde erkeğin ikinci, kadının ilk, 3'ünde 

erkek ve kadının ikinci evlilikleri devam etmektedir.(Tablo: 

43) 

İlk evliliği olan erkeklerin evlilik ya..-.ıarı 17-40 yaş 

arasında olup, Medyan yaş 25.1 dir. Kadınların evlilik yaş

ları ise 15-30 arasında değismekte, Medyan yaş 19.1 dir. 

(Tablo: 44-45) 
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39 ailenin 34'ünde (%87.2) erkeklerin evlendikleri zaman

ki yaşları, kadınlardan büyük, 5'şinde (%12.8) ise aynı yaş

tadırlar. Görüldüğü gibi evlilikte kadının yaşının kocasından 

küçük olması tercih edilmektedir. (Tablo:46-47) 

İlk evliliği olan erkeklerin %76,9 u evlenirken başlık 

vermiş, %23.l'ri ise vermemiştir. Baş~ık verenler 100 TL ile 

10,000 TL'sı arasında deği~en miktarlarda para, arazi ve hay

van vermişlerdir. (Tablo:48-49) 

Eski çerkeslerde başlık kıza' ve ailesine verilen değeri 

gösterirdi. Bu nedenle alınır, kıza çeyiz olarak eşya yapılır

dı. Bu günde başlık hemen hemen aynı amaçla alınmakta ve kıza 

eşya yapılmaktadır. Tabii bunun istisnaları da olmaktadır. 

39 aile içinde çocuğu evli olupta ayrılnnede oturan 1 a

ile vardır. Bu aileninde 1 tek kız çocuğu ayrı hanede otur

maktadıro (Tablo:50-51) 

HANEDEN KÖY DI~INDA OLANLARI!~ DUR U 

Kdnuşulan 50 haneden 34'ünde (%68'inde) köy dışında olan 

bulunmakta, 16'sında (%32'sinde) bulunmamaktadır. Köy dışında 

bulunan toplam 77 kişidir. (Tablo:52) 

34'ailenin 26'sında toplam 42 kadın köy dışındadır. Bu 

kadınlar, kız çocuklar ve kız kardeşlerdir. Hepsinin dovum 

yerleri Sarayyeri köyüdür. Kız çocuklar içinde tahsili olan

lar, k z kardeşlerden daha fazladır. 

Köy dı.ındaki kadınların ço~u, evlilik nedeniyle köy dı

şında bulunu orlar. (Tablo:53-54-56-59-61-64) 

Burada, kız kardeşlerin evlilik nedeniyle evden ayrılma

larına ravmen a·1e reisleri tarafından haneden say 1 lar~ 

ilgi çeken bir özelliktir. 

34' ailenin 24'ünde toplam 35 erkek köy dı ında bulun

maktadır. Bu erkekler aile reis"nin çocukları ve karde leri-
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dir . İki erkek çocuğun dışında, hepsinin doğum yeri Sarayye

ridir . Yine iki kişi dışındakilerin tahsili vardır. 

Köy dışında bulunan erkeklerin, çoğu işleri nedeniyle, 3' 

ü eşler olduğundan , l'ri de cezaevinde bulunduğundan köy dı

şındadırlar . (Tablo: 65-66-68-71-74-77) 

Köy dışında bulunanlar köyle ilgilerini kesmemektedirler . 

Hemen hemen hepsi köye gelmekte olup, Diizce ve Düzcenin köy

lerinde oturanlar, haftada, on beş gtinde, ayda ya da sık ' 

sık gibi zaman ölçüleri içersinde, diğerleri ise yılda bir 

tatil ve izinlerde köyii ziyaret etmektedirler . (Tablo:79-81-

82:) 

Köydekiler de köy dışında bulunanların ziyaretine gitmek

tedirler. (Tablo:83) 

Köy dışında bulunanlardan 17 kişi köydeki akrabalarına 

yardım etmekte olup, kadınlar her yıl, giyecek, hediye eşya 

ve 500 TL yollamaktadırlar . Erkeklerin büyük bir kısmı devam

lı, ayda, yılda, ya da istedikleri zaman olmak üzere 500 TL 

ile 2500 ~L . sı arasında para, biri bayramlarda hediye eşya 

yollamakta, Düzcede oturan biri ise köydeki yaşlı anne ve 

babasına devamlı yiyecek yardımı yapmaktadırlar. (Tablo:87) 

Köydekilerde köy dışında bulunanlardan 2J ' Une yardım 

e~mektedirlero Bu yardımlar para ve yiyecek yardımlar1dır. 

