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ÖNSÖZ VE TEġEKKÜR 

Bu çalıĢma Bursa Ġli MustafakemalpaĢa Ġlçesi Köylerinin Monografik ÇalıĢması 

baĢlığı altında yürütülen bir lisans bitirme çalıĢmasıdır. 

          2016-2017 yılları arasında yapılmıĢ bir çalıĢmadır. ÇalıĢmanın amacı Bursa 

köylerindeki demografik ve ekonomik faaliyetlerini ve Yörüklerin yaĢamını 

araĢtırmak ve bölgenin sosyokültürel değiĢimini incelemektir. 

          ÇalıĢma Bursa’nın MustafakemalpaĢa ilçesine bağlı Uğurlupınar Köyü’nde 

Sümeyye Muhsinoğlu ve Burcu Erdem tarafından yürütülmüĢtür. Köyde yaĢayan 49 

hane bulunmaktadır ve çalıĢma 49 hane üzerinden değerlendirilmiĢtir. 

          Bu çalıĢma F1 mülakat formları üzerinden Sümeyye Muhsinoğlu, F2 

mülakatları üzerinden ise Burcu Erdem tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Demografik 

yapı, göç, mesken, sağlık, ekonomik yapı, hayvancılık, tarım, sosyal hayat ve kanaat 

tutum konuları Sümeyye Muhsinoğlu tarafından çalıĢılmıĢtır. 

          ÇalıĢmanın değerlendirilmesi için iki teze birden bakmak 

gerekmektedir. 

          ÇalıĢma boyunca sahada ve saha sonrası aĢamada yanımda olan ekip 

arkadaĢım Burcu Erdem’e teĢekkür ederim.    

          ÇalıĢmamız için bize ev bulmaya çalıĢan kendi evini, annesinin evini açan 

mahalle muhtarının eĢi Günnihar Özdemir’e ve bizi evinde koĢulsuz ağırlayan 

yardımlarını hiç esirgemeyen Mehmet Kuzucu ve Gülbahar Kuzucu’ya teĢekkür 

ederim. 

          Bilgilerini ve deneyimlerini bizden esirgemeyen ve tüm sorularımıza özenle 

cevap vermeye çalıĢan Sayın AraĢ. Gör. Oya Topdemir Koçyiğit ve Sayın AraĢ. Gör. 

Bilgen Komut Talay’a çok teĢekkür ederim. 
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          Tüm sorularımıza ve sorunlarımıza büyük bir sabırla cevap veren ve her zaman 

bizi bize rağmen doğruya yönlendirmeye çalıĢan Sayın AraĢ. Gör. Mehmet Utku 

Ġçen’e çok teĢekkür ederim. 

          Bize yöntemi öğreten ve tüm bilgilerini büyük bir sabırla bize aktarmaya 

çalıĢan Sayın Yard. Doç. Rabia Ebrar Akıncı’ya çok teĢekkür ederim. 

          Lisans Bitirme ÇalıĢması dersinin ilk dersine girdiğimde konuĢmasına hayran 

kaldığım ve o günden sonra kendime idol olarak belirlediğim, kendimi daha güçlü 

hissetmemi ve hiçbir zaman geride durmayıp daha iyi iĢler yapmam gerektiğini ve 

bunu yapmak için yeterli gücün aslında içimde olduğunu gösteren, yolumuza ıĢık 

tutan, bölümde daha iyi iĢler yapılabileceğinin umudunu bizlere veren Sayın Prof. 

Dr. Yüksel Kırımlı’ya sonsuz teĢekkür ederim. 

          Sahada ve saha sonrasında her zaman ve her aĢamada tüm zorlukları aĢmamı 

sağlayan ve ileriye devam etmeme yardımcı olan, desteğini her an hissettiğim, her 

türlü nazımı çeken ve derdime ortak olan Hilal Fadime Erdoğan’a çok teĢekkür 

ederim. 

          Her zaman yanımda olan, her derdime koĢan, mutluluğumu ve hüznümü 

paylaĢan, maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen annem Ayten 

Keser Muhsinoğlu ve babam Mustafa Muhsinoğlu’na çok teĢekkür ediyorum.  

          Ve bu çalıĢmayı, çalıĢma süresince onlara vakit ayıramadığım için beni hep 

çok özlediğini söyleyen annem Ayten Keser Muhsinoğlu’na ve ne kadar sosyal ana 

bilim dalını seçmek istemesem de beni her zaman bunun daha iyi olduğuna ve buna 

yönlendiren babam Mustafa Muhsinoğlu’na ithaf ediyorum. 

                                                              

Sümeyye MUHSĠNOĞLU 

 Haziran 2017 

Beyazıt 
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HAYVANLARINA TOHUMLAMA YAPTIRMA DURUMU 

TABLO E.63. KONUġULANIN HAYVANCILIĞA DAĠR BELGESĠ OLMA 

DURUMU 

TABLO E.64. KONUġULANIN SAHĠP OLDUĞU HAYVANCILIK BELGELERĠ 
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TABLO E.65. KONUġULANIN HAYVANCILIĞIN GELĠRĠNDEN MEMNUN 

OLMA DURUMU 

TABLO E.66. KONUġULANIN BÜYÜKBAġ VE KÜÇÜKBAġ 

HAYVANLARINI KISIRLAġTIRMA DURUMU 

TABLO E.67. HANEDE ORMANCILIK YAPILMA DURUMU 

TABLO E.68 KONUġULANIN ORMANCILIĞA DAĠR SERTĠFĠKASI OLMA 

DURUMU 

TABLO E.68.A. KONUġULANIN ORMANCILIĞA DAĠR SERTĠFĠKASI OLMA 

DURUMU CEVAP SAYISI   

TABLO E.68.B. KONUġULANIN ORMANCILIĞA DAĠR SERTĠFĠKASI VARSA 

TÜRÜ 

TABLO E.69. HANENĠN GEÇEN SENE MAKTA ALMA DURUMU 

TABLO E.70.A. HANENĠN ORMANDAN YARARLANMA DURUMU 

TABLO E.70.B.HANE ORMANDAN YARARLANIYORSA CEVAP SAYISI 

TABLO E.70.C.HANE ORMANDAN YARARLANIYORSA NASIL 

YARARLANDIĞI 

TABLO E.71.A. HANENĠN ORMANDAN AĞAÇ DIġINDA YARARLANMA 

DURUMU 

TABLO E.71.B. HANE ORMANDAN AĞAÇ DIġINDA YARARLANIYORSA 

CEVAP SAYISI 

TABLO E.71.C. HANE ORMANDAN AĞAÇ DIġINDA YARARLANIYORSA 

NASIL YARARLANDIĞI 

TABLO E.72.A. HANENĠN ORMANDAN ELDE ETTĠĞĠ ÜRÜN VARSA NELER 

OLDUĞU CEVAP SAYISI 
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TABLO E.72.B. HANENĠN ORMANDAN ELDE ETTĠĞĠ ÜRÜN VARSA NELER 

OLDUĞU 

TABLO E.73. HANENĠN ORMANDAN ELDE ETTĠĞĠ ÜRÜN VARSA NASIL 

DEĞERLENDĠRĠLDĠĞĠ 

TABLO E.74.A. HANEDE ORMANCILIK FAALĠYETLERĠNĠ KĠMLERĠN 

YÜRÜTTÜĞÜ CEVAP SAYISI 

TABLO E.74.B. HANEDE ORMANCILIK FAALĠYETLERĠNĠ KĠMLERĠN 

YÜRÜTTÜĞÜ 

TABLO E.75.A. HANEDE ORMANCILIKTA KULLANILAN ARAÇ VE 

ALETLERĠN NE OLDUĞU CEVAP SAYISI 

TABLO E.75.B. HANEDE ORMANCILIKTA KULLANILAN ARAÇ VE 

ALETLERĠN NE OLDUĞU 

TABLO E.76.A. KONUġULANIN ORMANCILIK FAALĠYETĠNDE KAR ELDE 

ETME DURUMU 

TABLO E.77.A. KONUġULANIN KÖYÜNE BAĞLI ORMAN 

MEMURLUĞUNUN KÖYE VE HANEYE KATKISI OLMA DURUMU 

TABLO E.77.B. KONUġULANIN KÖYÜNE BAĞLI ORMAN 

MEMURLUĞUNUN KÖYE VE HANEYE KATKISI VARSA NELER OLDUĞU 

CEVAP SAYISI 

TABLO E.77.C. KONUġULANIN KÖYÜNE BAĞLI ORMAN 

MEMURLUĞUNUN KÖYE VE HANEYE KATKISI VARSA NELER OLDUĞU 

TABLO E.78.A. HANEDE ORMANCILIK YAPAN KĠġĠNĠN GÜVENLĠK 

ÖNLEMĠ ALMA DURUMU 

TABLO E.78.B. HANEDE ORMANCILIK YAPAN KĠġĠ GÜVENLĠK ÖNLEMĠ 

ALIYORSA NELER OLDUĞU CEVAP SAYISI 
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TABLO E.78.C HANEDE ORMANCILIK YAPAN KĠġĠ GÜVENLĠK ÖNLEMĠ 

ALIYORSA NELER OLDUĞU 

TABLO E.79. KONUġULANIN ORMANCILIĞIN GELECEĞĠNĠ NASIL 

GÖRDÜĞÜ 

TABLO E.80 KONUġULANIN ORMANLARIN GELECEĞĠNĠ NASIL 

GÖRDÜĞÜ 

TABLO E.81.A. KONUġULANA GÖRE ORMANLARI KORUMAK ĠÇĠN 

NELER YAPILMASI GEREKTĠĞĠ CEVAP SAYISI 

TABLO E.81.B. KONUġULANA GÖRE ORMANLARI KORUMAK ĠÇĠN 

NELER YAPILMASI GEREKTĠĞĠ 

TABLO F.1. KONUġULANIN TELEVĠZYON ĠZLEME DURUMU 

TABLO F.1.A. KONUġULANIN ĠZLEDĠĞĠ KANALLAR 

TABLO F.2. KONUġULANIN ĠZLEDĠĞĠ ULUSAL KANAL SAYISI 

TABLO F.3. KONUġULANIN ĠZLEDĠĞĠ ULUSAL KANALLAR 

TABLO F.4. KONUġULAN YEREL/BÖLGESEL KANAL ĠZLERSE CEVAP 

SAYISI 

TABLO F.5. KONUġULANIN ĠZLEDĠĞĠ YEREL/BÖLGESEL KANALLAR 

TABLO F.6. KONUġULANIN TELEVĠZYONDA ĠZLEDĠĞĠ PROGRAM TÜRÜ 

SAYISI 

TABLO F.7. KONUġULANIN TELEVĠZYONDA ĠZLEDĠĞĠ PROGRAM TÜRÜ 

TABLO F.8. KONUġULANIN DÜZENLĠ TAKĠP ETTĠĞĠ GAZETE OLMA 

DURUMU VE TAKĠP EDERSE CEVAP SAYISI 

TABLO F.9. KONUġULANIN TAKĠP ETTĠĞĠ GAZETELER 
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TABLO F.10. KONUġULAN GAZETE TAKĠP EDĠYORSA NEREDEN TAKĠP 

ETTĠĞĠ 

TABLO F.11. KONUġULANIN ĠNTERNET KULLANMA DURUMU VE CEVAP 

SAYISI 

TABLO F.12. KONUġULANIN ĠNTERNETĠ NE AMAÇLA KULLANDIĞI 

TABLO F.13. KONUġULANIN AVCILIK YAPMA DURUMU VE YAPIYORSA 

HANGĠ HAYVANLARI AVLADIĞI VE CEVAP SAYISI 

TABLO F.14. KONUġULANIN AVLADIĞI TÜR 

TABLO F.15. KONUġULANIN SOSYAL AKTĠVĠTELERE KATILMA 

DURUMU VE KATILIRSA CEVAP SAYISI 

TABLO F.16. KONUġULANIN KATILDIĞI SOSYAL AKTĠVĠTELER 

TABLO G.1. KONUġULANIN DĠNĠ ĠBADETLERĠNĠ YERĠNE GETĠRME 

DURUMU 

TABLO G.2. KONUġULAN DĠNĠ ĠBADETLERĠNĠ YERĠNE GETĠRĠYORSA 

CEVAP SAYISI 

TABLO G.3. KONUġULAN DĠNĠ ĠBADETLERĠNĠ YERĠNE GETĠRĠYORSA 

BUNLARIN NELER OLDUĞU 

TABLO G.4. KONUġULANIN ADAK KESME DURUMU 

TABLO G.5. KONUġULAN ADAK KESERSE CEVAP SAYISI 

TABLO G.6. KONUġULANIN NĠÇĠN ADAK KESTĠĞĠ 

TABLO G.7. KONUġULANIN NAZARA ĠNANMA DURUMU 

TABLO G.8. KONUġULAN NAZARA ĠNANIRSA NASIL KORUNDUĞUNA 

DAĠR CEVAP SAYISI 

TABLO G.9.KONUġULANIN NAZARDAN NASIL KORUNDUĞU 
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TABLO G.10. KONUġULANIN NAZAR DEĞDĠĞĠNĠ NASIL ANLADIĞININ 

CEVAP SAYISI 

TABLO G.11. KONUġULANIN NAZAR DEĞDĠĞĠNĠ NASIL ANLADIĞI 

TABLO G.12. KONUġULANIN BÜYÜYE ĠNANMA DURUMU 

TABLO G.13. KONUġULANIN TÜRBE/ZĠYARET YERLERĠNE GĠTME 

DURUMU 

TABLO G.14. KONUġULANIN TÜRBE YERLERĠNE NEDEN GĠTTĠĞĠNĠN 

CEVAP SAYISI 

TABLO G.15. KONUġULANIN TÜRBE/ZĠYARET YERLERĠNE NEDEN 

GĠTTĠĞĠ 

TABLO G.16. KONUġULANIN HANE KAZANCINI DEĞERLENDĠRME 

DURUMU 

TABLO G.17.KONUġULANIN HANE KAZANCINI NASIL 

DEĞERLENDĠRDĠĞĠNĠN CEVAP SAYISI 

TABLO G.18. KONUġULANA GÖRE HANE KAZANCININ NASIL 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ GEREKTĠĞĠ 

TABLO G.19. KONUġULANIN YAġAIĞI KÖY DIġINDA BAġKA BĠR YERDE 

YAġAMAK ĠSTEME DURUMU 

TABLO.G.20. KONUġULANIN YAġADIĞI KÖY DIġINDA BAġKA BĠR 

YERDE NEDEN YAġAMAK ĠSTEDĠĞĠ VE CEVAP SAYISI 

TABLO G.20.A. KONUġULAN YAġADIĞI KÖY DIġINDA BAġKA BĠR YERDE 

YAġAMAK ĠSTEDĠĞĠ 

TABLO.G.21. KONUġULANIN YAġADIĞI KÖY DIġINDA BAġKA BĠR 

YERDE NEDEN YAġAMAK ĠSTEMEDĠĞĠ VE CEVAP SAYISI 
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TABLO G.21.A. KONUġULAN YAġADIĞI KÖY DIġINDA BAġKA BĠR YERDE 

NEDEN YAġAMAK ĠSTEMEDĠĞĠ 

TABLO G.22. KÖYÜN MAHALLE STATÜSÜNE GEÇMESĠ KONUġULANI 

NASIL ETKĠLEDĠĞĠ 

TABLO G.23. KÖYÜN MAHALLE STATÜSÜNE GEÇMESĠ KONUġULANI 

OLUMLU YÖNDE ETKĠLERĠNĠN NELER OLDUĞU CEVAP SAYISI 

TABLO G.24. KÖYÜN MAHALLE STATÜSÜNE GEÇMESĠ KONUġULANI 

OLUMLU YÖNDE ETKĠLERĠNĠN NELER OLDUĞU 

TABLO G.25. KÖYÜN MAHALLE STATÜSÜNE GEÇMESĠ KONUġULANI 

OLUMSUZ YÖNDE ETKĠLERĠNĠN NELER OLDUĞU CEVAP SAYISI 

TABLO G.25.A KÖYÜN MAHALLE STATÜSÜNE GEÇMESĠ KONUġULANI 

OLUMSUZ YÖNDE ETKĠLERĠNĠN NELER OLDUĞU 

TABLO G.26. KONUġULANIN KÜÇÜK ÇOCUK OLMA DURUMU 

TABLO  G.26.A KONUġULANIN KÜÇÜK ÇOCUĞU VARSA BEKLENTĠLERĠ 

CEVAP SAYISI 

TABLO G. 26.B KONUġULANIN KÜÇÜK ÇOCUĞUNDAN BEKLENTĠLERĠ 

TABLO G.27 KONUġULANIN ÜNĠVERSĠTE OKUYAN ÇOCUKLARI OLMA 

DURUMU 

TABLO G.28 KONUġULANIN ÇOCUKLARI ÜNĠVERSĠTEYE GĠTMEDĠYSE 

GĠTMELERĠNĠ ĠSTEME DURUMU 

TABLO G.29. KONUġULANA GÖRE ERKEK ÇOCUK ĠÇĠN UYGUN 

EVLENME YAġI 

TABLO G.30.A. KONUġULANA GÖRE ERKEK ÇOCUĞUNUN YAġA BAĞLI 

EVLENME NEDENĠ CEVAP SAYISI 
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TABLO G.30.B KONUġULANA GÖRE ERKEK ÇOCUĞUNUN YAġA BAĞLI 

EVLENME NEDENĠ 

TABLO G.31. KONUġULANA GÖRE KIZ ÇOCUĞU ĠÇĠN UYGUN EVLENME 

YAġI 

TABLO.G.32. KONUġULANA GÖRE KIZ ÇOCUĞUNUN YAġA BAĞLI 

EVLENME NEDENĠ CEVAP SAYISI 

TABLO G.33. KONUġULANA GÖRE KIZ ÇOCUĞUNUN YAġA BAĞLI 

EVLENME NEDENĠ 

TABLO G.34. KONUġULANA GÖRE KIZ ÇOCUĞUNUN EġĠNĠ KĠMĠN 

SEÇMESĠNĠN DOĞRU OLACAĞI 

TABLO G.35. KONUġULANA GÖRE ERKEK ÇOCUĞUNUN EġĠNĠ KĠMĠN 

SEÇMESĠNĠN DOĞRU OLACAĞI 
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I. BÖLÜM-GĠRĠġ 

1. ANTROPOLOJĠ NEDĠR? 

           Antropoloji toplum bilimlerinin en genci olan Antropoloji’nin, bir bilim dalı 

olarak kurulması, 19. Yüzyılın sonlarına tarihlenmektedir. Oxford Ġngilizce Sözlüğü, 

1880’lerde Antropoloji’yi Ģöyle tanımlamaktaydı.  