Para yardımı yapanlardan l ' ri Üniversite ' de okuyan kız çocu

ğuna~ ayda 750 TL, ıtri cezaevinde olan erkek çocuğa 100 TL, 

l ' ri ise askerde olan çocu~una 250 TL yollamaktadırQ Di~eri 

ise ihtiyaçları olup istedikleri zaman istedikleri kadan pa

ra yardımı yapmaktadırlar . 

Yiyecek yardımı yapılan 19 kişiyede her yıl kışlık erzak 

yollanır. 

Köyde, yurt dısında çalışmak isteyenler çok az sayıda o

lup toplam 6 kişidir . Bunun yarısı kadın yarısı da erkektir . 
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(•Tablo:88) 4'ü Almanya'da, 2'si Avustralya'da çalışmak iste

mektedirler . Kadınlardan 2'si 1972'de, erkeklerden 2'si ise · 

1973 de kayıt yaptırmışlardır. l'kadın ve l'erkek kayıt yap

tırmamışlar . Kadınlar ve erkeklerin 2'si çok para kazanmak i

çin, 1 erkek ise değişiklik olsun diye yurt dışına gitmek is

temektedir . 

E- EVLERİN DURlMU 

Görüşülen 50 haneden 46 ' sının evleri kendilerine ait 4' 

ünün değildir . Bunlar kira vermeden oturmaktadırlar . 

Ev, sahibi olanların, bir kısmı yaptırarak, bir kısmıda mi

ras yoluyla ev sahibi 6ımuşlardır . (Tablo:90) 

Evler, genellikle bahçe içersinde olup, tek katlıdır. 

(Tablo:96) Evlerin yapıları çoğunlukla ahşap, diğerleri, tu~

la kerpiç, toprak ve birikettir . Evlerin tabanları daha çok 

tahta çok az olarakta taş ve topraktır . (Tablo:94-95) 

Oda sayısı 2 ile 7 arasında olup, ortalama, oda sayısı 

3. 9 dur . Oda başına düşen nüfus ise 1 . 1 dir . (tablo:97) 

Evlerin genişlikleri ortalama 76 . 6 m2 dir . (Tablo:98) 

Evlerin çoğunda yıkanacak bir yer bulunmakta, bu yerler 

evin banyo olarak kullanılan bir bölümüdür . Ya da yıkanma ye

ri olarak yapılmış dolaplardır . (Tablo :l06) 

Yine çoğunlukta mutfak bulunmakta, mutfağı olmayanlar ho

l11n ya da odanın bir kısmını mutfak olarak kullanmaktadırlar. 

(Tablo : l07) 

Genellikle tuvaletler içerde, bir kaçında ·se dışarda bu

lunmaktadır . (Tablo : l08) vlerin tümünde elektrik vardır . Kö

ye elektrik getirilirken yatırılan para köyün o tak malların

dan, 1 tar]a ve köye ait çınar avaçlarının satılma ı, köy me

rasının icara verilmesi ile sağlanmıştır . Toplanan bu para 

hane ba0 ına lOOO ' er lir~ düşmekte idi . Evlere elektrik a ı

nırken ortalama ı 1174 Tl mas.raf etmişlerdir . (Tablo!93) 
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Aylık elektrik masrafı 5 Tl ile 25 TL'sı arasında olup orta

lama aylık elektrik masrafı; 13 . 3 TL sıdır . (TablcNlOO) / 

Evlerde su tesisatı olmayıp, içme ve kullanma suyunu ca

mi yanındaki ve bahçelerdeki tulumbalardan sağlamaktrrdırlar 

(Tablo:l05) Hanelerin çoğunda , bahçede ayrı bir yapı olarak 

ahır , samanlık ve kiler bulunmaktadır . (Tablo:l09-110-lll) 