1. En geniĢ anlamıyla insanın ya da insanlığın bilimi; 

2. Ġnsan fizyolojisi ve psikolojisini kapsamak üzere, insanın doğasının bilimi; 

3. ‘Bir hayvan olarak insanın incelenmesi’ (Latham). Zoolojik bir varlık olarak insanın 

evrimini, ve bir canlı varlık türü olarak tarihçesini inceleyen bilim dalı.  

          ‘Antropoloji’ sözcüğü, etimolojik olarak ele alındığında iki kavramın 

bileĢkesini oluĢturmaktadır. Bunlar Latince ‘insan’ anlamına gelen Anthropos ile, 

‘bilim’ anlamına gelen logos/logia kavramlarıdır. Gerçekten de, antropolojinin 

konusu insan, toplumlar ve kültürlerdir. Ancak bunların tüm yönleriyle değil, 

insanların ve toplumların neden birbirine benzedikleri neden benzemedikleri ve 

neden ve nasıl değiĢtikleri sorularıyla uğraĢır. (Emiroğlu & Aydın, 2009, s. 46). 

2. ANTROPOLOJĠNĠN DALLARI 

1- Biyolojik/Fiziksel Antropoloji: Fiziksel çevreye uyum sağlama, insanın fiziksel ve 

biyolojik yapısındaki değiĢimlerle gerçekleĢmektedir ve esas olarak bu konu 

biyolojik/fiziksel antropolojinin konusudur.  

2- Sosyal/ Kültürel Antropoloji: Toplumsal çevreye uyarlanma, yani türün diğer 

bireyleriyle kurulacak iletiĢim ve girilecek etkileĢimlerin incelenmesi ise 

sosyal/kültürel antropolojinin konusudur. 
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II. BÖLÜM- METODOLOJĠ 

          Saha öncesi ve saha sonrasını kapsayan aĢamalar ortak bir kitap haline 

getirilmiĢ ve tüm aĢamalar detaylı bir Ģekilde bu kitapta anlatılmıĢtır. 

          ÇalıĢma süreci 2015-2016 ders döneminde Sosyal Antropolojide AraĢtırma 

Yöntemleri dersi ile baĢlayıp 2016-2017 ders döneminde Lisans Bitirme dersi 

kapsamında tamamlanmıĢtır. 

         ÇalıĢma Bursa’nın MustafakemalpaĢa Ġlçesinin Uğurlupınar Köyü’nde 

13.07.16-10.08.16 tarihleri arasında sürdürülmüĢtür. Uğurlupınar Köyü 49 hane ve 

126 kiĢiden oluĢan geneli yaĢlı sayılabilecek nüfustan oluĢmaktadır. Bu çalıĢmada 

kökeni Yörük olan nüfusun genel demografik özelliklerinden, göç hareketlerinden, 

ekonomik yapısından ve kiĢilerin kanaatlerinden ve sosyal yaĢamından bilgiler 

verilecektir. 

1- Saha Öncesindeki Süreç 

A. Konu Seçimi 

B. Ön AraĢtırma 

C. Problemin Sınırlandırılması 

D. Örnek Seçimi 

E. Mülakat Sorularının Hazırlanması 

2- Saha Süresindeki AĢamalar 

     2.1. F1 ve F2 Mülakatlarının Uygulanması 

     2.2. Mülakat Uygulanırken YaĢanılan Zorluklar 

     2.3. Yapılamayan Mülakatların Nedenleri 

3- Saha Sonrasındaki AĢamalar 
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A. Verilerin Gruplandırılması 

B. Tasnif ve Döküm 

C. Tablo yapımı 

D. Yazıyla Anlatım 

1- SAHA ÖNCESĠNDEKĠ SÜREÇ 

A. Konu Seçimi 

          R. Ebrar Akıncı hocamızdan aldığımız ‘’Sosyal Antropolojide AraĢtırma 

Planlama ve Veri Toplama’’ dersinde hangi konular üzerinde çalıĢılmak istendiği 

konuĢuldu ve daha çok köylerdeki sosyokültürel değiĢim, aile ve akrabalık konuları 

üzerinde duruldu.  

          Ġlk aĢama konunun daraltılması ve belirlenmesiydi. Birçok Ģehir, ilçe ve köy 

(ortak metodolojide detaylı bir Ģekilde bulunmaktadır.) değerlendirildi. Köylerdeki 

geçim kaynakları hane sayıları ve nüfus sayıları değerlendirildi. En sonunda ise 

Bursa ilinde karar kılındı. Ancak Bursa’nın hangi ilçesine gideceğimiz üzerine tekrar 

düĢündük. Nüfus sayılara bakılarak tekrar ilçe seçimi yaptık ve en son 

MustafakemalpaĢa Ġlçesini seçtik. Köyler hakkında TÜĠK’ten farklı internet 

sitelerinden ve daha önce yapılmıĢ araĢtırmalardan bilgiler elde ettik. Bunun dıĢında 

yerel haber siteleri, yerel diğer siteler ve sosyal medyadan da bilgiler elde edinmeye 

çalıĢtık. MustafakemalpaĢa’da orman köyleri ve dağ köyleri taradık ve belirli bir hat 

üzerinde ilerleme kararı aldık. Böylece ön araĢtırma için gidilecek olan köyleri 

belirledik ve ikiĢerli gruplar halinde bu köylere gittik. 

B. Ön AraĢtırma 

          Bu ilçenin birçok farklı köyüne ikiĢerli gruplar halinde dağıldık. 11.03.2016 

tarihinde ön araĢtırma için gittiğimizde Bursa’ya yola çıktık. Ben ekip arkadaĢımla 

birlikte 1. gün PaĢalar Köyü’ne gittim. PaĢalar Köyü’nün hane sayısı 333’tü ve 

nüfusu da 750 kiĢiydi ve köyde muhacirler yaĢamaktadır. PaĢalar Köyü’ne ilk 

gittiğimde hiçbir veri ve görüĢmeyi dikkate almadan çok güzel diyebileceğim bir 
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köydü. Ġlk izlenimlerime göre insanları sıcak ve çalıĢkandı. YaĢadığı yere önem 

veren insanlar oldukları belliydi. Çünkü köylerini olabildiğince güzelleĢtirmiĢler ve 

her zaman köylerine sahip çıkmıĢlar. Köy yemyeĢil ve ormanına fazlasıyla 

bakılmıĢtı. PaĢalar Köyü’nde köye ait ve aktif bir Ģekilde üretim yaptıkları bir süt 

kooperatifi bulunmaktaydı. Bunun dıĢında köyde arkeolojik kazı alanı vardı ve 

kazılar da aktif bir Ģekilde devam ediyordu. Köyde yaygın olarak büyükbaĢ 

hayvancılık yapılıyordu ve hanesinde hayvanı olmayan yoktu. Ekonomik olarak ise 

yeterli seviyenin biraz üstünde diyebileceğimiz nüfusa sahip bir köydü.  

          2. gün ise Sincansarnıç Köyü’ne gittik. Bu köy PaĢalar kadar yeĢil değildi ve 

ormana sahip değildi. Hane sayısı 150 ve köy nüfusu da 381’di. Ekonomisi fabrika 

iĢçiliğine, mermer ocağına dayalıydı. Köyde çok az da olsa büyükbaĢ hayvancılık 

yapılmaktaydı. Ancak bu köyde yazın yapacağımız saha araĢtırması için kalacak yer 

imkanı bulamadık. Ġnsanlar bizi evlerine almak istemediler ve sorularımıza cevap 

vermediler. Daha önce köylere gelen dolandırıcılar yüzünden artık kimseye 

güvenmediklerini ve bizimle görüĢme yapmayacaklarını söylediler. Ne kadar çok 

uğraĢtıksa da ikna edemedik. Bizim yaĢlarımızda olan genç kızlar annelerini ikna 

etmeyi zor da olsa baĢardılar böyle birkaç mülakata tamamlayabildik. 

C. Problemin Sınırlandırılması 

          Coğrafi olarak konumuzu diğer arkadaĢlarımızın araĢtırdığı Uğurlupınar Köyü 

olarak belirledik. Çünkü hane nüfusu kiĢi sayımıza uygun olan köy burasıydı ve 

köyde büyükbaĢ ve küçükbaĢ hayvancılık yapılmaktaydı. Bu nedenle bu köyü seçtik. 

          Konu olarak ise köyün demografik özelliklerini, göç hareketlerini, ekonomik 

yapısını ve sosyal yapısını belirledik. Böylece saha süresinde bu konular üzerinden 

sorularımızı yönlendirecektik. 

          Zaman sınırlaması ise Ģu Ģekildedir; bu çalıĢma için sahaya iki kez bahar 

döneminde ön araĢtırma gittik. Bu süreçte pilot görüĢmeler yapıp deneme 

mülakatlarını uyguladık. Bir aylık asıl saha süresi ise 13.07.16-10.08.16 tarihlerini 

kapsamaktadır. Bu dönemde ise asıl mülakat formlarımızı belirlediğimiz 

görüĢmecilerimize uyguladık. Ancak bazı uygulanamayan mülakatlar nedeniyle 
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22.10.16 tarihinde sadece Burcu Erdem ve benim köye gidip mülakat yapamadığımız 

kiĢilerle tekrar görüĢme yapmamız kararlaĢtırıldı. Böylece köye gittik ve evinde 

kaldığımız M.K. ile tekrar görüĢtük ve 2 gün 1 gece daha köyde kalmıĢ olduk. Eksik 

mülakatlarımızı tamamladık ve Ġstanbul’a geri döndük. 

D. Örnek Seçimi 

          Dört mevsim boyunca köyde yaĢayan hanelerin bilgisi tespit edildikten sonra 

aralarından yazlıkçı olarak tabir edilen, yalnızca yazları köyde yaĢayan geçiren kiĢiler 

elendi.  Tüm hane baĢkanları (F1 mülakatı) ve tüm hane baĢkanları eĢleri (F2 

mülakatı) ile mülakat yapılması hedeflendi.   

E. Mülakat Sorularının Hazırlanması  

           Öncelikle F1 (hane baĢkanı) ve F2 (hane baĢkanı eĢi) olmak üzere iki mülakat 

formu yapılması uygun görüldü ve bunlara yönelik mülakat sorularını hazırladık. F1 

ve F2 için konu baĢlıklarını belirledik. F1 için seçilen konu baĢlıkları demografi (A), 

göç (B), mesken (C), sağlık (D), ekonomi (E), sosyal hayat (F), kanaat tutum (G) 

oldu. F2 mülakat formları için ise bu baĢlıklara ek olarak konu baĢlıkları eklendi. 

Bunlar; doğum, sünnet ve evlilik baĢlıklarıdır. 

          Ön araĢtırma için hazırladığımız mülakat sorularını önceki tezlerden bakarak 

ve ekip olarak fikirlerimizi belirterek hazırladık. Bu soruları ön araĢtırmada 

gittiğimiz zaman görüĢmecilere uyguladık. Verim alamadığımız bazı soruları eledik 

ve eklenmesi gereken soruları ise ekledik böylece mülakat formumuz son halini 

almıĢ oldu. 

2- SAHA SÜRESĠNDEKĠ AġAMALAR 

2.1 F1 ve F2 Mülakatlarının Uygulanması 

          Uğurlupınar Köyü’ne gittiğimizde ilk önce insanların bize alıĢmasını ve köyde 

bulunma amacımızı anlamaları için zaman geçmesini bekledik. Daha sonra mülakat 

formlarını belirlediğimiz kiĢilere uyguladık. Köyde belirlenen kiĢiler ise köyde 

bulunan 49 hane baĢkanı ve hane baĢkanları eĢleriydi. Köyümüzde 49 hane baĢkanı 
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bulunmaktaydı ve bu 49 hane baĢkanının tümüne F1 mülakat formunu uyguladık. F2 

formu ise hane baĢkanları eĢlerine uygulandı.  

2.2. Mülakat Uygularken YaĢanılan Zorluklar 

          Köye gittiğimiz zamanlarda ülkenin siyasi olarak karıĢık olması bizi zaman 

zaman mülakat yaparken zorladı. Ġnsanlar bizim devletten geldiğimizi ve onları 

araĢtırmak için gönderildiğimizi düĢünmeye baĢlayarak bize aksi davranmaya 

baĢladılar. Artık mülakata yapmak istemediğini söyleyen kiĢilerin yanında, mülakat 

yaparken de müdahale edip diğer kiĢilerle de konuĢmamızı engelleyen kiĢiler vardı. 

Bu nedenle zaman zaman mülakat yaparken insanları ikna etme konusun bir hayli 

zorlandık. Ancak köyde kalmaya devam ettikçe insanlar bize alıĢmaya baĢladılar 

öğrenci olduğumuzu ve sadece araĢtırma yapmak için köyde bulunduğumuzu 

kabullendiler ve sonunda zorluk çıkartmayı bıraktılar. Zaman zaman hayvanları 

birlikte besliyorduk, hayvancılık ile ilgili ekstra bilgiler ediniyorduk (Fotoğraf-24). 

Bunun dıĢında köyde sünnet düğünü veya mevlit olduğu zaman komĢu köylerde 

çalıĢan arkadaĢlarımız da köylü ile birlikte bu etkinliklere katılıyor böylece bizim de 

arkadaĢlarımızla vakit geçirmemiz de köye alıĢmamız açısından daha kolay oluyordu 

(Fotoğraf-31, Fotoğraf-33).  

          Ġnsanlar artık bize alıĢmıĢ rahatça mülakat yapmaya baĢlamıĢtık. Saha 

süresince yanımızda olan ve bize yardımcı olan kiĢiler de oldu (Fotoğraf-48). Ancak 

bu sefer de mülakattaki soruların bazılarının gereksiz olduğunu bunların bizim ne 

iĢimize yarayacağını sorgulamaya baĢlamıĢlardı. Örneğin kadınlar düğününde ne 

takıldığının ya da düğünün hangi zamanda yapıldığının neden merek edildiğini 

soruyorlardı. Erkek görüĢmecilerden ise hayvanlarının sayısını, kaç tane arazi veya 

ev sahibi olduğunu söylemek isteyenler oluyordu. Böyle zamanlarda ise 

araĢtırmamız için gerekli olduğunu ve tüm soruları cevaplandırmamız için bize 

yardımcı olmalarını istiyorduk. Genelde mülakat yaparken yanımızda mutlaka baĢka 

bir kiĢi oluyor ve soruları cevaplandırması için cesaretlendiriyordu. Böylece 

mülakatlarımızı tamamlamıĢ oluyorduk. GörüĢmek istemeyen annesinin veya kendi 

hastalığını bahane eden kiĢiler de oldu ve bu kiĢilerle de tüm çabalarımıza rağmen 

görüĢemedik. 
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          Yazınki saha sürecimizde görüĢemediğimiz kiĢilerle görüĢmek için dönem 

ortasında tekrar köye gittik ve çeĢitli sebeplerle görüĢemediğimiz kiĢilerle 

mülakatlarımızı tamamlamaya çalıĢtık.  

          Saha dönüĢü hocamıza sunduğum rapor ise Ģu Ģekildedir: 

          Sahaya giderken kiĢisel olarak görüĢülmesi hedeflenen hane sayısı 29’dur. 

Bunlardan 3 tane yanlıĢ yazılmıĢtır. (iki hane hem Burcu’nun listesine hem benim 

listeme eklenmiĢ, diğeri ise sadece soyadı farklı yazılarak olmayan hane var gibi 

gösterilmiĢtir.) YanlıĢ yazılan hanelerin çıkarılması ile birlikte görüĢülmesi gereken 

hane sayısı 26 olmuĢtur. Bunlardan 2 hane Bursa’ya taĢınmıĢ ve hane sayısı 24’e 

düĢmüĢtür. 1 hane ise ortak alınması gerektiği halde ayrı hane olarak alınmıĢtır. Bu 

hanenin de ortak alınmasıyla birlikte hane sayısı 23 olmuĢtur ve köyde yaĢayan 

ancak listelere eklenmeyen 1 hane daha tespit edilmiĢ ve o da eklenerek hane sayısı 

tekrar 24 olmuĢtur.   

 F1 F2 

BaĢlangıçtaki Mülakat Sayısı 29 29 

Yapılması Gereken Mülakat Sayısı 24 24 

Yapılan Mülakat Sayısı 22 21 

Yapılamayan Mülakat Sayısı 2 3 

 

2.3. Yapılamayan Mülakatların Nedenleri 

1) Y.A. (F1) : Y.A.’nın eĢi S.A. ve oğlu köyde yaĢamaktadır ancak kendisi çalıĢtığı 

için Bursa’da yaĢıyor. EĢi ve oğlu da zaman zaman hane baĢkanının yanına Bursa’ya 

kalmaya gidiyor. Saha çalıĢmasını yürüttüğümüz tarihler içerisinde Y.A. köyde 

bulunmadığından F1 mülakatı yapılamamıĢtır. Yalnızca hane baĢkanı eĢi S.A. ile 

görüĢme yapılmıĢtır. 

2) B.A. (F1) : B.A. eĢi N.A. ve iki oğlu ile birlikte yaĢamaktadır. EĢine görüĢme 

yapmayı kabul etmediğini onun da yapmasına izin vermediğini söylemiĢtir. Ancak 

eĢi N.A. ile mülakat tamamlanmıĢtır. 
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3) D.T. (F2) : D.T. eĢi ve oğlu ile birlikte yaĢamaktadır ancak felçli olduğu için 

mülakat yapılamamıĢtır. Sadece hane baĢkanı M.T. ile F1 mülakatı yapılmıĢtır. 

4) H.T. (F2) : H.T.’nin mesleği çiftçiliktir. BaĢka köylere çiftçiliğe gittiği için 

görüĢme ayarlanamamıĢ, eĢi Ġ.T. de eĢini kendisinin de göremediğini söylemiĢtir. Bu 

nedenle görüĢme yapılamamıĢtır. Hane baĢkanı Ġ.T. ile F1 görüĢmesi 

tamamlanmıĢtır. 

5) F.A. (F2) : F.A. bizimle görüĢme yapmak istemediğini, uğraĢamayacağını 

söylemiĢ evine gittiğimizde ‘’Benim hasta annem var sizinle uğraĢamam, baĢım 

ağrıyor, ben bilmem soracağınız Ģeyleri, annemle mi ilgileneyim size mi bakayım?’’ 

Ģeklinde cevaplar vermiĢ ve bizi evine almamıĢtır. Bu nedenle mülakat 

yapılamamıĢtır. F.A. eĢi E.A. ve felçli annesi ile birlikte yaĢıyor. Annesi saha 

çalıĢmasının bitimine iki gün kala vefat etmiĢtir. Hanede sadece hane baĢkanı Ekim 

Akman ile mülakat yapılmıĢtır. 

          Yazın bulunduğumuz süre boyunca görüĢme yapılamayan bu 5 kiĢiden 3 kiĢi 

ile dönem ortasında tekrar gittiğimiz bir günlük saha süresinde görüĢme fırsatı 

buldum ve eksik mülakatlarımı tamamladım. Ancak F.A. ve D.T. ile görüĢme tekrar 

sağlanamamıĢ ve bu kiĢilerle yapılması gereken F2 mülakatları tamamlanamamıĢtır.  