50 hanenin hemen hepsi evlerini soba ile ısıtmakta yaka

cak olarak odun kullanmakt.adl.rl'ar. (Tablo·:lOl) 40 hane yaka

cağa para ödemekte, ıo•u ödememektedir . Yakacağa. ödenen pa

ra yılda 200 TL sı ile 2000 TL ' eı arasında devişmektedir. Ya

kacağı 35 hane satın almakta, 5 'ş·i satın almakta ve kendi ko

rusundan getirmekte, para ödemeyenlerinse 9 ' u kendi ko usun

dan, l'rt de dağdan getirmekteler. (Ta lo: 102-103- 04) 

50 hanenin 49 ' unda bütangaz ocağx bulunmakta, hanelerin 

çoğunda bulunan eşyalar, masa , sandalye, kilim, radyo, kar

yola, koltuk, halı · ' dır . Ayrıca 4 ' hanede, çamaşır makinası, Buz 

dolab~ , 6 ' hanede dikiş makinası, 2 ' hanede de televizyon bu

lunmaktadir . (Tablo: 

F- ÇOCUKLARIN ÖGRENİM DURUNILARI 

Çocukların eğitimi ile ilgili soruları yöneltirken, ço

cuksuz kız ya da , erkek çocuksuz aile reisleri arasında bir 

ayırım yapmadık. Soruları ocu u olmay nl , şayet çocuğu

nuz olsaydı şeklinde sorduk . 

"İlk Okul zorunlu olmasaydı kız ve erkek çoc~kıarınızı 

·ık okula göndeı-•irmiydiniz ." sorunusu 1 'kişi dışındakiler 

evet diye cevapladı ar . Bu bir kişi ilnnal ederdik tarlada 

çalıRtırırdık derken evet diyenlerse okuyup adam olsunlar , 

cahil kalmasınlar, tahsil "yi ve yararı dır demektedirler. 

(Tablo:ll3-114) 

Göriişülen aile reislerinin büyük bir kısmı kız çocuırla-
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~ını, ilk okuldan sonra okutmak istememekte; bunların bir 

kısmı' okuyabildiği kadar okusun kendini kurtarsın, aydın ve 

faydalı bir insan olsun derken bir kısmıda öğretmen olsun, 

memur olsun rahat etsin demektedirler . (Tablo:ll5-116) 

Kız çocuklarını ilk okuldan sonra okutmak istemeyenler 

ise okuma-yazma öğrensin, ev işi bilsin, evlenip çoluk ço

cuk sahibi olsun, evlenip gidecek bize bir faydası olmaya

cak demektedirler . (Tablo:ll7) 

Soruyu cevapsız bırakan iki aile reisi dı5ındaki aile 

reislerinin tamamı erkek çocuklarını, okusun adam olsun, bi

ze baksın, memur olsun, çiftçi olmasın, iyi bir işi mesleği 

olsun, yiiksek tahsil yapsın gibi nedenlerle okutmak istemek

teler . (Tablo:llB-119) 

Konuştuğumuz aileler genellikle çocuklarının okumasını 

istemekte okuyabildiği kadar okusun derken meslek seçimini 

de çocuklarına bırakmaktadırlar . 

G- EKOWOMİK DURUM 

Ekonomik soruları cevapsız bırakan 1 ~ile reisi dışın

da kalan 49 aile reisinden 44 ' ünün tarlası var. 5'şininse 

yoktur . 

44 aile toplam 1224 dönüm tarlaya sahip olup, hane ba

şına 27 . 8 dönüm tarla düşmektedir . (Tablo : l20- 121) 

nu aileler tarlalarına, satın alarak ve miras yoluyla 

sahip olmuşlardır . (Tablo : 122) 

50 aileden , 23 ' ünün toplam 208 dönüm fındıklığı vardır . 

Hane başına 9 dönüm fındıklık düşmektedir o Fındıklığı henüz 

ürün vermemiş 3 aile dışında kalanlar toplam 13,952 kg 

fındık üretmişlerdir . Hane başına düşen ürün miktarı 697 . 6 

kg ' dır . (Tablo : 133- 134- 135) 
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Fındık üreten ailelerin az bir kısmı kendisine fındık 

ayırmamakta , büyük bir kısmı ise toplam 475 kg fındık a 

yırmaktadır . (Tablo : l36) Yine 2 aile dışında kalanlar toplam 

lJ . 472 kg fındık satmışlardır . Fındık üretenlerin yarıdan 

fazlası masraf yaJllllamış , diğerleriyse toplam 10 . 980 · TL mas 

raf yapmış . Yine üretilen fındığı yarısı fisko birliğe , ya

rısı da tüccara satmışlardır . (Tablo : l37- 138- 139) Fındıktan 

elde net gelir toplam 107 0668 TL olup hane başına 5981 . 6 TL 

düşmektedir o (Tablo : l41) 

Tarlası olan 44 kişiden 20 ' si tarlasını ortak ektirmekte 

diğerleri kendileri ekmektedirler . Tarlalarını her yıl eker

ler nadasa bırakmazlar . (Tablo : l42) 

Köyde geçen yıl buğday, mısır, şeker pancarı , tütün , 

bostan ekilmiştir . Ayrıca aileler kendi ihtiyaçları için seb

ze ekmektedirler . (Tablo : l44) 

Buğday ekenler , toplam 444 dönümde buğday ekmişler top

lam 55 . 100 kg bu~day üretmişlerdir . (Tablo : l46- 147) 

Hane ·başına 1721 , 87 kg buğday düşmektedir . Buğday üreten

] erin bUyük bir kısmı ilrettiği buğdaydan kendine ayırmakta 

olup bu miktar toplam 31 . 750 kg dır . Yarıdan fazlası üretti

ği bu~dayı satmamış , satanlansa toplam 23 . 285 kg buğday sat

mışlardır . (Tablo : l48- 149) Buğday için masraf yapanlar çoğun

luktadır o Buğdaydan ele geçe n net gelir toplam 24 , 025 TL o

lup hane başına 1601 . 7 TL ' sı dtişmektedir . (Tablo:l50- 151) 

32 hanede toplam 293 dönüm tarlaya mısır ekilmiş toplam 

45 . 700 kg . mısır elde edilmiştir . !~ne başına 1428 . 1 kg mı

sır dUşmekte olup büyük bir çoğunluk toplam 17 730 kg mısı 

rı kendine ayırıııı tır o (Tablo :l5J- 154- 155) 

Buvday iiretenlerin büyiik bir kısmı toplam 27 . 470 kg mı 

sır satını tır . Mısır üreten]erin yar dan az fazlası toP.lam 

27 . 40 kg mıs satmışlardır . Masraf yapmış olanlar az olup 
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toplam 150.30 TL masraf yapmışlardır. 

Mısırdan sağlanan net gelir· 30.050 TL olup hane başına 

1502.5 TL düşmektedir. 

Köyde 176 dönüm tarlaya ise şeker pancarx ekilmiştir. 

Toplam 733 ton şeker pancarı elde edilmiş olup hane başına 

30.5 ton düşmektedir. 

Şeker pancarı ekmiş olanların çoğu toplam 28.650 TL mas

raf yapmışlardır. Şeker pancarını kendine ayıran olmadığ~ gi

bi· tümü DUzce 'deki pancar şirket ine satılmaktadır. Şeker pan

carından elde edilen net gelir. 109.750TL olup hane başına 

4572.9 TL'sı gelir düşmektedir. (Tablo:l61-162) 

Köyde tütün sadece 2 aile tarafından toplam J.5 dönüme 

ekilmiş, toplam 250 kg tütün elde edilmiştir. Hiç masraf yap

mamışlar ve toplam 3200 TL'sı net gelir sağlam.Jlşlardır. 