3- SAHA SONRASINDAKĠ AġAMALAR 

A. Verilerin Gruplandırılması 

          2016-2017 Eğitim-Öğretim yılının baĢlamasıyla yapılan mülakatlar 25 Eylül 

haftasında Sosyal Antropoloji bölümüne getirdik. 7. dönem dersleri olan Sosyal 

Antropolojide Lisans Bitirme ÇalıĢması 1 ve 2 ve Sosyal Antropolojide Lisans 

Bitirme ÇalıĢması Uygulaması 1 ve 2 derslerini Prof. Dr. Yüksel Kırımlı'dan aldık. 

Ġlk derslerin sonunda ekiplerden kiĢisel olarak köyleri ile ilgili rapor yazılması 

istendi. Bu raporda ekibin kimlerden oluĢtuğu, hane sayıları, yapılan ve yapılamayan 

mülakatlar ve reddedilen mülakatların bilgileri vardı.  
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          Bölümde toplanan mülakatları kontrol etmeye baĢladık. Öncelikle herkes kendi 

mülakatını kontrol etti ve yaptığı hataları belirledi. Böylece ortak yapılan hatalar 

belirlendi ve ortak bir veri elde edilebilmesi için düzenlendi. Böylece hatalı olan 

soruları belirleyip mümkün olduğunca bunları düzeltmeye çalıĢtık.  

B. Tasnif ve Döküm           

          Kontroller yapıldıktan sonra hata dökümlerini yaptık. En çok hangi sorularda 

kaç tane hata yapılmıĢ tespit ettik.  Hata dökümlerini excele döktük. Daha sonra 

örneklem seçtik. Örneklem mülakat sayısının üçte biri kadardı. Burcu ile birlikte 

örneklem olarak seçilen mülakatlardaki açık uçlu soruları döktük. Açık uçlu soruların 

dökülmesi ise kategori yapmak içindi. Benzer Ģekilde cevabı olanları aynı kategoriye 

yerleĢtirdik. Gruptaki herkes açık uçlu soruları kategorilere ayırdı. Kategoriler 

belirlendikten sonra Kübra Örmeci bu kategorileri kod formuna aktardı. Böylece 

mülakatları kod formlarına aktardık. Grupça aynı Ģekilde iĢletilmeyen soruları kod 

formundan çıkardık ve böylece bütünlük sağlamaya çalıĢtık. Kod formu 

hazırlandıktan sonra örneklemler arasından rastgele mülakatlardan denemeler yaptık. 

Kod formu hazırlanırken aynı zamanda buna uygun yönerge de hazırlandı. Yönerge 

takip edilerek form üzerinden kısa kodlamalar yaptık. Kod formunu denedikten sonra 

tekrar düzenlemeler yapmaya karar verdik çünkü kategorilere dahil edemediğimiz 

cevaplar vardı. 4. denemede kod formunun uygun olduğuna karar verdik ve yeni kod 

formuna uygun yeni bir yönerge de hazırlandı. 

          Mülakat ve kod formları ile ilgili iĢleyiĢ bu Ģekilde devam ederken bir yandan 

da tezimiz için diğer hazırlıkları yapıyorduk. Tezimizde kaynak olarak 

kullanacağımız kitapları ve makaleleri belirlemek için literatür taraması yaptık. 

Belirlenen kaynakları grupça paylaĢtırdık ve herkes kendine düĢen kaynağın özetini 

ve içeriğini çıkardı.  

          Kod formlarının doldurulması tamamlandıktan sonra kod formlarını tek tek 

SPSS programına girdik. F1 ve F2 mülakatları için ayrı sayfalar kullandık. F1 daha 

uzun bir mülakat olduğu için SPSS’e kodlaması daha uzun sürdü. Yarıyıl tatili 

süresince SPSS giriĢleri de tamamlanmıĢ oldu. SPSS’e kodlama yaptıktan sonraki iĢ 

ise tablo yapmaktı. 
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          Bu sırada Lisans Bitirme derslerimiz devam ederken hocamız bize yavaĢ yavaĢ 

yazı kısmına geçmemiz gerektiğini söylemiĢti ve ilk olarak mesken konusu hakkında 

yazı yazmaya baĢladık. Her hafta yeni konular hakkında yazarken yazı kısmını 

yavaĢça tamamlıyorduk.  

C. Tablo yapımı           

          Yazı yazarken tabloları da bir yandan yapmaya baĢladık. Tablo yapımı 

verilerin hepsini bir arada görmemiz için yapılıyordu. Hangi konu baĢlıkları ile ilgili 

tablo yapılacak bunu kararlaĢtırdık. Böylece konu baĢlıkları da kiĢilere bölündü ve 

herkes kendi baĢlığı ile ilgili tablo Ģablonu hazırladı. Bu zamana kadar ortak 

çalıĢırken tablo aĢamasında artık bireysel çalıĢamaya baĢladık. Herkes hangi mülakat 

formu (F1 veya F2) çalıĢacaksa onunla ilgili tablolarını yapmaya baĢladı.  

D. Yazıyla Anlatım 

          Yazı yazarken tabloların elimizde olması verilerin hepsini bir arada görmemizi 

sağladı ve deneyimlerimizi bu Ģekilde yazıya aktardık. F1 mülakatlarını iki kiĢi, F2 

mülakatını ise bir kiĢi çalıĢtı. Ancak biz sahaya iki kiĢi gittiğimiz için F2 mülakatı 

üzerinden Burcu çalıĢırken F1 mülakatı üzerinden ben çalıĢtım. Tüm tabloları 

SPSS’ten tamamladıktan sonra bunları yazıya aktardık. Yazıda sadece tablo anlatımı 

değil köyde kendi deneyimlerimi ve gözlemlediklerimi de aktarmaya çalıĢtım. 

Böylece Lisans Bitirme Tezimi tamamlamıĢ oldum. 
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III. BÖLÜM 

1.BURSA ĠLĠ HAKKINDA 

          Bursa 40 derece boylam ve 28 – 30 derece enlem daireleri arasında Marmara 

Denizi’nin güneydoğusunda yer alan, toplam il nüfusu 2009 Yılı Genel ADNKS 

Nüfus Sayımı sonuçlarına göre 2. 249. 974 ile Türkiye’nin 4. büyük kentidir. 

          Denizden yüksekliği 155 metre olan Bursa, genelde ılıman bir iklime sahiptir. 

Ancak, iklim bölgelere göre de değiĢiklik göstermektedir. Kuzeyde Marmara 

Denizi’nin yumuĢak ve ılık iklimine karĢılık güneyde Uludağ’ın sert iklimi ile 

karĢılaĢılmaktadır. 

          Bursa ili topraklarının yaklaĢık % 35’ini dağlar kaplamaktadır. Dağlar 

genellikle doğu-batı yönünde uzanan sıradağlar Ģeklindedir. 

(http://www.bursa.com.tr/bursanin-cografyasi-iklimi-ve-nufusu) 

 

 

Harita-1. Bursa Ġli MustafakemalpaĢa Ġlçesi Haritası                                                                                 

http://www.bursa.com.tr/bursanin-cografyasi-iklimi-ve-nufusu
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2. UĞURLUPINAR KÖYÜ HAKKINDA 

          Uğurlupınar Köyü Bursa Ġli’nin MustafakemalpaĢa Ġlçesi’nde yer alan bir 

köydür. Ancak son yıllarda mahalle statüsünü almıĢtır. Ġl merkezine uzaklığı 105 km, 

ilçe merkezine uzaklığı ise 20 km’dir. Mahalleye dönüĢtürülen köyde sağlık ocağı, 

sağlık evi PTT hizmetleri bulunmamaktadır. Uğurlupınar Köyü’nde ilkokul 

bulunmaktadır ancak bu okul faal değildir. Eğitim taĢımalı eğitim ile sağlanmaktadır. 

Köyde bir bakkal bulunup bir kahvehane bulunmaktadır (Fotoğraf-2, Fotoğraf-9) 

Uğurlupınar Köyü’nde 49 sürekli yaĢayan hane bulunup nüfus 126’dır. Köy halkı 

geçimini tarım, hayvancılık ve iĢçilikten sağlamaktadır (Fotoğraf-5,Fotoğraf-18, 

Fotoğraf-40, Fotoğraf-43). 

 Uğurlupınar Köyü hakkında genel bilgi verilen bu kısmın devamında 

Uğurlupınar köyü demografik yapısı anlatılacaktır. 
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IV. BÖLÜM- DEMOGRAFĠ 

1. UĞURLUPINAR KÖYÜ‟NÜN DEMOGRAFĠK ÖZELLĠKLERĠ 

          Uğurlupınar Köyü’nde köydeki 49 hane baĢkanlarının tümü ile mülakat 

yapılmıĢtır. Bu bölümde bu mülakatları anlatılacaktır. Köydeki hane baĢkanları ile 

görüĢülerek elde edilen bilgiler, karĢılaĢtırma yapmak ve verilerden daha çarpıcı 

sonuçlar elde etmek için, hane baĢkanlarının yaĢları iki gruba ayrılmıĢtır. Buna göre 

hane baĢkanlarından 63 yaĢında olanlar ve bundan daha genç olan grupta 25 hane, 64 

yaĢında olanlar ve bundan daha yaĢlı olan hane baĢkanlarının olduğu grupta ise 24 

hane vardır. bu ayrımın altında kalan grup tablolarda ‘63 yaĢ ve altı hane baĢkanı’, 

üstünde olanlar ise ‘64 yaĢ ve üstü hane baĢkanı’ adıyla belirtilmiĢtir. 

 

2. UĞURLUPINAR KÖYÜ‟NDE HANE BAġKANLARININ GENEL 

ÖZELLĠKLERĠ  

 

          Yapılan bu araĢtırmada birim olarak hane kullanılmıĢtır. Haneler; en yaygın 

tanıma göre, hane toplumsal yapının bireyden sonraki ikinci ve daha büyük birimidir 

ve iki veya daha çok sayıda bireyden oluĢan, ortaklaĢa çaba üzerine inĢa edilmiĢ bir 

yaĢam pratiğini sürdüren bireyler topluluğunu ifade eder. 

          Tek kiĢilik haneler: BoĢanmıĢ, dul kiĢilerden veya bekarlardan oluĢur. 

          Ailesiz haneler: Karı-koca veya ebeveyn-evlat iliĢkisine dayanmayan bu 

haneler diğer akrabalardan (kardeĢler, kuzenler, dede-nine ve torunlar gibi), ya da 

akraba olmayan ev/oda arkadaĢlarından oluĢur. 

          Çekirdek aile haneleri: Çocuklu veya çocuksuz evli çiftlerden veya diĢi ya da 

erkek tek- ebeveynli ailelerden oluĢur. DeğiĢik toplumlarda görülen yaygın bir türü, 

babanın baĢka bir yerde kimi durumda baĢka bir kadınla, yaĢadığı anne ve çocuktan 

oluĢan hanelerdir. 
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          GeniĢ aile haneleri: Çekirdek aileye diğer bazı akrabanın da eklendiği 

hanelerdir. Bu tip hanelerde tek bir evli çift bulunur, ikinci bir çift veya ebeveyn-

evlat grubu bulunmaz. Bu haneler çekirdek aileden türeyenlerle sayı olarak veya 

çiftlerden birinin ebeveynlerini içererek soyca yukarıya ya da bir torunu da içererek 

aĢağıya doğru geniĢleyebilir  

          Çok aileli haneler: Bir veya daha fazla çekirdek aileyi içerir (örneğin, bir evli 

çift, iki evli oğul, iki boĢanmıĢ kız kardeĢ veya dul kadınlar ve çocukları). Bu hane 

diğer akrabaların katılımıyla da geniĢleyebilir (Emiroğlu-Aydın, 2009:357). 

          Uğurlupınar köyünde ise tek kiĢilik haneler, geniĢ aileli haneler, çok aileli 

haneler bulunur.  

          Hane baĢkanları, hane hakkındaki kararların alınmasında en etkili, hane ile 

ilgili konularda en fazla bilgisi olan ve hane ekonomisini elinde tutan kiĢidir. KiĢinin 

hane baĢkanı olmasında cinsiyeti, yaĢı, sağlık durumu ve medeni durumu gibi 

etkenler belirleyicidir.  

2.1. Hane BaĢkanlarının Statüsü 

          Uğurlupunar Köyü’nün hane baĢkanlarının statü dağılımını incelediğimizde, 

büyük bir çoğunluğun (69,4) hane baĢkanı erkek statüsünde olduğunu görürüz. Geri 

kalan hane baĢkanlarının %20,4’ü hane baĢkanı bekar kadın statüsünde, %10,2’si ise 

hane baĢkanı bekar erkek statüsündedir (Tablo A.1). Kadın hane baĢkanları eĢleri 

hayatta olmadığı için hane baĢkanlığı görevini üstlenmiĢlerdir. Böylece hane 

baĢkanlarının genel olarak erkek olduğunu kadınların ancak eĢleri vefat ettiğinde 

hane baĢkanı statüsüne gelebildiğini söyleyebiliriz. Bunun dıĢında hane baĢkanı olan 

tüm kadınlar 64 yaĢ üstü hane baĢkanı grubundadırlar. Dul kalan kadınlar, ölen 

eĢlerinin yerine hane baĢkanı olur. Kadın hane baĢkanının oranının yaĢlı hane 

baĢkanları grubunda daha fazla olması bu sebepten kaynaklıdır. 

2.2. Hane BaĢkanlarının YaĢı ve Doğum Yeri 

          Uğurlupınar Köyü hane baĢkanları, ortalama 63,50 yaĢındadır. Hane 

baĢkanlarının yaĢlarında, medyan değeri 63.50’dir. Buna göre 63 yaĢında ve altında 
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ki yaĢlardakiler genç hane baĢkanları, 64 ve daha ilerideki yaĢtakiler yaĢlı hane 

baĢkanları grubuna alınmıĢtır. A.2 tablosuna baktığımız zaman 8’er kiĢinin 65-69 ve 

75-79 yaĢ grupları arasında olduğu görülür ve en fazla hane baĢkanı da bu iki yaĢ 

grubunda yer alır. 5’er hane baĢkanı da 40-44, 50-54, 55-59, 60-64, 70-74 yaĢ 

gruplarında yer alır. Diğer 3 hane baĢkanları ise 35-39 yaĢları arasında, 2 hane 

baĢkanı ise 80-84 yaĢları arasındadır (Tablo A.2). Genç hane baĢkanları yaĢlı hane 

baĢkanlarından neredeyse bir nesil vardır. Uğurlupınar Köyü’nde en genç hane 

baĢkanı 35, en yaĢlı hane baĢkanı ise 82 yaĢındadır. En genç hane baĢkanı erkek 

B.A., en yaĢlı hane baĢkanı ise kadın hane baĢkanı E.T.’dir.  

          Köyde tüm hane baĢkanları yurtiçinde doğumlu olup sadece 1 hane baĢkanı 

ilçe doğumludur. Diğer 48 hane baĢkanı idari ayrım olarak köyde doğmuĢlardır 

(Tablo A.3). Bölge olarak ise Marmara Bölgesi (Bursa) doğumlu hane baĢkanları 47 

hane baĢkanı ile çoğunluğu oluĢturmaktadır. Diğer 2 hane baĢkanlarından biri Ege 

Bölgesi (Manisa) doğumlu diğeri ise Ġç Anadolu Bölgesi (Yozgat) doğumludur 

(Tablo A.4, Tablo A.4.1). 

2.3. Hane BaĢkanlarının Eğitim Durumu 

          AraĢtırmada kiĢilerin eğitim durumu, eğitimi olanlar ve olmayanlar olarak 

ikiye ayrılmıĢtır. Ġlkokul mezunları ve kurumsal eğitim ilkokuldan sonraki 

aĢamalarına baĢlayanlar, eğitimi olanlar kategorisine; okuma yazma bilmeyenler, 

sadece okur-yazarlar ve ilkokulu bitirmeden eğitim hayatını bırakanlar ise eğitimi 

olmayanlar adı altında birleĢtirilmiĢtir. 

          Buna göre hane baĢkanları eğitim durumlarına göre neredeyse yarı yarıya 

bölünmüĢtür. Eğitimi olan hane baĢkanları 24 kiĢi (% 49), olmayanlar ise 25 kiĢi 

(%51)’dir. Eğitimsiz hane baĢkanlarında 22 kiĢinin hiç eğitimi yoktur. Bunlardan 15 

kiĢi 63 yaĢ ve altı hane baĢkanlarından oluĢmaktadır. 7 kiĢi ise 64 yaĢ ve üstü hane 

baĢkanlarıdır. Diğer eğitimsiz 3 hane baĢkanından bir kiĢi okur-yazar, bir kiĢi sadece 

okur, bir kiĢi ise ilkokul terktir. Bunlar ise 63 yaĢ ve altı hane baĢkanlarıdır (Tablo 

A.5).  
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          Eğitimli olan 24 hane baĢkanından 21’i ilkokul mezunudur. Ġlkokul mezunu 

olan 21 hane baĢkanından 18’i 63 yaĢ altıdır. Böylece eğitim seviyesinin zamanla 

geliĢtiğini görebiliriz. Diğer 3 ilkokul mezunu hane baĢkanları ise 63 yaĢ ve altı ve 

kadın hane baĢkanıdır. Bunun dıĢında diğer 3 hane baĢkanı ise lise mezunudur (Tablo 

A.5.1.). Bunlar da yine 64 yaĢ ve üstü olan erkek hane baĢkanlarıdır. Burada da 

ilkokuldan sonra erkeklerin kadınlara göre okula devam etme oranının daha fazla 

olduğunu gözlemleyebiliriz. Bunun dıĢında, zorunlu eğitimin gelmesini genç hane 

baĢkanlarında mezunların artmasının sebebi olarak gösterebiliriz.  

          Okul dıĢında herhangi bir kursa giden 10 hane baĢkanı bulunmaktadır. Bunlar 

askerde gidilen veya belediyenin veya devletin sunduğu mesleki, beceri ve eğitim 

kurslarıdır. Bu kurslara giden 10 kiĢiden 8’i eğitim kurslarına (%80), 1’i beceri 

kursuna (%10), 1’i ise mesleki kurslara gitmiĢtir (Tablo A.6- Tablo A.6.1). Erkek 

hane baĢkanları bu kurslara daha fazla katılım göstermiĢlerdir. Kadın hane 

baĢkanlarından sadece 2 kiĢi eğitim kurslarına katılmıĢtır. 

2.4. Hane BaĢkanlarının Medeni Hali 

          Hane baĢkanlarının medeni hallerini görebildiğimiz A.7 tablosunda kimlerin 

hane baĢkanı statüsünü elde ettiğini görebiliriz. Bu tablo 33 hane baĢkanının evli 

olduğunu gösterir (Fotoğraf-52). Evli olmayan 16 hane baĢkanından 15’i evlenmiĢ ve 

eĢini kaybetmiĢ olanlardır. 1’i ise eĢinden boĢanmıĢtır. EĢini kaybetmiĢ hane 

baĢkanları çoğunlukla 64 yaĢ ve üstü hane baĢkanlarından oluĢmaktadır. Ayrıca eĢini 

kaybettiği için hane baĢkanı olan 10 kadın hane baĢkanı vardır. Bu 10 hane 

baĢkanından 7’si yine 64 yaĢ ve üstü hane baĢkanıdır (Tablo A.7). Bu durumda, hane 

baĢkanı statüsündeki tüm kiĢilerin baĢından en az bir evlilik geçmiĢtir. Buna bakarak 

diyebiliriz ki, hane baĢkanı olmak için kiĢinin kendi ailesini kurması ve ailesi için 

gerekli toplumsal niteliklere sahip olması gerekmektedir.  

2.5. Hane BaĢkanlarının ÇalıĢma Durumu 

           Uğurlupınar Köyü’ndeki 49 hane baĢkanından 29’u çalıĢmaktadır. Ayrıca ek 

olarak da 13 hane baĢkanı da emekli olup çalıĢmayı sürdürür. Emekli olduğu halde 

çalıĢan kiĢiler ya zorunlu olarak ya da kiĢinin tercihi etkilidir. Mülakat yapılan bir 
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hane baĢkanı ‘’İnsanlar koyunları var, iş yapıyo desinler diyo bakıyorum bunlara.’’ 

diyerek kiĢisel tercihini belirtmiĢtir. Köyde çalıĢmayan hane baĢkanı sayısı ise 7’dir 

(Tablo A.8). ÇalıĢmayan hane baĢkanlarının çalıĢmama nedenleri ise birden fazladır 

(Tablo A.9). ÇalıĢmayan hane baĢkanlarının çalıĢmama sebebi ise 2 kiĢinin ev 

hanımı olması, 1 kiĢinin emekli olmasıdır. ÇalıĢmayan 6 hane baĢkanından 3 hane 

baĢkanı yaĢlılıktan, 3 hane baĢkanı ise sağlık sorunlarından dolayı çalıĢmamaktadır 

(Tablo A.9.1).  

          ÇalıĢan 42 hane baĢkanından çoğu birden fazla iĢte çalıĢmaktadır. 21 kiĢi tek 

bir iĢ, 16 kiĢi iki iĢte birden, 5 kiĢi ise üç iĢte çalıĢmaktadır. Yapılan iĢlerin baĢında 

tarım ve hayvancılık gelmektedir (Fotoğraf-8). 28 hane baĢkanı hayvancılık ile 

uğraĢırken 27 hane baĢkanı tarım yapmaktadır. En az yapılan meslek ise 1 kiĢi ile 

profesyonel meslektir. 4 kiĢi ise fabrikada iĢçi olarak çalıĢmaktadır. 2 kiĢi ise Ģoför 

olarak geçimini sağlamaktadır (Tablo A.10). Köyde çeĢitli iĢ kollarında çalıĢan hane 

baĢkanları vardır, ancak en çok yoğunlaĢma tarım ve hayvancılıktadır (Fotoğraf-20). 

          Birden fazla iĢte çalıĢmaya bağlı olarak, birden fazla sektörde çalıĢılmaktadır. 

ÇalıĢılan iĢ sektörlerinin baĢında da ‘kendi iĢi’ gelir (%58,8). Genel olarak 

hayvancılık ve tarım aile içi iĢ bölümünü gerektirse de 40 hane baĢkanı kendi iĢini 

yapmaktadır. ÇalıĢılan sektörler arasında, kendi iĢinden sonra en büyük payı, sırayla 

‘’aile iĢi’’ (17 kiĢi) ve ‘’Ģahıs yanı’’ (6 kiĢi) alır. Özel sektörde ise 3 kiĢi, 

devlet/kamu sektöründe ise 2 kiĢi çalıĢmaktadır (Tablo A.11). 

          Hane baĢkanlarının çalıĢması ile ilgili tablolara baktığımız zaman, köyün 

ekonomik yapısı ile ilgili bilgiler elde edebiliriz. Böylece, köyün, geleneksel geçim 

kaynağı olan tarım ve hayvancılığı sürdürdüğünü görebiliriz. Pek çok hanede tarım 

ve/veya hayvancılık yapılır. Fakat köylüler tarafından bu iĢin artık yeterince gelir 

getirmediği belirtilmektedir.  

          Bir baĢka sonuç ise, önceki yıllarda Bursa ilindeki erkek köylüler tarafından 

yaygınlıkla yapılan madenciliğin, Uğurlupınar Köyü hane baĢkanları arasından artık 

neredeyse tamamen ortadan kalkmıĢ olmasıdır. Bazı yaĢlı hane baĢkanları geçmiĢte 

köyde bulunan mermer ocaklarında çalıĢmıĢtır ancak Ģu an ocaklar kapatıldığı için 
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çalıĢmamaktadırlar. Bu ocakların ise hayvanları telef ettiği için Ģikayet edilip 

kapatıldığı köydekiler tarafından söylenmiĢtir.  

  

3. UĞURLUPINAR KÖYÜ‟NÜN NÜFUS ÖZELLĠKLERĠ 

          Köyün hane yapısına iliĢkin tablolar, köydeki tüm haneleri kapsar (F1 ve F2 

mülakatı dahil). Tablo A.12’de, Uğurlupınar köyünün 126 kiĢi olduğu görülür.  

Ortalama hane nüfusu 2,07 kiĢidir.  Bazı haneler anne, baba (hane baĢkanı ve eĢi), 

evlenmemiĢ kız çocuklar, evli olan veya olmayan erkek ve evli erkek çocuğun eĢi ve 

çocuklarından oluĢur.  

3.1. Cinsiyet Kompozisyonu  

          Uğurlupınar Köyü’ndeki 49 hanenin cinsiyet kompozisyonunu incelersek, 

hanelerin 34’ünde hem kadın(lar) hem erkek(ler) olduğunu, 7 hanenin sadece erkek, 

8 hanenin sadece kadın nüfusu barındırdığını görürüz (Tablo A. 13). 7 erkek hane 

baĢkanından 5 kiĢinin eĢi ölmüĢ, 2 kiĢinin eĢi Bursa’da yaĢamaktadır. 8 kadın hane 

baĢkanının tümünün eĢi ölmüĢ ve bu Ģekilde hane baĢkanı görevini üstlenen 

kadınlardır. Kadın hane baĢkanları çoğunlukla eĢlerinden kalan emekli maaĢı ile 

geçimlerini sağlamaktadırlar.  

          Köyün 126 kiĢilik nüfusunun 63 kiĢisini erkekler, 63 kiĢisini kadınlar oluĢturur 

(Tablo A.14,15). Kadın-erkek nüfusu oranı eĢit olmamakla beraber birbirine çok 

yakındır.  

3.2. Hanede Bulunanların Statüleri 

          Hanedeki kiĢilerin statüleri ise hane baĢkanına ve hane baĢkanı ile iliĢkilerine 

göre tanımlanır (hane baĢkanı erkek, hane baĢkanı kadın, hane baĢkanının annesi, 

hane baĢkanı erkeğin eĢi kadın, hane baĢkanının erkek çocuğu, kız torunu gibi).  

          Buna göre Uğurlupınar Köyü’nde en fazla 34 kiĢi ile hane baĢkanı erkek ve 30 

hane baĢkanı erkek eĢi kadın bulunmaktadır (Fotoğraf-13). Bunu sırası ile erkek 

çocuk (18 kiĢi), kız çocuk (12 kiĢi), hane baĢkanı bekar kadın (11 kiĢi), diğer kadın 
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(10 kiĢi), hane baĢkanı bekar erkek (5 kiĢi) ve diğer erkek (6 kiĢi) oluĢturmaktadır. 

Tablo A.16’da, hane nüfusunda ve hanedeki cinsiyet kompozisyonunda anlatılan 

bütün özellikleri özet halinde görebiliriz. Haneyi oluĢturan fertlerin görüldüğü bu 

tabloda diğer kadının diğer erkekten fazla olduğu görülür. Bunun en önemli nedeni, 

kadınların evlenerek hane değiĢtirmeleri ve dolayısıyla hanelerde ‘’diğer’’ statüsüne 

‘’gelin’’ olarak dahil olmalarıdır. Hanedeki kız torunlar da hanedeki bir baĢka diğer 

kadın statüsünü oluĢturan kiĢilerdir. Bunun dıĢında hane baĢkanı erkeğin annesi 

olarak da hanede yaĢayan ve diğer kadın statüsünü oluĢturan kadınlar bulunur. 

3.3. Haneyi OluĢturan Bireylerin YaĢları (KonuĢulanın EĢi ve Hanede Bulunan 

Çocuklar) 

          Uğurlupınar Köyü’nde genç nüfus fazla bulunmamaktadır. KonuĢulan en genç 

hane baĢkanının eĢinin yaĢı 30’dur. Her ne kadar ortalama yaĢ olarak yaĢlı bir nüfusa 

sahip olunsa da haneye katkıları hiç de az değildir. Özellikle kadınlar hanede aktif 

olarak maaĢlı iĢte çalıĢmasalar da her zaman hane içinde daha etkin ve daha 

üretkenlerdir. Bahçede, tarlada çalıĢır. Hayvanların sağımı ve bakımı ile ilgilenir. 

Evde yemek yapan, hazırlayan ve çocuklar ile ilgilenen kadınlardır (Fotoğraf-1) 

YaĢlı nüfus hakim olsa dahi hanedeki üretmeye yönelik faaliyetlerde aktif bir Ģekilde 

rol alır (Fotoğraf-45). Hanedeki çocuklar ise ev içindeki basit sayılabilecek iĢleri 

yapar ve hane içinde görev dağılımında bir nevi herkese yardımcı olurlar. 

Hayvanların yayılımında onlara göz kulak olurlar, bakkala giderler, getir-götür ve 

taĢıma gibi iĢleri üstlenirler.  

          Hane baĢkanlarının eĢlerinin yaĢına baktığımızda yaĢın ortalama 53,25 

olduğunu görürüz. Yani bu aslında hane baĢkanları için genç olarak nitelendirdiğimiz 

63 yaĢtan daha genç bir nüfus. En genç eĢ 30 yaĢında, en yaĢlısı ise 74 yaĢındadır 

(Tablo A.19). Hanedeki kız ve erkek çocukların yaĢlarına baktığımızda ise yaĢ 

ortalaması 14,50’dir (Fotoğraf-49). Çocuk nüfusu ortalaması oldukça gençtir. En 

küçük çocuk 3 yaĢında iken en büyük çocuk ise 41 yaĢındadır (Tablo A.32) 

(Fotoğraf-32). 

          0 ile 14 yaĢ arası 15 çocuk vardır ve bunlar bağımlı grupta görülseler bile 

aslında durum tam olarak bu Ģekilde değildir (Fotoğraf-46). Çünkü köyde sağlık 
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sorunu olmayan herkes hane ekonomisine katkı sağlar. Yukarıda da anlatıldığı gibi 

çocukların da hane ekonomisine katkı sağlamaya baĢlaması erken yaĢlarda baĢlar. Bu 

nedenle tamamen yetiĢkinlere bağlı görmek yanlıĢtır. 

3.4. Hanedeki Bireylerin Doğum Yeri  

          Uğurlupınar Köyü’nde yaĢayanların büyük çoğunluğu köy doğumludur. 

KonuĢulanın eĢinin doğum yerine baktığımızda 31 eĢten 30’u yurtiçi doğumlu, 

sadece 1 kiĢi Azerbaycan doğumludur. Bu kiĢi de kendi ülkesinde yaĢadığı Ģehrin 

köyünde doğmuĢtur. Yurtiçindeki idari ayrımlara baktığımızda ise çoğunluk köy 

doğumludur (%83,3). %13,3 ilçe doğumlu, %3,3 ise il doğumludur (Tablo A.20). 

Çocukların idari ayrımına baktığımızda ise hepsi yurtiçi doğumlu olup çoğunluğu 

köy doğumludur (%63,3). %33,3 ilçe doğumlu, %3,3 ise il doğumludur.  

          Yurtiçinde doğan eĢlerin ise büyük çoğunluğu (%93,3) Marmara Bölgesi’nde 

(Bursa) doğmuĢtur. Marmara Bölgesi’nde doğmamıĢ olan 2 kiĢiden biri Doğu 

Anadolu (Ağrı), diğeri Güneydoğu Anadolu (MuĢ) doğumludur. Bu iki kiĢi, 

Uğurlupınar Köyü’ne evlenme yoluyla gelmiĢ olan hane baĢkanı eĢi kadınlardır 

(Tablo A.21, Tablo A.21.1).  

          Çocukların tümü ise yurtiçinde Marmara Bölgesi’nde doğmuĢ olup tümü Bursa 

doğumludur (Tablo A.34, Tablo A.34.1). 

3.5. Hanedeki Bireylerin Eğitim Durumu 

          AraĢtırmada kullanılan eğitim ayrımlarından yukarıda daha önce 

bahsedilmiĢtir. Bu ayrımlar Tablo A.22 ve Tablo A.35’te kullanılmıĢtır.  

          KonuĢulan 31 eĢten 17 kiĢinin eğitimi var, 14 kiĢinin ise hiç eğitimi yoktur. 

Eğitimi olmayan 14 kiĢiden 11’inin hiç eğitimi yok, 3 kiĢi ise ilkokul terktir (Tablo 

A.22).  Eğitimi olan 17 eĢten ise 16 kiĢi ilkokul mezunu olup 1 kiĢi de ortaokul 

mezunudur (Tablo A.22.1.). GeçmiĢte okur-yazarlık kursları açılmıĢ olduğu halde 

okuma yazma bilmeyen kiĢiler vardır ve tümü yaĢlı hane baĢkanlarının eĢleridir. 

Bunun nedeni eğitim çağında oldukları dönemde bölgede eğitim hizmetlerinin iyi 

olmaması, köyde okul bulunmamasıdır.  
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          Hanelerde bulunan 30 çocuktan ise sadece 6 tanesinin eğitimi yoktur. Eğitimi 

olmayanlardan sadece 2 kiĢi ilkokul terk, diğer 4 kiĢi ise 6 yaĢ altında olmasından 

dolayı henüz okula baĢlamamıĢ çocuklardır. Eğitimi olan çocuklar çoğunlukla 

(%29,2) Ģu anda ilkokul ve lise eğitimlerine devam eden çocuklardır. Bunları sırası 

ile ilkokul mezun (%20,8), ortaokul devam ve ortaokul mezun (%8,3) ve lise terk 

(4,2) takip etmektedir. Çocuklar eğitimlerine ise Söğütalan Köyü’nde bulunan okula 

taĢımalı sistem ile devam etmektedirler.  

          Köyde eğitim almamıĢ kiĢilerin durumu, köyde tarım-hayvancılık yani çiftçilik 

ile geçinen kiĢilerin, okuma yazmanın ve eğitimin getirdiği becerilere fazla ihtiyaç 

duymamaları ile de ilgilidir. Eğitim yaĢam kalitelerini artıracak olsa da temel geçim 

ihtiyaçlarını eğitimli olmadan da karĢılamaktadırlar. Köylü için köyde olup toprağı 

iĢlemeyi bilmek, okuma yazma bilmekten daha önemlidir. Fakat okuma yazma 

bilmediği için büyük Ģehirde yaĢayamayacağını düĢünen ve kaybolma korkusu ile 

büyük Ģehirlere gitmeyen insanlar da bulunur. Bunlar yaĢlı hane baĢkanları için 

geçerli düĢünceler olsa da anne ve babalar artık çocuklarını okuması için Ģehir 

dıĢlarına bile göndermektedirler. Önceleri kız çocuklar için okuyup ne yapacak gibi 

düĢünceler hakim iken Ģimdi üniversiteye giden genç kızlar ve onlarla kendilerinin 

yapamadıkları Ģeyi kızları yaptığı için gurur duyan anneler vardır. 

          AnlaĢılacağı üzere eğitimin zorunlu hale gelmesi ile de yaygınlaĢan ve aileleri 

engel olmadığı için eğitim alabilen gençler artmaya baĢlamıĢtır.  

3.6. Hanedeki Bireylerin Medeni Hali 

          KonuĢulanın hanesindeki çocukların medeni hali çoğunluk olarak bekar ve 14 

yaĢ altıdır. Hanede yaĢayan 4 çocuk evlidir. Evli olanların 3’ü erkek iken 1 kiĢi kız 

çocuktur. Bu da erkeğin, daha çok evlenip baba evine yerleĢtiğini göstermektedir 

(Tablo A.36).  

3.7. Hanedeki Bireylerin ÇalıĢma Durumu 

          KonuĢulanın eĢlerinin çalıĢma durumunu gösteren A.24 tablolarında bilgisini 

aldığımız 31 eĢten 16’sı çalıĢırken 15’i çalıĢmaz durumdadır. ÇalıĢmayan kadınlar 

ise birden fazla sebepten dolayı çalıĢmadıklarını belirtmiĢlerdir (Tablo A.25). 14 
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kadın ev hanımı olduğu için çalıĢmadığını söylemiĢ, 2 kiĢi yaĢlılıktan, 1’er kiĢi ise 

emeklilik ve sağlık sorunları olduğu için çalıĢmadığını söylemiĢtir (Tablo A.25.1.). 

Ev hanımı olan kadınlar aslında hayvancılık ve var ise bahçeleri ile ilgileniyorlar 

ancak bazı kadınlar bunları iĢ olarak görmedikleri için çalıĢmadıklarını söylüyorlar. 

Erkekler de hayvanlara bakıyor olsalar da evdeki çoğu iĢi yürütenin kadın olduğu 

gözlemlenmiĢtir (Fotoğraf-51). 

          Uğurlupınar’daki kadınların çoğu hem tarım ve/veya hem hayvancılıkla 

uğraĢır, hem de ev iĢlerini yapar. Yani köydeki çalıĢan kadınların çoğu yandan bir 

yandan da ev hanımıdır (Fotoğraf-16, Fotoğraf-17). 

          ÇalıĢan kadınlar arasında ise bir veya birden fazla iĢ yapanlar vardır. En fazla 

yapılan iĢ 12 kiĢi ile hayvancılık olup bunu 7 kiĢi ile tarım takip etmektedir 

(Fotoğraf-7). ĠĢçi olarak çalıĢan ise 5 hane baĢkanı eĢi kadın bulunmaktadır (Tablo 

A.26). ÇalıĢılan iĢlerin sektörleri ise %58,3 ile en fazla aile iĢidir. Kendi iĢini ve 

Ģahıs yanı sektörlerinde çalıĢanlar %16,7’dir. Özel sektörde çalıĢanlar ise %8,3’tür. 