Bir kaç ailede bostan ekmişlerdir. Bunları bazısı pazar

da kendisi bazıları da tUccara satmı~lardır. 

Hanelerin çoğunun hayvanları olup bunların da çoğu inek, 

öküz, manda, bir kaç taneside koşu atıdır. (Tablo:l65-166) 

Toplam 140 inek, 52 manda, 22 öküz bulunmakta hane ba

şına 3,6 inek, 26 manda, 2 ökLlz dUşmektedir. Köyde 5 tanede 

koşu atı bulunmaktadır. (Tablo:l67-168-169) 

Hayvanları gelir getirenlerin sayısı çok azdır. Bunlar, 

süt ve yoğurttan ayda toplam 750 TL gelir sağlamaktadırlar. 

Bir kısmı ayda 100 TL masraf yapmakta iken az bir kısmı mas

raf· yapmamaktadır. (Tablo: 170-171) 

Konuşulan 50 ailenin 22 sinde 69 tane ziraat aleti bulun

maktadır. Bunlar saban, pulluk, tırmık, traktör, harman ma

kinası, öküz arabasıdır. (Tablo: 172) 

20 aile toplam 33 ziraat aleti kiralamakta di~erleri ki

ralamamaktadıro En çok kiralanan ziraat aletleri traktör ve 
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harman makinasıdır . Traktör kiralayan 19 kişi toplam 6485 TL 

sı, harman makinası kiralayan 12 kişi ise toplam 2740 TL'sı , 

öder . (Tablo:l73-174-175-176) Köyde bir kişi ziraat aletleri

ni kiraya vermektedir . Kiraya verdiği harman makinası ve 

traktörden ne kazandığı belli değildir . (Tablo:l77) 

Köydeki aile reislerinin çoğunluğu 1 ile 20 yı arasında 

değişen zamandan beri ziraat bankası, şekerbank ve yapı kre

di bankası ile iş yapmaktadırlar. (Tablo:l78-179) 

Konuşulan, 50 haneden 26'sında ziraatin dışında bir işle 

uğraşan bulunmamakta, 24'ünde ise toplam 28 kişi ziraatin dı

şında bir başka işle uğraşmaktadır. 

Ziraat dışında bir işle uğraşanların çoğu baba ve erkek 

çocuktur . Yine çoğu Düzce'de çalışmaktadır . (Tablo:l80-181) 

Babalar yılda 4800 TL 50,000 TL arasında para kazanmakta 

olup yarıdan fazlası sigortalıdır . (Tablo:l83-184) 

Erkek çncuklar ise ayda 40 TL ile 2000" TL arasında pa-

ra kazanmakta olup çoğunluğu sigortasızdır. (Tablo:l86) 

Görüldüğü gibi ziraatın dışında bir başka işle uğraşan

lar bulunmaktadır~ Bu olanak köyün şehire, özellikle iş saha

sına yakın olmasından doğmaktadır. 
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EVLİLİK 

Köyde, evliliklerin çoğu kaçırarak veya anla$arak olmak

tadır . Örneğin: görüşülen 50 aile reisinden 20'si anlaşarak, 

24'ü kaçırarak evlenmişlerdiro (Tablo:l89) Göriildüğü gibi ev

liliklerin çoğu kaçırarak veya anlaşarak olmaktadır. · Bu tür 

evlilikler özellikle kaçırarak yapılan evlilikler, bütün çer

kes toplumunda olduğu gibi bu köydede en çok görülen ve geçer

li olan evlilik şeklidir . 

Görücii usulu, kaçırarak, anlaşarak olan evliliklerin 

köyde oluş biçimleri şöyle: 

GörUcü usulü evlenme: Erkek, bir yerde örneğin bir düğün

de gördüğ~ bir kızı beğenir onunla evlenmek isterse, bir ara

cı bulur, bu ço~unlukla bir kadın olur. Kıza gider, söyler kı

zın fikrini alır, kız olur derse ailesinden istetilir . 