          KonuĢulanın hanesinde yaĢayan çocukların çalıĢma durumunu gösteren Tablo 

A.37’ye baktığımızda ise 30 çocuktan 5 kiĢinin çalıĢtığını, 12 kiĢinin ise 

çalıĢmadığını görürüz. 13 kiĢi ise 14 yaĢ altı çocuklardır. ÇalıĢan 5 kiĢiden bir kiĢi 

hem emekli hem çalıĢır durumdadır. ÇalıĢmayan çocukların ise çalıĢmama sebepleri 

ise 7 kiĢinin öğrenci, 3 kiĢinin sağlık sorunu olması, bir kiĢinin iĢ bulamaması ve bir 

kiĢinin de ev kadını olmasıdır (Tablo A.38). Aslında çalıĢmaz görünenler ise 

yukarıda bahsedildiği gibi çalıĢmaktan tamamen uzak değildir. Çocukların 

kendilerinden küçüklere bakmak, ev iĢlerine ve bağ-bahçe iĢlerine yardımcı olmak ve 

bu iĢleri yavaĢ yavaĢ öğrenmeye baĢlamak gibi görevleri bulunmaktadır. 

Öğrencilerin ise okulda olacakları için çalıĢma hayatında etkin olmayacakları 

düĢünülebilir ancak köydeki esas iĢ zamanı, öğrencilerin tatilde olduğu yaz aylarıdır. 

Böylece çocuklar hayvanlara göz kulak olmak, onları beslemek gibi iĢlerde haneye 

nakit para kazandırmasalar dahi hanedeki iĢlerin yürümesine ve yükün hafiflemesine 

katkı sağlamaktadırlar. 
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          ÇalıĢan çocukların ise %80’i tek bir iĢte çalıĢırken %20’si iki iĢte birden 

çalıĢmaktadır. Yapılan iĢler ise tarım, hayvancılık ve fabrika iĢçiliğidir (Tablo A.39). 

Bu iĢlerin sektörleri ise aile iĢi ve özel sektördür (Tablo A.40.).  

Grafik A.1: Bireylerin Yaptıkları ĠĢler  

  

          Grafik 1’de görüldüğü üzere hanedeki iĢleri en fazla yürüten hane baĢkanı 

erkeğin eĢi olan kadın yani annedir. Anne toprağın iĢlenmesi ile ilgilenir, hayvanlara 

bakar. Bunlar dıĢında fabrika iĢçi olarak çalıĢan kadınlar daha az sayıdadır. Hane 

içinde çalıĢan kız çocuğunun olmadığı da bu grafiğe bakarak anlaĢılmaktadır.  

3.8. Hanede Diğer Statüsünde Bulunan KiĢilerin Özellikleri 

          KonuĢulanın hanesinde diğer olma durumu ve cinsiyet kompozisyonu Tablo 

A.41’de görüldüğü gibidir. Bu tabloya göre konuĢulanların 7’sinin hanesinde diğer 

statüsündeki kiĢiler bulunmakta, 42 kiĢinin hanesinde ise bulunmamaktadır. 7 kiĢinin 

hanesinde bulunan diğer statüsündeki kiĢilerin cinsiyet kompozisyonları ise; 4 

hanede yalnız kadın, 3 hanede ise kadın ve erkektir (Tablo A.41). Toplam diğer 

sayısı ise 16’dır. Bunlardan 10 kiĢi kadın, 6 kiĢi ise erkektir (Tablo A.42, Tablo 

A.43, Tablo A.44.).  
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           Hanede bulunan diğer statülerine bakılacak olursak da hanede en fazla hane 

baĢkanlarının erkek torunlarının yaĢadığı görülür (%37,5). Bunu sırası ile hane 

baĢkanının annesi (%25,0), hane baĢkanının kız torunu (%18,8) ve gelin (%18,8) 

takip eder. Buna göre hane baĢkanları eĢi ölmüĢ olan annelerini yanlarına almıĢ ve 

birlikte yaĢamaya baĢlamıĢlardır. Ayrıca evlenen erkek de baba evine yerleĢmiĢ ve 

eĢleri de gelinler olarak diğer statüsüne katılmıĢlardır (Tablo A.45).  

          Hanedeki diğerlerin yaĢları ise ortalama 70,50’dir. En küçük diğer yaĢı 1, en 

büyük diğer yaĢı ise 88’dir. YaĢı bilinmeyen ise 7 kiĢi vardır. Bu kiĢiler çok yaĢlı 

oldukları için yaĢlarını bilmedikleri söylemiĢlerdir (Tablo A.47).  

          Hanede yaĢayan tüm kadın ve erkek diğer kiĢilerin doğum yeri yurtiçidir. 

Çoğunluk (13 kiĢi) köyde doğmuĢ, 2 kiĢi ilde, 1 kiĢi ise ilçede doğmuĢtur. Doğum 

yeri bölgelerine bakılacak olunursa 14 kiĢi Marmara Bölgesi doğumlu, 2 kiĢi ise 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi doğumludur (Tablo A.48, Tablo A.49). Marmara 

Bölgesi doğumluların tamamı Bursa ili doğumlu iken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

doğumlular ise MuĢ doğumlu olan ve evlilik yolu ile Bursa’ya yerleĢen gelinlerdir 

(Tablo A.49.1). 

          Bu kiĢilerden 8 kiĢinin eğitimi varken 8 kiĢinin hiç eğitimi bulunmamaktadır. 

Eğitimi olmayanlardan 4 kiĢi 6 yaĢ altıdır. Diğer 4 kiĢinin ise hiç eğitimi yoktur. 

Eğitimi olan 8 kiĢinin 5’i ilkokula devam etmekte 3 kiĢinin ise ilkokul mezunu 

olduğu görülmektedir (Tablo A.50, Tablo A.50.1.). 

          Diğer kadın ve diğer erkeklerin medeni hallerine bakılacak olunursa 4 kiĢinin 

14 yaĢ altı, 3 kiĢinin evli, 5 kiĢinin bekar ve 4 kiĢinin ise eĢi ölmüĢ durumda olduğu 

görülür. EĢi ölmüĢ olan 4 kiĢi hanede hane baĢkanının annesi statüsündeki 

kadınlardır (Tablo A.51.).  

          KonuĢulanın hanesindeki diğer erkeklerin ve kadınların çalıĢma durumları ise 

Tablo A.52’de görülmektedir. Buna göre 4 kiĢi 14 yaĢ altı olduğu için çalıĢma 

yaĢının altında oldukları anlaĢılmaktadır. ÇalıĢan 2 kiĢi çalıĢmayan ise 10 kiĢi vardır 

(Tablo A.52.). ÇalıĢmayan kiĢilerin çalıĢmama sebebi ise 5 kiĢinin öğrenci olması ve 

5 kiĢinin de yaĢlı olmasıdır (Tablo A.53.).  
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          ÇalıĢan kiĢilerin yaptığını iĢlere ve sektörlere bakılacak olunursa, çalıĢan 

kiĢiler sadece bir iĢte ve dolayısıyla bir sektörde çalıĢmaktadırlar. Bu kiĢiler iĢçilik 

yapmaktadır ve bu iki iĢin sektörü de özeldir (Tablo A.54, Tablo A.55.). KiĢilerin 

statüsü de haneye gelin olarak gelen kadınlardır ve biri Bursa’da fabrikada iĢçi olarak 

çalıĢırken birisi de kır iĢine giderek hane geçimine katkı sağlamaktadırlar. 

3.9. Hane DıĢında YaĢayan KiĢilerin Özellikleri 

          Uğurlupınar Köyü’nde konuĢulan 49 hane baĢkanından 44’ünün hanesinin 

dıĢında yaĢayan kiĢiler bulunmakta, 5’inin ise hanesinin dıĢında yaĢayan kiĢi 

bulunmamaktadır. Buna göre toplamda hane dıĢında yaĢayan kiĢi sayısı 149’dur. 

Bunlardan 100 kiĢi kadın 49 kiĢi ise erkektir (Tablo A.56). 

          Hane dıĢında yaĢayan kiĢilerin statüsüne bakacak olursak bu kiĢilerin 

çoğunlukla erkek ve kız çocuk olduğunu fark ederiz. Ġki kiĢi ise hane baĢkanı erkek 

eĢi kadın statüsündedir (Tablo A.57.). KiĢilerin cinsiyet kompozisyonu ise 75 erkek, 

74 kadın olmak üzere neredeyse yarı yarıyadır (Tablo A.58). 

          Bu kiĢilerin yaĢı ise ortalama 37,45’tir. Yani hane dıĢında yaĢayan kiĢiler 

oldukça gençtir. Hane dıĢında yaĢayan en küçük kiĢi 10 yaĢında iken en büyük kiĢi 

ise 64 yaĢındadır (Tablo A.59).  

           Hane dıĢında yaĢayan kiĢilerin tamamı yurtiçi ve Marmara Bölgesi 

doğumludur. Bu kiĢilerin 138’i köyde doğmuĢtur.  9 kiĢi ilçede, 2 kiĢi de ilde 

doğmuĢtur (Tablo A.60, Tablo A.60.1.). 147 kiĢi Bursa’da doğmuĢ, iki kiĢi ise 

ailelerinin çalıĢmak için bulunduğu Balıkesir ve Bolu Ģehirlerinde doğmuĢlardır 

(Tablo A.60.1.2).  

          Hane dıĢında yaĢayan 149 kiĢiden 147’sinin eğitimi vardır ve bu sayı hane 

içinde yaĢayan kiĢilere göre daha fazladır. Çünkü hane dıĢında yaĢayan kiĢiler 

aslında Ģehir imkanları iyi olduğu için Ģehre göç etmiĢ insanlardır ve böylece kendi 

çocuklarını ilçelerde daha yaygın bulunan ve zorunlu hale gelen okullara 

göndermektedir. Hane dıĢında yaĢayan kiĢilerin yaĢça daha genç olması da onları 

daha bilinçli olmalarını beraberinde getirmiĢ ve eğitime verdikleri önemi de 

artırmıĢtır. Bu nedenle hane dıĢında yaĢayan kiĢilerden ebeveyn olanların bilinçli 
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olması ve hane dıĢında yaĢayan torunları eğitime yönlendirmesi, hane dıĢındakilerin 

hane dıĢındakilere oranla daha fazla eğitimli olmasını sağlamıĢtır. Eğitimi olan çoğu 

ilkokul mezunudur. Ortaokul ve lise mezunu olan kiĢiler bunu takip etmektedir. 

Üniversiteye devam eden ve üniversite mezunu olan 10 kiĢi vardır. (Tablo A.61, 

Tablo A.61.1.) 

          Ġlkokul mezunu olan kiĢiler genel olarak okumak isteyen ancak imkansızlıklar 

yüzünden okula gidememiĢ kiĢilerdir ve liseye veya liseden sonrasına devam eden 

kiĢiler ise ailesinin özellikle okutmak istediği kiĢilerdir. Çünkü anne babalar okumak 

istemiĢler ancak yapamamıĢ olmaları içinde kalmıĢ bu nedenle kendi çocuklarını 

olabildiğince eğitime yönlendirmiĢlerdir. Böylece iyi birer meslek sahibi olmalarını 

istemektedirler. 

          Hane dıĢında yaĢayan 3 kiĢi 14 yaĢ altıdır. Çoğunluk ise evlidir. Sırasıyla 

bekar, boĢanmıĢ ve eĢi ölmüĢ kiĢiler gelir (Tablo A.62), (Fotoğraf-47). Bu kiĢilerin 

yaĢadığı yere bakacak olursak çoğunluk il merkezinde yaĢamaktadır. Daha sonra ilçe 

ve köy gelmektedir. Ġl merkezinde çoğunluk oluĢmasının sebebi ise akrabaların ve 

tanıdık kiĢilerin orada daha fazla olmasıdır. KiĢiler bir yere taĢınacakken öncelik 

olarak iĢ imkanlarına baksa da gidilecek yerde akraba ve tanıdık olması da 

taĢınılacak yerin seçilmesindeki önemli etkenlerdendir (Tablo A.63). 

          Hane dıĢında yaĢayan kiĢiler genel olarak Marmara Bölgesi’nde 

yaĢamaktadırlar. Bu kiĢilerden 140 kiĢi Bursa’da ikamet ederken, 3 kiĢi ailesinin 

çalıĢması sebebi ile Balıkesir’de, 1 kiĢi ise yine çalıĢma sebebiyle Bilecik’te, 1 kiĢi 

Aydın’a gelin olarak gitmesi sebebiyle bu Ģehirlerde yaĢamaktadırlar. Okumak için 

baĢka Ģehirlerde bulunanlar ise birkaç ile dağılmıĢlardır. Bunlar üniversite için 

Kocaeli’de (1 kiĢi), Karabük’te (1 kiĢi), Kırklareli’nde (1 kiĢi) bulunan kiĢilerdir. 1 

kiĢi ise Ġstanbul’a lise okumak için gitmiĢtir  (Tablo A.64). 

          Hane dıĢında yaĢayan kiĢilerin çalıĢma durumu ise Tablo A.65’te görüldüğü 

gibidir ve 94 kiĢi çalıĢırken 50 kiĢi çalıĢmamaktadır. Bu bilgileri hane 

baĢkanlarından aldığımız için hane baĢkanları 2 kiĢinin çalıĢıp çalıĢmadığını 

belirtmiĢlerdir. 3 kiĢi 14 yaĢ altıdır (Tablo A.65). ÇalıĢan kiĢiler ise birden fazla iĢte 

çalıĢabilmektedirler. Çoğunluk ise iĢçi olarak çalıĢmaktadır (Tablo A.66.1.A.) 
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3.10 Hane BaĢkanlarının Anne - Babasının Özellikleri 

          Uğurlupınar Köyü’nde 49 hane baĢkanı ile görüĢme yapılmıĢtır ve 98 anne 

baba ile ilgili bilgi toplanmıĢtır. Böylece bilgi alınan 49 anneden 15’i yaĢıyor, 34’ü 

ise vefat etmiĢken; 49 babadan sadece 9’u hayatta, 40’ı vefat etmiĢtir.  Vefat eden 74 

anne babadan çoğunluğu hastalıktan vefat etmiĢtir. 25 baba hastalıktan vefat 

etmiĢken, 17 anne hastalıktan vefat etmiĢtir. 12 hane baĢkanı babası, 13 hane baĢkanı 

annesi ise ecelden vefat etmiĢtir (Tablo A.67.).  

          Anne babanın ortalama ölüm yaĢı ise 72,83’tür. Kadınların erkeklere göre daha 

uzun yaĢadığını bu ortalama yaĢa bakarak görebiliriz. KonuĢulanların annelerinin 

ölüm yaĢı ortalama 75,13 iken, konuĢulanlarının babasının ölüm yaĢı ortalama 

70,75’tir (Tablo A.68.). Hayatta olan anne babanın yaĢına bakacak olursak yine 

kadın yaĢının erkek yaĢından daha fazla olduğunu görürüz. Hayatta olan annelerin 

ortalama yaĢı 72 iken, hayatta olan babaların yaĢı ortalama 69,50’dir (Tablo A.69.). 

          Hane baĢkanlarının anne babası çoğunlukla hane baĢkanları ile aynı köyde 

yaĢasalar bile kendilerine ait farklı evlerinde ikamet etmektedirler. Birlikte yaĢayan 4 

kiĢi vardır bunlardan 4’ü hane baĢkanlarının annesidir. Yalnızca bir baba hane 

baĢkanı ile birlikte yaĢamaktadır. 2 anne baba ise baĢka bir ilde yaĢamaktadır (Tablo 

A.70.).  

          Tüm anne babalar yurtiçi doğumlu ve çoğunluk olarak da köy doğumludur. 

Sadece 4 kiĢi ilde, 2 kiĢi ise ilçede doğmuĢtur (Tablo A.71.). 94 anne baba Marmara 

Bölgesi, 2 anne baba Ege, 2 anne baba ise Ġç Anadolu doğumludur ve tümümün 

memleketi ise doğum yeri ile aynıdır (Tablo A.71.1, Tablo A.72.). 

          KonuĢulanların anne babalarının eğitim durumuna bakılacak olursa 94 kiĢinin 

eğitimi olmadığını bunlardan 91’inin hiç okula gitmediğini, böylece okuma yazma 

dahi bilmediklerini görürüz. 3 kiĢinin ise sadece okuması vardır. Eğitimi olan 4 kiĢi 

ise ilkokul mezunudur. Bu bilgilere ve hane baĢkanlarından alınan bilgilere 

dayanarak eskiden okuma Ģartlarının daha zor olduğunu ve okula gitmenin yaygın 

olmadığı söylenebilir. Eğitime yönelim olmadığını, yönelim olsa da okula gitmenin 
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taĢımalı eğitim ile zar zor sağlandığını düĢünülürse anne babaların eğitimsiz 

olmalarının nedeni görülebilir (Tablo A.73, Tablo A.73.1.). 

          Anne babaların çalıĢma durumunun gösterildiği Tablo A.74’e bakılırsa 98 

anne babanın çalıĢtığını ve vefat etmeden önce çalıĢmıĢ olduğu görülür. ÇalıĢanların 

43’ü hane baĢkanlarının babaları, 33’ü ise hane baĢkanlarının anneleridir. 

ÇalıĢmayan sadece 6 hane baĢkanı babası bulunmaktadır (Tablo A.74.). ÇalıĢan anne 

babalar da bir veya birden fazla iĢte çalıĢmıĢlar ve halen çalıĢmaktadırlar. Bu iĢler en 

fazla hayvancılık ve tarımdır sadece bir kiĢi iĢçidir (Tablo A.75.).  

3.11. Hane BaĢkanların KardeĢlerinin Özellikleri 

          KonuĢulan 49 hane baĢkanından 48’inin kardeĢi var, sadece 1 kiĢinin kardeĢi 

yoktur (Fotoğraf-10). En fazla kardeĢi olan hane baĢkanının 13, en az kardeĢi olan 

hane baĢkanının ise 1 kardeĢi vardır (Tablo A.76.). Hane baĢkanlarının 5’inin hayatta 

olan öz kardeĢi yoktur. Hayatta olan kardeĢi olan hane baĢkanlarından 30 kiĢinin hem 

kadın hem erkek kardeĢi, 10 kiĢinin yalnız kadın kardeĢi, 4 kiĢinin ise yalnız erkek 

kardeĢi bulunmaktadır. (Tablo A.77.). 

3.12. Hanedekiler ile Ġlgili Ek Bilgiler 

          Uğurlupınar Köyü’nde konuĢulan 49 hane baĢkanının askerlik yapma 

durumuna bakacak olunursa; 36 hane baĢkanı askerliğini yapmıĢ, 3 hane baĢkanı 

sakat/engelli olduğu için göreve alınmamıĢ, 10 hane baĢkanı ise kadın olduğu için 

askerlik yapmamıĢtır (Tablo A.78.) 

          KonuĢulan evli hane baĢkanlarından 33 hane baĢkanının ilk evliliği ve eĢinin 

de ilk evliliğidir (Tablo A.79.). 49 hane baĢkanının, 32 hane baĢkanının hanesinde 

evli çift bulunmakta, 17 hane baĢkanının hanesinde evli çift bulunmamaktadır. 

hanesinde birden fazla evli çift olan sadece bir hane bulunmakta diğer 31 hanede bir 

evli çift bulunmaktadır (Tablo A.80.). 

          Uğurlupınar Köyü’nde konuĢulan 49 hane baĢkanının tamamı etnik köken 

belirtmiĢ ve 47 hane baĢkanı Yörük, 2 hane baĢkanı Manav-Yerli olduğunu 

belirtmiĢtir.  
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          Uğurlupınar Köyü’nde konuĢulan 49 hane baĢkanından sadece 5 kiĢinin 

hanesinde Türkçe dıĢında baĢka bir dil bilen vardır. 44 kiĢinin hanesinde ise Türkçe 

dıĢında dil bilen kimse yoktur. Türkçe dıĢında dil bilen 5 hanede bilinen dil ise 

Kürtçedir. Doğudan gelin olarak kadınlar kendi dillerini bilmekte, pek fazla 

konuĢamasalar dahi köyde bulunan diğer Kürt gelinler ile bir araya geldiklerinde 

veya telefonda aileleri ile görüĢtükleri zamanlar Kürtçe konuĢabilmektedirler.   

 Uğurlupınar Köyü’nün genel demografik yapısı anlatılan bu bölümün 

devamında Uğurlupınar Köyü’ndeki göç ve göç hareketleri anlatılacaktır.  
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V. BÖLÜM-GÖÇ 

1. UĞURLUPINAR KÖYÜ‟NDE GÖÇ HAREKETLERĠ 

          ‘’KiĢilerin hayatlarının gelecekteki kısmının tamamını veya bir parçasını 

geçirmek üzere, tamamen yahut geçici bir süre için, bir iskan ünitesinden (Ģehir, köy, 

vb.) diğerine yerleĢmek kaydıyla yapılan coğrafi yer değiĢtirme olayıdır.’’ (Akkayan, 

1979:21) 

          Bu tanım doğrultusunda bakacak olursak Uğurlupınar köyünde de insanların 

geçici bir süre için çeĢitli sebeplerle iskan ünitelerini değiĢtirdiklerini görürüz. 

          Uğurlupınar’da yaĢayan hane baĢkanlarının doğum yeri ile memleketlerinin 

aynı olup olmadığını sorduğumuzda, tüm hane baĢkanlarının doğum yeri ile 

memleketlerinin aynı olduğunu görürüz. Köyde yalnızca 2 hane baĢkanının doğum 

yeri farklı bir ildir. Bu kiĢilerden biri aslen Manisa’lı olup çalıĢmak için Uğurlupınar 

köyüne gelen ve evlendiği için burada kalan B.A. diğeri ise aslen Yozgatlı olan 

köyün imamı M.A.’dır. Bu kiĢiler memleketleri olarak bu illeri söylemektedirler ve 

bu kiĢilerin eĢleri de Bursa’lıdır. Bu kiĢilerin yaĢadıkları yerleri memleket olarak 

görmemesinin sebebi çok uzun yıllardır Uğurlupınar köyünde yaĢamamalarıdır. B.A. 

iĢi sebebi ile birçok kez göç etmiĢ, M.A. ise geçici görevli olduğu için Uğurlupınar 

köyünü memleketi olarak görmemektedir. 

          Hane baĢkanı olan 10 kadından sadece 2 kiĢi köy dıĢı doğumlu olup 

Uğurlupınar köyüne evlenerek gelmiĢ, yerleĢmiĢ ve kendini bu köylü olarak kabul 

etmiĢtir. Diğer hane baĢkanı 8 kadın ise Uğurlupınar doğumludur.  

          Uğurlupınar köyünde hane baĢkanlarının doğum yerlerini inceleyecek olursak 

sadece 1 kiĢinin köy dıĢı doğumlu olduğunu görürüz (Tablo A.2). Bu kiĢi de 

yukarıda anlatılan Uğurlupınar köyüne çalıĢmak için gelen B.A.’dır. Köyün imamı 

ise kendi memleketinin köyünde doğmuĢ, görev sebebi ile Uğurlupınar köyüne göç 

etmiĢtir. Bu kiĢiler dıĢında tüm kadın ve erkek hane baĢkanları Uğurlupınar köyü 

doğumludur.  
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          2 hane baĢkanı kadın, evlenen çiftin erkeğin köyüne yerleĢmesinden dolayı 

Uğurlupınar köyü doğumlu değildir. EĢleri öldükten sonra da Uğurlupınar köyünde 

yaĢamaya devam etmiĢlerdir. Hane baĢkanı olmayıp da baĢka köy doğumlu olan 

kadınlar da yine evlilik sebebi ile Uğurlupınar’a gelmiĢlerdir.  

          Köy dıĢında doğmuĢ olan hane baĢkanlarına kendi köylerine dönmek isteyip 

istemediklerini sorduğumuzda ise artık dönmek istemediklerini söylemiĢler neden 

olarak ise köye alıĢtıklarını, mal ve mülklerinin, akrabalarının burada olduğunu 

belirtmiĢlerdir (Tablo G.19- Tablo G.22.A).  

          KonuĢulan hane baĢkanlarına, köy dıĢına göç edip etmedikleri sorulduğunda 

%26,5’inin (13 kiĢinin) göç edip geri geldikleri belirlenmiĢtir (Tablo B.1). Köy 

dıĢına göç eden genç ve yaĢlı tüm hane baĢkanları yurtiçine göç etmiĢlerdir.  

          Uğurlupınar köyünde birden fazla göç eden hane baĢkanları da bulunur. (Tablo 

B.2)  Önce köyden ilçeye daha sonra ilçeden tekrar köye dönmüĢlerdir. 3 kez göç 

eden iki hane baĢkanı vardır. Bahsedilen iki hane baĢkanından biri yukarıda da 

anlatılan B.A.’dır. B.A. çalıĢmak için geldiği Uğurlupınar köyünde çalıĢtığı ve 

evlendiği için kalmıĢ, ilk göçünü bu Ģekilde gerçekleĢmiĢtir. B.A.’nın ikinci göçü ise 

Balıkesir’e olmuĢtur. Balıkesir’e ailesi ile birlikte çalıĢmak için gitmiĢ birkaç yıl 

boyunca çalıĢmıĢ ve ekonomik sebeplerden dolayı Uğurlupınar köyüne geri 

dönmüĢtür. Birden fazla göç eden diğer hane baĢkanı ise M.K.’dır. M.K. ilçede 

yaĢıyorken orada evlenmiĢ ve eĢi ile birlikte MustafakemalpaĢa ilçesine yerleĢmiĢtir. 

Daha sonra çalıĢmak için Ġstanbul’un Esenler ilçesine gitmiĢtir. 10 yıl Esenler 

ilçesinde kaldıktan sonra ekonomik sebeplerden dolayı MustafakemalpaĢa ilçesine 

geri dönmüĢ burada çalıĢmaya devam etmiĢtir. Emekli olduktan sonra ise 

Uğurlupınar köyüne yerleĢmiĢtir (Tablo B.4.A). 

          Göç edenler içinde; ilk göçü Bursa içinde olanların (köyden-ilçeye, ilçeden-

köye) sayısı 9’dur. Bir kiĢinin ilk göçü çalıĢma amacı ile Uğurlupınar köyünden 

Bolu’ya olmuĢtur. Bir kiĢinin ilk göçü ise Bursa’dan Ġstanbul’a çalıĢma amacıyladır. 

Bir kiĢinin ilk göçü çalıĢmak için Manisa’dan Uğurlupınar köyüne olmuĢtur. Bir 

kiĢinin ilk göçü ise Yozgat’tan görev için Uğurlupınar köyüne olmuĢtur. (Tablo 

B.3.A, Tablo B.3.B).               
 

Grafik B.2 1 

 
Grafik B.2. Bursa İçindeki Göç Hareketleri 
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          Özellikle ilçelere göç etmiĢ hane baĢkanlarının haneleri, köyün diğer 

hanelerinden biraz daha farklıdır. Göçün bazı izleri, görülen farklı kültürlerin 

özellikleri ev içi yaĢantıya da yansımıĢtır. Örneğin yemeklerin daha güzel olması ve 

yemek çeĢitlerinin fazla olması gibi. 

          Uğurlupınar köyünde göç edenlerin %76,5’i ekonomik sebeplerden dolayı, 

%15,4’ü evlenmek için, %7,7’si temiz hava almak için farklı yerlere göç ettiklerini 

belirtmiĢtir (Tablo B.5). Ekonomik sebeplerden dolayı göç edenlerin neredeyse tümü 

birden fazla kez göç etmiĢlerdir. Göç için özellikle Bursa’nın diğer ilçeleri, Ġstanbul 

ve Bolu tercih edilmiĢtir (Tablo B.4.B, Tablo B.6.). 

          Uğurlupınar Köyü’nde hane baĢkanlarının son göçünü anlatılacak olursa Ģu 

Ģekildedir: Göç eden 10 hane baĢkanı köyden ayrılmıĢ ve çoğunlukla Bursa’dan 

ayrılmıĢlardır (8 kiĢi). Bir kiĢi il merkezinden, bir kiĢi ise ilçe merkezinden ayrılarak 

son göçünü gerçekleĢtirmiĢtir. Bir göç Balıkesir’e bir göç ise Bolu’ya olmuĢtu (Tablo 

B.7.A. Tablo B.7.B). Gidilen yer ise yine en fazla köye ve Bursa iline olmuĢtur 

(Tablo B.8.A Tablo B.8.B).  Bu kiĢilerin göç etme nedenleri en fazla ekonomik 

sebeplerden, diğer kiĢiler ise kiĢisel sebeplerden dolayı kentten kırsala göç 

etmiĢlerdir (Tablo B.9.A Tablo B.10). 

          Göç edenlere baĢka yerde yaĢamak ister misiniz sorusunu yönlendirdiğimizde 

ise ‘’şehir güzel ama insanı yoruyor çok kalabalık, köyüm güzel köyümü seviyorum, 

başka yerde yaşayamam.’’ Ģeklinde cevap vermiĢlerdir. Köyün çoğunluğunun bu 

cevabı vermesinden, köyde yaĢamanın zorluklarından zaman zaman Ģikayet etseler 

de köyden ayrı olmayı tercih etmediklerini çıkarabiliriz. Ancak bu cevaplar yine de 

köyde göç olmadığı anlamına gelmemektedir. Göç daha çok hanenin diğer 

üyelerinde görülmektedir. Hane dıĢında yaĢayan kiĢilere baktığımız zaman gençlerin 

yerleĢmek için köy dıĢını tercih ettiklerini görürüz (Tablo A.64).  

          Saha araĢtırması için bulunduğumuz süre boyunca muhtarın oğlu çalıĢmak için 

baĢka bir köyde kalıyordu ve sadece hafta sonları eve geliyordu. Seneye düğün 

yapabilmek için çalıĢıp para kazanması gerektiğini bu nedenle de ailesinden ayrı 

kalmaya mecbur olduğunu söylemiĢti. Yine baĢka bir hanede ise hane baĢkanının 

oğlu çalıĢmak için zaman zaman farklı köylere gidip birkaç hafta veya birkaç ay bu 

Grafik B.4. Bursa Dışına Göç  
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köylerde kalıyordu. Çocuklarına da babası ve eĢi bakıyor, baĢka bir köyde çalıĢmak 

için bulunduğu zamanlarda eĢi çocukları ile kendi köyüne kendi ailesinin yanına 

ziyarete gidip orada birkaç gün kalıyordu.  

          Uğurlupınar köyünde göçün fazla olmamasının nedeni nüfusun yaĢının yüksek 

olmasıdır. Ġnsanlar geçmiĢ dönemlerde göç etmiĢ olsalar bile yerleĢmek için yine 

köylerini tercih etmiĢlerdir. Uğurlupınar köyünde kiĢilerin yerleĢmek için köyü tercih 

etmelerinin nedeni ya artık emekli olmuş bu saatten sonra kafalarını dinlemek 

istemeleri ya da hasta olup, kalplerinin olmasıdır. Köy nüfusu yaĢlı olduğu için Ģehir 

hayatında kendi deyimi ile gözü yoktur. Yani Uğurlupınar’ın yaĢlı hane baĢkanları 

için Ģehir hayatı artık ‘’napiyim ben orlarda’’dır, ‘’okumam yazmam yok kaparlar 

beni’’dir.  

          Uğurlupınar köyünde insanlar köyden ayrılmak istemiyorlar veya köyden 

ayrılmıĢ olsalar bile geri gelip köye yerleĢiyorlar çünkü Ģehir hayatı kalabalık, 

yorucu ve onlar için çekilmez bir hal alıyor. ġehir köye göre daha pahalı, geçinmesi 

daha zor yer olarak görülüyor. Ġnsanlar köyde geçimlerini mevsimlik de olsa baĢka 

bir köye iĢçi olarak giderek karĢılıyorlar. Çünkü yapmayı bildikleri iĢ çiftçiliktir. 

ġehirde kendilerine göre iĢ olmadığını düĢünerek Ģehrin karmaĢasından uzak, sakin, 

huzurlu köylerinde bildiği tek iĢ olan ‘’meyve-sebze toplamak’’ ile hayatlarını 

sürdürüyorlar. 

Uğurlupınar Köyü’ndeki göç hareketlerinin anlatıldığı bu bölümün 

devamında Uğurlupınar Köyü’nün mesken yapısı ile ilgili bazı özelliklerden 

bahsedilecektir. 

 

 

 

 

 

 

Grafik B.6. Ġlçedeki Göç Hareketleri  
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VI. BÖLÜM- MESKEN 

1. UĞURLUPINAR‟DA MESKEN VE MESKENLE ĠLGĠLĠ ÖZELLĠKLER  

          Mesken, insanın baĢta barınma olmak üzere birçok ihtiyacını karĢılayan bir ya 

da birden fazla haneyi bulunduran yapılardır. Kırsal alanlarda meskeni kullananlar 

genellikle ev sahipleridir. Kiracı - ev sahibi iliĢkisi daha çok kentlerde görülmektedir. 

AraĢtırma yapılan Uğurlupınar köyünde de durum bu Ģekildedir.  

1.1. Evlerin Kaç Yıllık Olduğu, Mülkiyet Durumu ve Yapı Malzemeleri 

          Kadınlar genelde evlendikten sonra eĢlerinin evlerine taĢındıkları için ev 

sahipleri eĢleri veya kayınpederleri olmaktadır ve böylece kirasız kiracılık ortaya 

çıkmaktadır. Evde oturan kiĢiler ev sahibinin kendileri olduğunu söylemekteler 

ancak evlerin tapusu babalarına, annelerine ait veya kardeĢleri ile müĢterektir. Bu 

Ģekilde kirasız kiracı olarak oturan 7 hane baĢkanı vardır. Ancak yine de köyde 

mülkiyet durumuna bakacak olursak hane baĢkanları ev sahibidirler. Ev sahibi olan 

ise 40 hane baĢkanı bulunmaktadır. Köyde bir hane borçları olduğundan dolayı evini 

satmak durumunda kalmıĢtır. Bu nedenle devlete ait bir evde oturmakta ve bu ev için 

kira ödemektedirler. Uğurlupınar Köyü’ne görev nedeni ile gelen imam ise lojmanda 

yaĢamaktadır (Tablo C.1). Ev tapusu sahibi olan hane baĢkanı 26’dır. 5 hane 

baĢkanının evinin tapusu eĢine, 9 hane baĢkanının evinin ta1pusu ise babasına aittir 

(Tablo C.2). 17 hane baĢkanının oturduğu ev dıĢında evi bulunurken 31 hane 

baĢkanının oturduğu ev dıĢında baĢka bir evi bulunmamaktadır (Tablo C.3). Birinci 

evler ise en çok il merkezinde veya yurtdıĢında bulunmaktadır. 2. Evlerim tümü ise 

yurtdıĢındadır. (Tablo C.4, Tablo C.4.1). Sahip olunan birinci evler çoğunlukla 

(%82,4) hane baĢkanlarına ait olsa da, hane baĢkanı kadınlara ait evler de 

bulunmaktadır. Ġkinci evler ise bir hane baĢkanı erkeğe ve bir hane baĢkanı kadına 

aittir (Tablo C.5, Tablo C.5.1). 

          Yapısal özellikleri bakımından ise birçok farklı mesken örneği vardır. Evler 

briketten, betondan veya topraktan yapılmıĢtır. En fazla ise betondan yapılan evler 
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görülmektedir. (Tablo C.6). Toprak, tuğla ve briket karıĢımı olarak yapılan evler 

genellikle çok eski evlerdir. Yakın zamanda yapılan evler daha çok betonarme 

olmakla birlikte bu evlerin kat sayıları da artık yavaĢ yavaĢ artmaya baĢlamıĢtır. 

Ancak yine de Uğurlıpınar Köyü’nde evler çoğunluk olarak bir katlıdır (Tablo C.7). 

Çıkma kat ise 37 hane baĢkanının evinde yoktur, çıkma kat olsa dahi sadece bir kat 

çıkılmıĢ evler vardır (Tablo C.8), (Fotoğraf-3). 

          Uğurlupınar Köyü’nde en eski ev yüz yıllık, en yeni ev ise bir yıllıktır, 

ortalama ise evler 36 yıllıktır (Tablo C.9). En eski evin yüz yıllık olması köy tarihine 

de ıĢık tutar. Evler en fazla yüz yirmi metrekare en az ise yirmi metrekaredir (Tablo 

C.10). Yeni yapılan konutlar daha fazla oda bulundurmasından dolayı metrekareleri 

de buna oranla artmıĢtır. Metrekareleri düĢük olan evler genellikle az oda bulunduran 

ve odaları birden fazla amaç için kullanılan eski evlerdir. buna bağlı olarak çocuk 

odası bulunan sadece 3 hane bulunmaktadır. Oturma odası tüm evlerde bulunurken, 

43 evde mutfak bulunmakta ve 19 evde yatak odası bulunmaktadır. 42 evde ise 

banyo bulunur (Tablo C.11). 

          Eski evlerin salonu ve mutfağı ortak olarak kullanılırken sadece yatak odası 

ayrı tutulmuĢ fazladan oda bulunmamaktadır. Yeni evlerde ise daha fazla oda 

bulunmakta mutfak ayrı oturma odası ayrıdır. Yeni evlerde banyolar ve kanalizasyon 

olmasa da tuvaletler içeridedir. Ancak çoğunluk olarak eski zamanlarda yapılan evler 

bulunduğu için tuvaletler dıĢarıdadır (Tablo C.12). 