Anlaşarak evlenme: Birbirlerini çoğunlukla toplantılar

da görüp tanıyan gençler, aralarında anlaşır ve evlenmeye ka

rar verirler, kız istetilir, nişan ve düğün yapılarak evleni

lir . 

Kaçırarak yapılan evlilik: Birbirleri ile anlasan gençler

den erkek kızı kaçırmaya, kızda ona kaçmaya karar verir . 

Kızı zorla kaçırma olmaz ve hoş karşılanmaz. 

GörüştüğümUz aile reisleri ço .... unlukla nişan yapmamaşılar

dır . Nişan yapanların çoğu ise nişanlı iken birbirleri ile 

görüşememişler, buna neden olarakta adetlere göre ayıp oldu

ğunu ileri sürmekteler. (Tablo: 190-19l)(Çerkes adetlerine 

göre , ni~anlı olan kadın ve erkeğin büyüklerin yanında bira

rada bulunmaları saygısızlık sayılır . ) 

GörUştüğümüz ailelerin çoğu hem dini hemde resmi ·nikahlı

dır. (Tablo1:192 Tabloda halen evli olanlarla, dulların nikah 

~ekilleri birlikte gösterilmiştir .) 

A· le reislerinin çoğu evlendi~inde erkek baba evine yer-
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,leşmişlerdir. Bunların bir kısmı 2 ay ile 7 yıl arasında de

ğişen zamanlarda "küçük kardeşi evlendiği""çoluk çocuk kala

balık oldukları""ev satın aldıkları" gibi nedenlerle ayrıl

mışlardır. (Tablo:l93-194-195) (Bu ayrılmalarda, -küçük kar

deş evlenip baba evine yerleşti~inde, evli olan bUyLlk karde

şin ayrı eve çıkması kuralı dikkati çeken bir özelliktir.) 

Genellikle, aile reisleri askerliklerini yaptıktan sonra 

evlenmişlerdiro (Tablo:l96) 

Konuştuğumuz aile reisleri, erkek çocuklarını 15 ile 28 

yaşları arasında, kendisi istediği zaman, askerliğini, tah

silini bitirince evlendirmeyi dü ünmektedirler. (Tablo:l97) 

Erkek çocukları evli olanlar ise 21 ile 30 yaş arasında 

evlendirmişler buna neden olarakta, çocuğunun o zaman evlen

mek istediğini ya da tahsilinin o zaman bittiğini ileri sür

mektedir. (Tablo:l99) 

Aile reislerinin hemen hemen tamamı eş seçimini erkek ço

cuğunun kendisine bırakmakta buna neden olarakta ·. "daha mutlu 

olurlar""Geçinecek onlar"''biz çerkeslerde eşini kendisinin 

seçmesi adettir." demektedirler. (Tablo:200) 

Yine aile reislerinin ço~u erkek çocuklarının kız kaçır

masını, "adet olduğundan""onlar anlaştığından" olumlu karşı

lamaktadır. Olumsuz karşılayan bir kısım aile reisleri ise 

neden olarak kırgınlık olabileceğini, anlaşarak evlenmenin 

daha zevkli olacağını ileri sürmektedirler. (Tablo:201} 

Erkek çocukları, kız kaçırarak evlenmiş olanlar da, bu

nu "bizde adettir." diyerek olumlu karşılamışlar. 

Görüldüğü gibi burada kız kaçırma, evliliğin gerçeklen

mesi için bir tören kabul ediliyor. 

Aile reisleri, genellikle, erkek çocuklarını evlendi

rirken 5000 TL ile 15.000 TL arasında ya da gücünün ye+ti

ği kadar b şlık vermeyi düşünmektedirler. (Tablo:202) Ço -



-32-

cukları evli olanların çoğu 500 TL -'sı ile 3000 TL arasında 

başlık vermişlerdir . 