          Bazı evlerde salonun bir duvarı mutfak olarak kullanılmaktadır. Bu duvarlara 

tezgah konulmuĢ yanında buzdolabı bulunmakta bu Ģekilde küçük bir mutfak 

oluĢturulmuĢtur ve salonla mutfak bir aradadır. Burada salondan kasıt oturulan, 

televizyon izlenen odadır. Bunun yanı sıra bazı evlerde ise mutfak ayrı bir odada 

ancak yine kanepe ve televizyon konularak hem oturma odası hem de mutfak haline 

getirilmiĢ ve böylece oturmak için oda sayısı arttırılmıĢtır. Ancak yine de mutfağı 

ayrı olan, mutfağın sadece mutfak olarak kullanıldığı evler de vardır. Evlerde 

çoğunlukla çocuklar için ayrı yatak odası yoktur. Çocuklar oturulan, televizyon 

seyredilen odalara açılan döĢek yataklarda ya da koltuklara açılan yataklarda 

uyumaktadırlar. Ebeveynler için yatak odası her evde olmasa da bazı evlerde 
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bulunmaktadır. Yine aynı Ģekilde yatak odası yoksa yere veya koltuğa açılan 

yataklarda hane üyeleri çocukları ve eĢleri ile birlikte aynı yerde uyumaktadırlar. 

Yine bazı evlerde salonun köĢesinde küçük bir beton Ģeklinde yapılan bir alan banyo 

olarak kullanılmaktadır. Ancak bu, hane baĢkanlarının çok yaĢlı olduğu hanelerde 

rastlanan bir durumdur. Genç ya da orta yaĢlı hane baĢkanlarının evlerinde banyo 

ayrıdır. Burada yine eski ve yeni konutlar arasındaki farka dikkat çekebiliriz. 

Banyosu ayrı olan evlerde de banyolarda küvet bulunmamakta, bir iskemle üzerine 

oturulup banyo yapılmaktadır. Banyolarda köĢede bulunan rafta sabunlar, 

Ģampuanlar vardır. ÇamaĢır konulması için kullanılan leğenler de banyonun 

içindedir. Bazı evlerde ise hiç banyo yoktur, hane üyeleri leğenin içinde kaynatma su 

ile yıkanmaktadır. Tuvalet ise çoğunlukla dıĢarıdadır. Yalnızca birkaç evde tuvalet 

içeridedir. Bunlar da genellikle yeni yapılan evlerde görülmektedir. Bazı evlerde 

tuvalet taĢtan, alaturka tuvalet Ģeklindeyken; çok eski evlerin tuvaletleri çukur 

Ģeklinde üzeri dört tane tahta ile çevrilmiĢ bir alandır. DıĢarıda olan tuvaletlerin 

kapıları da tahtadandır. Eski ve yeni evi olan hanede tuvaletler hem içeride hem de 

dıĢarıda olmasına rağmen ev sahipleri genelde dıĢarda olan tuvaletleri 

kullanmaktadırlar. AlıĢtıkları ve daha rahat ettikleri için dıĢarıdaki tuvaleti 

kullandıklarını söylemektedirler. Ayrıca yeni evlerinde içeride olan tuvalet sık sık 

kullanılmadığı halde sürekli temizliği yapılmaktadır. Genel olarak misafirler de bu 

yeni evde ağırlanmaktadır. Yemek yenileceği ve çay içileceği zaman eski evde 

yemekler ve çaylar hazırlanıp yeni eve taĢınır ve misafirler burada ağırlanır. Ancak 

ev sahibi köyden bir komĢusu ile oturacakken onu eski evine davet ederken bizleri 

yeni evine davet etmiĢtir. 

          Uğurlupınar Köyü’nde 47 hane baĢkanının evinde eklenti bulunurken 2 hane 

baĢkanının evinde eklenti bulunmamakta ve eklenti olan evlerde ise bir veya birden 

fazla eklenti bulunmaktadır (Tablo C.13). En fazla bulunan eklentiler ise avlu,damlar 

ve bahçelerdir. Bunları fırınlık, kümes ve garaj takip eder (Tablo C.14).  

1.2. Evin Ġç Kısımları ve Evde Bulunan Ġmkanlar 

          Uğurlupınar Köyü’nde 48 hanede buzdolabı bulunmakta, bulaĢık makinesi 

neredeyse hiç yoktur, bulaĢıklar kaynatılan su ile leğende ya da akan sıcak su ile 
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lavaboda yıkanmaktadır. Sadece 3 hanede derin dondurucu bulunmakta, 10 hanede 

elektrik süpürgesi ise vardır. Ancak araĢtırma yapılan süre boyunca hiçbir evde 

elektrik süpürgesi ile yapılan temizliğe denk gelinmemiĢtir. Evlerde genel olarak 

televizyon bulunmaktadır ve LCD televizyona sahip evler daha fazladır. 

Televizyonlar genel olarak açık ancak gündüzleri kimse oturup da televizyon 

izlememekte, yemek yenirken müzik kanalları dinlenmektedir. Televizyonların 

çoğunlukla uyduları da bulunmaktadır. Mülakat yapılan 49 haneden 20 hanede ütü 

var olmasına rağmen köy halkına dikkatlice bakıldığında kıyafetlerini ütüleyerek 

giymedikleri gözlemlenmiĢtir. Çoğu evde çamaĢır makinesi vardır çok az evde 

çamaĢırlar elde yıkanmaktadır. GörüĢme yapılan hiçbir evde tablet, masaüstü 

bilgisayar ve saç kurutma makinesi bulunmamaktadır. Laptop ise lise ve üniversite 

okuyan çocukları olan iki hanede bulunmaktadır. Okulda ihtiyaç olduğu için 

çocuklarına dizüstü bilgisayar aldıklarını söylemiĢlerdir. ÇamaĢır makinesi 36 

hanede bulunurken, kahve makinesi sadece bir hanede bulunmaktadır (Tablo C.15). 

          Uğurlupınar Köyü’nde görüĢülen 49 hane baĢkanından 37’sinde cep telefonu 

kullanılırken, 12 hane baĢkanının evinde cep telefonu bulunmamaktadır. Cep 

telefonu kullanan kiĢiler ise bir veya birden fazladır (Tablo C.16). Cep telefonu sahip 

olan 46 kiĢiden 22’si hane baĢkanıdır (Tablo C.16.1).  

1.3. Evlerde Isınmada Kullanılan Araçlar ve Yakacak Türleri  

          Uğurlupınar köyünde tüm evler maşınga (soba) ile ısıtılmaktadır (Tablo C.17). 

Yakacak olarak ise odun kullanılmaktadır (Tablo C.18). Odunlar kıĢ gelmeden önce 

verilen maktadan sağlanmaktadır. Köylü ormana gidip kendi payına düĢen odunu 

kesip, römorklarla odunları evlerine taĢıyıp kıĢ için depolara ya da kilerlere 

koymaktadır. Sıcak su da çoğu evde bu odunlarla yakılan maĢıngalar üzerinde 

kaynatılarak sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra güneĢ enerjisi olan evler de 

bulunmaktadır. GüneĢ enerjisi olan evlerde sular çok kaynar aktığı için soğuk su ile 

dengelenmesi gerekir (Tablo C.19). 
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Grafik C.1. Evde Sıcak Suyun Nasıl Sağlandığı (%) 

 

          Kaldığımız evde güneş enerjisi bulunmaktaydı ve çoğu kez banyo yapacağımız 

zaman suyu ılık hale getirebilmek için musluğu önceden açıp suyun soğumasını 

bekledik.  

          Yaz ayı olduğu için maĢıngalar sık sık yakılmıyordu ancak sıcak su gerekli 

olduğu zamanlarda maĢıngalar üzerinde kaynatılmaktaydı. Yemekler de piĢirildikten 

sonra sıcak durması için maĢınga üzerinde konulmaktaydı. MaĢıngalar dıĢında 

bahçelerde taĢ fırın bulunmaktadır ancak bunlar ısınmak için değil aĢağıdaki 

fotoğrafta görüldüğü üzere yemek piĢirmek ve ekmek yapmak için kullanılmaktadır.  
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Fotoğraf: M.1 Taş Fırında Pişirilen Ekmekler (2016) 

 

 

1.4. Ev Ġçi Giyim, Ev Ġçi DavranıĢ ve Temizlik 

          Evlerde kadınlar Ģalvar ve tiĢört giymektedirler, tülbentlerini daha rahat edecek 

Ģekilde arkadan bağlamaktadırlar. Ev içinde terlik ile dolaĢılmıyor ve evde sadece 

süpürge ile temizlik yapılmaktadır. Yerler çok temiz değil, yerlerde halı var ve bu 

halılar bulunduğumuz bir ay içinde hiç yıkanmadı sadece çalı süpürgesi ile 

süpürüldü. ÇamaĢırları yıkamak için ise toz deterjan ve yumuĢatıcılar kullanıldığı da 

görülmüĢtür.  

1.5. Ev Önü Alanın ve Bahçelerin Kullanımı 

          Evler çitlerle örülmüĢ veya demir kapılarla çevrelenmiĢ arazilerde 

bulunmaktadır. Bazı evler ise yüksek duvarlarla örülmüĢ alan içindedir. Uğurlupınar 

Köyü’nde tüm evler olmasa da çoğu ev bahsedilen Ģekilde birbirinden ayrılmıĢtır. 

Bazı evlerde avluda kıĢ için hazırlanan odunlar durmaktadır bazı evlerde ise odunlar 
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sayalarda depolanmaktadır (Fotoğraf: M.2). Damlar bu arazilerin içinde ve evlere 

yakındır. Hayvancılık yapan aileler sürekli hayvanlarıyla ilgilendikleri için damların 

evlere yakın olması onlar için avantaj haline gelmiĢ ve bu Ģekilde hayvanlara 

dıĢarıdan zarar verilmesi de engellenmiĢtir. Ev içinde yapılan birçok faaliyet yaz 

aylarında ev önlerine taĢınmaktadır. Örneğin havanın güzel olduğu zamanlarda 

kahvaltı dıĢarıya çıkarılan masalara veya yer sofrasına kurulur ve burada yemek 

yenir (Fotoğraf: M.3), (Fotoğraf: M. 4) AkĢam çayı semaverde burada içilir 

(Fotoğraf: M.5). Bunun yanı sıra ev önü gözleme piĢirmek, hamur açmak ve toplanan 

meyveleri güneĢ altında kurutmak için de kullanılmaktadır (Fotoğraf: M.6, Fotoğraf: 

M.7, Fotoğraf: M.8). Ağaçlara gerilen iplerde çamaĢırlar kurutulmakta, taĢ fırında da 

ekmekler piĢirilmekte, bazı evlerde de hayvanlar bu alanda bakılmaktadır (Fotoğraf: 

M.9, Fotoğraf: M.1). Tarımsal faaliyet de bu alanda yürütülmektedir. Sebze ve 

meyve yetiĢtiren aileler ve bahçesinde meyve ağacı bulunan haneler bulunmaktadır. 

(Fotoğraf: M.10, Fotoğraf: M.11). Ayrıca evlerin önünde hobi olarak çiçek de 

bakılmaktadır (Fotoğraf: M.12). Bazı evlerde de çocuklar için ĢiĢirme havuz 

konulmaktadır, çocuklar yaz sıcağında bu havuzda oynayarak serinlemektedir. 

(Fotoğraf: M.13).  

Fotoğraf: M.2 Sık Kullanılmayan Eşyaların Depolandığı Yer: Saya (2016) 
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Fotoğraf: M.3 Bahçeye Kahvaltı Yapmak İçin Kurulan Masa (2016) 

 

 

Fotoğraf: M.4 Köy İmamımın Eşinin Bize Hazırladığı Kahvaltı (2016) 
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Fotoğraf: M.5 Bahçeye Çay İçmek İçin Kurulan Semaver (2016) 

 

 

Fotoğraf: M.6 Müşerref Teyze Bahçede Gözleme Yaparken (2016) 
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Fotoğraf: M.7 Kış Hazırlıkları Yapmak İçin Toplanan Kadınlar (2016) 

 

 

 

Fotoğraf: M.8 Bahçede Kurutulan Meyveler (2016) 

 



80 
 

Fotoğraf: M.9 Ağaca Bağlanan İplerle Çamaşırlar Kurutulurken (2016) 

 

 

Fotoğraf: M.10 Kelem (2016) 
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Fotoğraf: M.11 Bahçesine Bakım Yapan Çift  

 

 

Fotoğraf: M.12 Eski Yapıdan Olan Evin Avludan Görünümü 
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Fotoğraf: M.13 Evin Önünde Konulan Şişme Havuzda Çocuklar Oynarken 

 

 

 

 Uğurlupınar Köyü’nün mesken özelliklerinin anlatıldığı bu bölümün 

devamında Uğurlupınar Köyü’nün genel sağlık durumu hakkında bilgiler 

verilecektir. 
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VII. BÖLÜM- SAĞLIK 

1. UĞURLUPINAR KÖYÜ‟NDE SAĞLIK 

           Uğurlupınar köyünün sağlık durumu verilere bakıldığında kötü gibi görülse de 

sağlık problemleri ciddi boyutlara ulaĢmamıĢtır. En fazla sağlık problemi ise yaĢlı 

hane baĢkanlarında görülmektedir (Tablo D.1). Tek bir sağlık sorunu olan insanlar 

daha fazladır (Tablo D.2). Hastalığı olan insanlar ise genellikle fazla çalıĢmaya ve 

yorgunluğa bağlı olarak diz ağrıları, kas ağrıları gibi problemlerden yakınmaktadır 

(Özel Amaçlı Tablo:1). 

  

N 
ÇALIŞIR 

EMEKLİ+ 
ÇALIŞIR 

ÇALIŞMAZ 

n % n % n % 

GENEL 
TOPLAM 

49 29 59,2 13 26,5 7 14,3 

SAĞLIK 
SORUNU VAR 

27 15 55,6 5 18,5 7 25,9 

SAĞLIK 
SORUNU YOK 

22 14 63,6 8 36,4 0 0,0 

ÖZEL  AMAÇLI  TABLO  1 :  KonuĢulanın  Sağlık  Sorunu  Olma                           

Durumuna  Göre  ÇalıĢma  Durumları 

 

Ancak Uğurlupınar köyünde en fazla görülen hastalıklar dolaĢım sistemi 

hastalıklarıdır. Bunun nedeni ise yaĢa bağlı olarak ortaya çıkan tansiyondan 

kaynaklıdır. (Tablo D.3). Tansiyon özellikle yaĢlı hane baĢkanlarında görülmektedir. 

Bunun sebebi ise gözlemlendiği kadarıyla hareket halinde olmamak veya beslenmeye 

dikkat etmemektir. Ancak hareket eden –sürekli hayvan bakan, ev iĢleri yapan, 

çocukları ile ilgilenen kiĢilerde de- bu sağlık problemi yağlı yemekler yemekten 

kaynaklı olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun dıĢında fazla hareket eden ve birden fazla 

iĢ ile uğraĢan kiĢilerde de diz ağrısı ve baĢ ağrısı çok fazla görülmektedir. 
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           Uğurlupınar köyünde kiĢiler sağlık hizmetlerini birden fazla yerden 

alabilmektedir (Tablo D.4). Bu sağlık hizmetleri için en çok devlet hastaneleri tercih 

edilmektedir (Tablo D.4.A). Devlet hastanesi ise MustafakemalpaĢa ilçesinde 

bulunmaktadır. Sürekli bir hastalığı olup belirli aralıklarla hastaneye gitmesi gereken 

kiĢiler köyden kalkan minibüsler ile rutin kontrolleri için hastaneye 

ulaĢabilmektedirler. Ancak devlet hastanesi için Bursa’ya baĢka devlet hastanelerine 

giden kiĢiler de bulunmaktadır. Sağlık hizmetini almak için MustafakemalpaĢa 

dıĢında baĢka bir ilçeyi seçen kiĢiler kendi özel araçları ile bu hastanelere 

ulaĢmaktadırlar.  

Grafik D.1. KonuĢulanın Sağlık Hizmetlerini Nereden Aldığı (%) 

 

          Uğurlupınar köyünde saha araştırması için bulunduğumuz süre içerisinde bir 

kez Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine gittik ve minibüste Aziz amca ile 

karşılaştık o da hastaneye ilaç yazdırmak için gidiyordu. Bunun dışında İbrahim 

amca da nefes darlığı olduğu için sık sık hastaneye gidiyor ve zaman zaman 

hastanede kalıyordu. Bir kez de onunla ilçede karşılaştık. 

          Uğurlupınar köyünde doktor dıĢında birine gitme ve bu kiĢilerin fayda 

sağlayacağına inanma durumu çok azdır (Tablo D.5). Köyde sadece 3 kiĢi doktor 

dıĢında şifacı denilen kiĢilere gitmeyi tercih ediyor. Aslında Uğurlupınar köyünde 

Ģifacı olarak görülen sadece bir kiĢi var ve bu işlerin eskiden yapıldığını artık böyle 
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Ģeylerin kalmadığı cevabı en çok söylenenler arasında yer alıyor. Bu kiĢiye gidenler 

ise ağrıları için veya kırık, çıkık olma durumunda gitmeyi tercih ediyorlar (Tablo 

D.6). Bunun dıĢında ise köy kahvesinde A.K. ile mülakat yapılırken sağlık soruları 

sorulduğunda artık bitkilerde, otlarda şifa arayacağım, onlarla ilgilenip tedavi 

edeceğim. Televizyonlarda programlar var ya onlara bakıp yapacağım cevabı 

alınmıĢtır.  

          Uğurlupınar köyünde sigara içme durumu genç hane baĢkanlarında daha fazla 

görülmektedir (Tablo D.7). Genç ve yaĢlı hane baĢkanları arasında en fazla sigara 

içenler günde bir paketten fazlasını içmektedirler (Tablo D.8). Sigara içen tüm hane 

baĢkanları küçük denebilecek yaĢta sigara içmeye baĢlamıĢlar ve halen sigara 

içtikleri görülmektedir (Tablo D.9). Uğurlupınar köyünde 8 hane baĢkanı ise sigara 

içmeye yine küçük yaĢlarda baĢlamıĢ ancak daha sonra sigarayı belli bir yaĢa 

geldikten sonra hastalık veya baĢka sebeplerle bıraktıklarını söylemiĢlerdir. Hane 

baĢkanlarının sigarayı bırakma yaĢları ise ortalama olarak 49,50’dir (Tablo D.10). 

          Köy kahvesinde mülakat yaparken sigara içiyor musunuz sorusu sorulurken, 

bizlere dönüp siz içiyor musunuz peki diye sordular. Biz de hayır kullanmıyoruz 

deyince aferin size deseler de bu cevabımıza çok şaşırdılar. Şimdiki gençlerin 

hepsinin sigara içtiğini gördüklerini söylediler. Ancak köyde de sigara içenlerin 

birçoğu daha küçük yaşlarda iken sigaraya alışmış olduklarını söylemişlerdi. Bu 

nedenle biz de verdikleri tepkiye şaşırmıştık.  

          Uğurlupınar köyünde alkol tüketme durumu oldukça azdır (Tablo D.11). 