Aile reislerinin, yarısı erkek çocuklarının evlendikle

rinde ayrı evde, yarısı da erkek baba evinde oturmasını is

temektedir. (Tablo:203) 

Kız çocuklarını ise, aile reislerinin büyük bir kısmı 

15 ile 25 yaş arasında evlendirmek istemekte olup, eşini 

kendisi seçmeli, geçinecek olan o demektedirler. (Tablo:205 

207-208) 

Kız çocuklarının kaçarak evlenmesini aile reislerinin % 

55.6'sı olınnlu karşılamaktadır . (Tablo:209) 

Aile reisleri arasında kızının nişanlısının onları ziya

ret etmesi hoş karşılanmamakta, neden olarak adetlere göre a

yıp sayıldığı gösterilmektedir . (Tablo:210) 

"Kızınızı evlendirirken başlık alacakmısınızn sorusuna 

23 kişi evet demekte olup kıza cey.z yapmak ve adet olduğu i

çin başlık istemektedirler . Miktarı konusunda ise _ değişik ce

vaplar vermektedirler . 

Başlık almak istemeyen 22 kişi ise"ihtiyacım yok 1rnuygun 

bir adet değil" demektedirler . (Tablo:211) 

Kız çocuğu evli olan aile reisleri ise kızlarını 16-25 

yaşları arasında evlendirmişler . Çoğu kızlarına çeyiz yap

mak için, adet olduğu için 900-1000 TL arasında değişen mik

tarlarda başlık almışlardır . 

Başlık almamış olanlar ise bu adetten hoşlanmadıkları, 

ihtiyaçları olmadığından, istemedikleri için bir kaçıda kız

ları kaçtı~ından dargın oldukları için başlık almamışlardır. 
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SOSYAL DURUM 

Konuşulan 50 hanede Türkçeden başka dil bilen toplam 174 

kişi bulunmaktadır. (Tablo:212) 

Yemekler, ço~unlukla masada ayrı tabaklarda, kaşık çatal 

kullanılarak, hep birlikte yenmektedir. (Tablo:214-215) 

Yemeklerini ayrı yiyen aile reisleri, adet gereği büyük

lerin yanında eşiyle birlikte oturamadığından ayrı yemekte

dirler . (Tablo ·: 215) 

50 aile reisinden 37'si kahveye gitmekte olup hepsi ak-

şamları gitmektedir . (Tablo:216) 

Sinemaya gitmeyenlerin oranı oldukça yüksektir. Sinema

ya gitmeyen 32 kişiden 6'sı sinemaya hiç gitmemiştir. Sinema

ya gidenlerin ço~u ara-sıra ve yalnız gitmektedirler. (Tablo: 

217- 218) Aile reisleri genellikle kız ve erkek çocuklarının 

sinemaya gitmelerini istememekte, ahlaklarının bozulaca~ını, 

sinemanın zararlı ve günah oldueunu neden olarak göstermek-· 

tedirler. (Tablo:219-220) 

Görüşülen 50 aile reisinden 27 si sigara içmektedir . o

ğunl uk , günde 1 paket olmak üzere birinci sigarası içmekte

dir . Sigaraya başlama yaşları 11 ile 40 yaş arasında deE;iş

mektedir. (Tablo:221-222-223) 

Sigara içen 27 kişi "babanızın yanında sigara içermisi

niz ya da içermiydiniz sorusuna hayır, adetlerimiz gereği 

ayıptır demektedirler . Aile reislerinin çocuklarıda babala-

rının yanında sigara içmemektedirler . Yine adetlere göre say

gısızlık sayıldığından. (Tablo: 224-225) 

İçki kullananların sayısı ise çok azdır. 50 aile rei-.. 
sinden sadece 5 ' şi içki kullanmaktadır . Hemen hemen hepsi 

dışarda içmektedir . İçki içen aile reisleri babalarının ya

nında içmedikleri gibi onların çocuklarıda içmemektedi ·ler. 

(Tablo·: 22.6-228) 
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Konuşulanlar arasında gazete okuyanların ve radyo din

liyenlerin sayıları yüksektir. 

En çok okunan gazete tercüman, en çok dinlenen radyo is

tasyonu ise Ankara radyosudur. Bunun yanısıra Istanbul radyo

su ve çerkesce yayın yapan "Maykop" radyosu da dinlenmekte

dir . ~Maykop, Sovyetler Birliğindeki Adige (Çerkes) özerk 

bölgesinin baş şehri olup, Maykop radyosuda oradan yayın yap-

maktadır.) 

Radyoda en çok şarkı, türkü ve haber programları sabah, 

akşam dinlenmekte. (Tablo ·:-229-230-231) 

50 hanede, namaz kılan toplam 114 kişi bulunmakta, bunla

rın çoğu beş vakit di~erleri cuma giinleri, bayramlarda ve ara

sıra namaz kılmaktalar . 

Oruç tutanlar ise 170 kişidir. Bunların da çoğu ramazan

da sadece bir kaçı Uç aylarda oruç tutmaktadır. (Tablo: 232 

234-235) 

Konuşulan kişiler arasında muskaya ve nazara inananlar 

çoğunluktadır . 

Mustaya inananlar, faydası olur, hastalıkları iyi eder, 

kurandaki duaları yazar diye inanmaktadırlar. Kö ün imamı, 

muskaya inanmayanlar arasında olup, "Allahın böyle bir em

rinin olmadığını, musltayı cahilJerin uydurduğunu"ileri sün

mektedir. (Tablo:236-237) 

Nazara inananların bir kısmı nazara uğrayanları gördük

leri için, içlerinde köyün imamı da bulunan bir kısmı ise 

kuranrla yazar, dinimizde yeri var diyerek inanmaktadırlar . 

Nazara inanmayanlar, nazar diye bir olayla karşılaşma

dıkları, batıl inanç kabul ettikleri için inanmamaktadır

lar. (Tablo:238) Nazar değmemesi için ise, nazar duası okut

mak, boncuk takmak, maşallah demek, muslia takmak gerektiği 

ileri 0 tirUlmektedir . (Tablo: 239) 
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Aile reislerini çoğu kız çocuk ile erkek çocuk arasında 

ayırım yapmazlar, evlat ayırmak günahtır, evlat ayrılmaz der

ler. (Tablo:240) 

Hemen hemen aile reislerinin hepsi, tek çocuğunuz olsay

dı kız mı, erkek mi olsun isterdiniz sorusuna erkek diye ce 

vaplandırmışlardır . (Tablo:241) 

Sizce bir ailenin ortalama kaç çocuğu olmalı sorusuna i

se çoğunluk 2 demektedir . (Tablo 1: 242) 

Çoğunlukla a ile reisleri , sağlığında mallarını çocukları 

arasında paylaştırmayı kabul etmemektedir . (Tablo: 243) 

47 hanede şehre ihen toplan 64 kişi bulunmakta, 3 hanede 

şehre inen bulunmamaktadır . 

Bunlar yaşlı ol dukları için şehre inmemekteler . 

Çoğunlukla haftada bir veya iki gUn, Pazartesi, Perşem

be, Cuma günleri şehre inilmektedir . 

Pazar~esi , Perşembe Düzce ' de pazar kurulduğundan alış ve 

riş için , Cuma günü ise cuma namazı için inilmektedir . 

(Tablo : 245) 

"ifümki.in olsaydı , başka bir memlekette yaşamak isterıniy

diniz " sorusunu 41 aile reisi haJ"ır diye cevaplamaktadır . 

Evet diyenlerin çoğuysa anavatanlar.ı olduğu , ataları oradan 

geldi~i için Kafkasyada yaşamak istemektedir . (Tablo :250) 

Köyden g~ç etmeyi dUstinenlerin sayısı çok az olup 3 ki

şidir . Bunlardan l ' ri daha iyi geçinebilmek için Ankara ' ya, 

diver ikisi memuriyet ne deniyle tayin oldukları yere gitme 

yi dUşünmekteler . ( Tab o : 251) 

Köyün halledilmesi gereken önemli dertlerinden ilkinin 

su sorunu olduğu sonra yol ve okul yapımının geldiği gö ül -
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mektedir. (Tablo: 252) 

Kooperatif ve sağlık ocaeı da köyün eksikleri olarak ka-· 

bul edilmektedir. 
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