Sadece 3 kiĢi alkol tükettiğini söylemiĢtir. Ancak bir hane baĢkanının her gün alkol 

tükettiği gözlemlenmiĢtir. Bunlar dıĢında Uğurlupınar köyünde hane baĢkanlarından 

büyük oranda alkol tüketilmez cevabı alınsa da bu köyde alkol tüketilmediğini 

göstermemektedir. Katılınan tüm eğlencelerde (sünnet düğünü, damat tıraşı) genç 

erkeklerin alkol tükettikleri görülmüĢtür ve bu tür eğlencelerde normal karĢılanan ve 

gençler arasında olması gereken bir Ģey olarak görülmektedir.  Bunlar daha çok 

‘’eğlencedeyken bir şey olmaz, bir günden bir şey olmaz, erkek adam içer.’’ gibi 

görüĢlerle köy içinde normalleĢtirilmiĢtir.  
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 Uğurlupınar Köyü’nün genel sağlık durumunun anlatıldığı bu bölümün 

devamında Uğurlupınar Köyü’nün geçim kaynakları, ekonomik yapısı anlatılacaktır.
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VII. BÖLÜM- GEÇĠM VE EKONOMĠ 

1. UĞURLUPINAR KÖYÜ‟NÜN EKONOMĠK YAPISI VE GEÇĠM 

KAYNAKLARI  

 

          Bir grubun sosyal yapısı incelenirken, ekonomik durumu da gözden 

geçirilmelidir. Çünkü ekonomik yapıdaki değiĢimler kiĢilerin sosyal hayatını da 

doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle Uğurlupınar Köyü’nün ekonomik yapısının 

özellikleri ve geçim kaynakları ayrıntılı bir Ģekilde anlatılmaya çalıĢılmıĢtır. 

          Ekonomik yapıyı incelerken hane baĢkanlarının çalıĢma durumuna 

bakıldığında Tablo E.1.’de görüldüğü gibi genç hane baĢkanları yaĢlı hane 

baĢkanlarına göre daha üretken bir gruptur. ÇalıĢır cevabı cevabı veren kiĢilere 

emekli ve çalıĢır olan kiĢileri de eklersek genç hane baĢkanları grubundakilerin 

tamamımın çalıĢtığını görülür. YaĢlı hane baĢkanları ise belirli bir yaĢ üstünden 

sonra veya emekli olduktan sonra pek çalıĢma yöneliminde değillerdir. 

Grafik E.1. KonuĢulanın ÇalıĢma Durumu (%) 
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          ÇalıĢan hane baĢkanlarının yaptığı iĢ sayıları ise yine genç ve yaĢlı hane 

baĢkanları arasında farklılıklar göstermektedir. En fazla iĢ sayısı olan kiĢi ise üç iĢ 

yapmaktadır (Tablo E.2.A.). En fazla yapılan iĢler ise hayvancılık ve tarımdır (Tablo 

E.2.B.) (Fotoğraf-23). Yapılan iĢ sayısına bağlı olarak da sektör sayıları da en fazla 

üçtür. Uğurlupınar Köyü’nde hane baĢkanları en fazla kendi iĢlerini yapmakta ve 

bunu aile iĢi takip etmektedir. ġahıs yanında çalıĢan kiĢiler ise bahçesi olan kiĢilerin 

ürünlerini toplayıp, dönemsel olarak çalıĢan kiĢilerdir (Tablo E.3A., Tablo E.3.B). 

ÇalıĢılan iĢler ise daha çok köylerdedir, ilçe merkezinde çalıĢan sadece dört kiĢidir 

(Tablo E.4.). 

          KonuĢulan hane baĢkanlarının neden çalıĢmadığına bakılacak olursa, bunun 

öncelikle bir ya da birden fazla nedeni olduğu söylenebilir. (Tablo E.5.). Hane 

baĢkanları en çok yaĢlılık sebebi ile çalıĢmadıklarını belirtmiĢler zaten çalıĢmayan 

tüm hane baĢkanları 64 yaĢ ve üzeri hane baĢkanları grubundandır. Diğer neden ise 

hane baĢkanlarının emekli olmalarıdır. Emekli olduğu halde çalıĢan hane baĢkanları 

olsa dahi üç hane baĢkanı emekli olduğu için artık dinlenmek istediklerini ve 

çalıĢmaya gücü olmadıkları için çalıĢmadıklarını belirtmiĢlerdir (Tablo E.5.1.). 

          Hane baĢkanlarından 16’sı emekli iken, 33 hane baĢkanı henüz emekli 

değildir. 7 hane baĢkanı SSK/SGK kurumlarından emekli olmuĢladır. Tarım bağkuru 

olarak emekli olan 5 hane baĢkanı tarımla daha fazla ilgilenen hane baĢkanlarıdır. 

EĢinden emekli olan iki kiĢi ise eĢi öldükten sonra eĢinin emekli maaĢını alan bekar 

kadın hane baĢkanlarıdır (Tablo E.6.A., Tablo E.6.B.). Uğurlupınar Köyü’nde emekli 

olanları ortalama yaĢı 58’dir. Bu köyde genç hane baĢkanı olarak saydığımız 63 yaĢ 

ve altı hane baĢkanlarından daha genç bir ortalamadır (Tablo E.6.C.).  
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Grafik E.2. KonuĢulan Emekli ise Nereden Emekli Olduğu (%) 

 

          KonuĢulanların sosyal güvenceleri olma durumuna bakılacak olursa 37 hane 

baĢkanının sosyal güvencesi olduğu görülür. Bu kiĢilerden 17’si SSK/SGK 

kurumlarından sosyal güvenceleri bulunmaktadır. Bu kurumlardan sosyal güvencesi 

olan kiĢiler ise genellikle genç hane baĢkanlarıdır. Böylece genç hane baĢkanlarının 

sosyal güvenceleri olmalarına daha fazla dikkat ettiği söylenebilir (Tablo E.7.A., 

Tablo E.7.B.).  

        Uğurlupınar Köyü’nde konuĢulanların ekonomik gelirlerini elde ettikleri alan 

sayısı birden fazla olabilmektedir ve en fazla dört alandan gelir elde eden hane 

baĢkanları vardır (Tablo E.8.A.). KiĢiler tek bir iĢte çalıĢsalar dahi emekli maaĢları 

ile ek gelir elde edebilmektedirler. Bunun dıĢında sağlık sorunu bulunan, yaĢlı olan 

ve bu nedenle çalıĢamayacak olan kiĢilere devlet maaĢ desteği sağlamaktadır ve bu 

kiĢiler gelirlerini bu Ģekilde elde etmektedir. Bunun dıĢında diğer olarak kategoriye 

ayırdığımız kiĢiler ise çocuklarından aldıkları bazı yardımlar ile gelirlerini 

sağlamaktadırlar (Tablo E.8.B.).  

          Uğurlupınar Köyü’nde geçimini fabrikada iĢçilik yaparak sağlayan sadece dört 

kiĢi vardır. Ġki kiĢi mermer fabrikasında, bir kiĢi ise gıda fabrikasında çalıĢır (Tablo 

E.9.). 

          11 hane baĢkanının hane geçimine, hane dıĢından katkı sağlayan kiĢiler vardır. 

Bu kiĢiler bir veya birden fazla olabilmekte iken en fazla yaĢlı hane baĢkanlarına 

katkı sağlanmaktadır (Tablo E.10.) Haneye katkı sağlayan kiĢiler ise en fazla kız 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Genel Toplam Genç HB Yaşlı HB

SGK-SSK

Bağkur/ Tarım Bağkuru

Emekli Sandığı

Eşinden



90 
 

çocuklarından oluĢmaktadır bunu erkek çocuklar takip eder. Hane baĢkanı erkek eĢi 

kadın olup da Bursa’da çalıĢıp haneye geçim sağlayan iki kadın bulunmaktadır 

(Tablo E.11.A.).  Bu kiĢilerin yaptığı iĢlere bakılacak olursa yine bir ve birden fazla 

iĢ yapan kiĢilerin olduğu görülür. Ancak bu kez en fazla yapılan iĢçiliktir. Daha sonra 

hayvancılık gelir. Bu iĢlerin sektörleri ise özel sektörde ve Ģahıs yanı sektöründe 

yoğunluk göstermiĢtir (Tablo E.11.B., Tablo E.11.B.1., Tablo E.11.C.). Haneye katkı 

sağlayan kiĢilerin katkı sağlama türleri ise farklıdır. En çok gıda yardımı (%65,0) 

yapılsa da hem para hem gıda ile katkı sağlayan kiĢiler de vardır (Tablo E.11.D.). 

Gıda yardımı yapan kiĢiler köye geldikleri zaman ailesinin (anne veya babasının) 

erzak ihtiyacı karĢılayan kiĢilerdir, para yardımı yapmasa da mutfağına alıĢveriĢ 

yapılır böylece hane geçimine katkı sağlanır. Geçime katkı sağlayan kiĢilerin büyük 

bir çoğunlukla (%75,0) sosyal güvencesi vardır ancak yine çoğunluk olarak (%73,3) 

eĢinden sosyal güvencesi olan kiĢilerdir (Tablo E.11.E., Tablo E.11.E.1). 

          KonuĢulan hane baĢkanlarının kendine ait mülkü olma durumlarının 

görülebileceği Tablo E.12’ye bakılacak olunursa 36 hane baĢkanının kendine ait 

mülkü olduğu, 13 hane baĢkanının ise kendine ait mülkünün olmadığı söylenebilir. 

Mülkü olan kiĢilerin ise bir veya birden fazla mülkü olabilmektedir. Mülk sahibi 

hane baĢkanlarının çoğunluğu (72,2) köy dıĢında yaĢamak isterken, mülkü olmayan 

hane baĢkanları ise isteyip istememe durumu yarı yarıyadır (Özel Amaçlı Tablo: 2). 

En fazla sahip olunan mülk ise evdir. Bunu sırası ile bahçe ve tarım arazisi takip 

etmektedir. En az ise arsa bulunmaktadır (Tablo E.13.A.). Bu mülklerden 20’sinden 

gelir elde edilirken 48’inden gelir elde edilmediği belirtilmiĢ,  elde edilen gelirler ise 

en çok bahçelerden elde edilen mahsullerdir (Tablo E.13.B.).  

  

N 
İSTER İSTEMEZ 

n % n % 

GENEL TOPLAM 49 32 65,3 17 34,7 

MÜLKÜ VAR 36 26 72,2 10 27,8 

MÜLKÜ YOK 13 6 46,2 7 53,8 

 ÖZEL AMAÇLI TABLO  2: KonuĢulanın  Mülkü  Olma                     

Durumuna Göre BaĢka Yerde YaĢamak Ġsteme Durumu 
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          KonuĢulan 49 hane baĢkanının 16’sı kendine ait araç ve alet olduğunu 

belirtirken, 33 hane baĢkanı ise kendisine ait araç ve alet olmadığını belirtmiĢtir 

(Tablo E.14.). Kendisine ait araç veya aleti olan kiĢilerin ise en fazla beĢ aleti olduğu 

Tablo E.15’te görülmektedir. En fazla bulunan araç ise traktördür. KiĢiler tarım 

arazilerinde kullandığı için traktör en fazla edinilen araç olmuĢtur. Traktörden sonra 

en fazla bulunan araç ise otomobildir. Pulluk, romörk ve tırmık ise yine tarım 

arazilerinde kullanıldığı için pek yaygın olmasa da bulunmaktadır (Tablo E.16.A.). 

Bu araç ve aletlerin ise 22 tanesinin ruhsatı bulunurken, 6 tanesinin ruhsatı yoktur. 

Ruhsat sahibi olan kiĢiler ise çoğunlukla hane baĢkanı erkek eĢi olan kadınlardır. 

Kadınların çoğunlukla ruhsat sahibi olmasının sebebi ise bir nevi güvence olarak 

düĢünülebilir (Tablo E.16.B.). 

1.1. Uğurlupınar Köyü‟nde Hane BaĢkanlarının Derneğe veya Kooperatife Üye 

Olma ve Kredi, TeĢvik, Hibe Alma Durumları 

          Uğurlupınar Köyü’nde Uğur-Der adı ile kurulan Uğurlupınar Köyü 

YardımlaĢma Derneği bulunmaktadır. Ancak bu dernek aktif bir dernek değildir bu 

nedenle etkinlik veya herhangi bir aktivitesi bulunmamaktadır. 

          KonuĢulan hane baĢkanlarına herhangi bir derneğe üye olup olmadıkları 

sorulduğunda ise 44 hane baĢkanının herhangi bir derneğe üye olmadığı, 5 hane 

baĢkanının ise herhangi bir derneğe üyeliği olduğu cevabı alınmıĢtır. Buna göre üye 

olunan dernekler köy dernekleri ve etnik köken (Yörük-Türkmen Dernekleri vb.) 

dernekleridir. (Tablo E.17.A., Tablo E.17.C.). 

          Herhangi bir kooperatife üye olan kiĢi sayısı ise 11’dir. 37 kiĢi ise herhangi bir 

kooperatife üye değildir. En fazla üye olunan kooperatifler ise tarım kooperatifleridir 

(Tablo E.18.A., Tablo E.18.C.). Uğurlupınar Köyü’nde tarım kooperatife üye olan 

kiĢiler Söğütalan Köyü’nde bulunan Söğütalan Tarım ve Kredi Kooperatifi’ne 

üyelerdir. Bu kooperatif aktif bir Ģekilde çalıĢmakta ve hayvancılık kredileri 

vermekte ve tarım ve hayvancılıkla uğraĢan çiftçilere destekler sağlamaktadır.  

          49 hane baĢkanından 18’i kredi, teĢvik veya hibeden herhangi birini almıĢ, 27 

hane baĢkanı ise almamıĢtır. En fazla alınan destek ise kredidir ve en fazla bankadan 
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alınmıĢ olunmasının yanında kooperatiflerden de alınmıĢtır (Tablo E.19.A., Tablo 

E.19.B.). Alınan kredi, teĢvik veya hibenin en fazla nakit para olarak alındığı ise 

Tablo E.20.A.’da görülmektedir. Desteği canlı hayvan olarak hane baĢkanları da 

bulunmaktadır. Ancak nakit para olarak alan kiĢiler yine en fazla hayvancılık için 

kullanmıĢlardır (Tablo E.20.B.).  

1.2. Uğurlupınar Köyü‟nde Tarım 

           Uğurlupınar Köyü’nde geçim hayvancılık ve tarım ile karĢılansa da hanedeki 

geçimin tamamı bahçeden, tarım arazilerinden yani tarımdan sağlanmamaktadır. 

Tarım yapan haneler ve toprak sahibi olan haneler vardır. Ancak bu topraklar evde 

mutfakta kullanılmak üzere yetiĢtirilen ürünlerden daha fazlası veya hayvanlara yem 

olarak ekilen mahsullerden daha fazlası değildir (Fotoğraf-17). Yani tarım yapılsa da 

bu tarım geniĢ çaplı, tüm ihtiyacın topraktan karĢılandığı bir tarım değildir. KiĢiler 

sadece birkaç ürün yetiĢtirmekte ve toprakta artık verim olmadığı için ürün elde 

edemediklerini bu nedenle tarımla uğraĢmayı bıraktıklarını belirtmiĢlerdir.  

          KonuĢulan 49 hane baĢkanının 31’inin hanesinde tarım yapılırken, 17 hane 

baĢkanının evinde tarım yapılmamaktadır (Fotoğraf-19). Tarım yapılmamasının ise 

bir veya birden fazla sebepleri bulunmaktadır. Tarım yapmayan hane baĢkanları 

çoğunlukla yaĢlı hane baĢkanlarıdır ve tarım yapmama sebepleri de çoğunlukla 

yaĢlılıktır. Toprak veya parası olmadığı için tarım yapamayan haneler de 

bulunmaktadır (Tablo E.21., Tablo E.22.A., Tablo E.22.B.). 

  

N 
ÜYE ÜYE DEĞİL 

n % n % 

GENEL TOPLAM 49 12 24,5 37 75,5 

TARIM 
YAPILIYOR 

   
   31 

 
11 

 
35,5 

 
20 

 
64,5 

TARIM 
YAPILMIYOR YOK 

17 1 5,9 16 94,1 

BOŞ BELİRSİZ 1 0 0 1 100,0 

ÖZEL  AMAÇLI  TABLO  3: KonuĢulanın Tarım Yapma                                            

Durumuna Göre Kooperatife Üye Olma Durumu 
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Tarım yapan haneler tarım ve kredi kooperatiflerine üye olarak buradan mahsul elde 

etmektedir. Ayrıca bu kooperatiflerden gübre, hormon, tarım ilacı gibi toprağın 

ihtiyacı olan ürünleri temin edebilmektedir. Uğurlupınar Köyü’nde tarım yapıp 

kooperatife üye olan kiĢiler Söğütalan Köyü’nde bulunan Söğütalan Tarım ve Kredi 

Kooperatifine üyedir ve bahsedilen ürünleri buradan karĢılamaktadırlar (Özel Amaçlı 

Tablo: 3). 

Grafik E.3. Hanede Tarım Yapılma Durumu (%) 

 

          Tarım yapılan hanelerde araziler en fazla konuĢulan kiĢiye aittir. Altı hane 

baĢkanı babasına ait arazide tarım yapmakta iken altı hane baĢkanı ise kira olan 

arazide tarım yapmaktadır (Tablo E.23.B.). Tarım yapılan hanelerin çoğu yalnızca 

bir toprağa sahiptir ancak iki toprak türüne sahip olan haneler de az değildir (Tablo 

E.24.). Uğurlupınar Köyü’nde sahip olunan toprağın toplam miktarı ise ortalama 8 

dönümdür. 

          Uğurlupınar Köyü’nde kiĢiler bir ve birden fazla toprak türünde tarım 

yapmaktadırlar ve en çok tarım yapılan toprak türü ise tarladır (Tablo E.26.A., Tablo 

E.26.B.). Bu toprak türlerinin de birden fazla değerlendirilme Ģekilleri vardır. 

Çoğunlukla ise ekip biçerek değerlendirilir, toprağını kiraya veren yalnızca iki hane 

bulunmaktadır. Kiraya verilen toprak türü ise sadece tarlalardır (Tablo E.27.B.). 

Haneler toprakları büyük bir çoğunlukla (%69,0) ekip biçmek amacıyla 
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kullanmaktadır. Yedi hanede hayvanlarına yem sağlamak için, beĢ hanede ise gıda ve 

mahsul elde etmek için kullanılır (Tablo E.28.B.). 

          Geçimini topraktan elde eden hanelerde, toprakta yetiĢen birçok bitki 

bulunmaktadır. Bunlar çoğunlukla tahıl (%32,1) ve sebze (26,8) bitkileridir. Ancak 

toprağından meyve elde eden haneler de vardır. Sanayi bitkileri (%10,7) ve bakliyat 

(%7,1) ise çok az hanede elde edilen bitkilerdir (Tablo E.29.A., Tablo E.29.B.). Elde 

edilen ürünlerin ise birden fazla değerlendirilme Ģekli olsa da en çok hanede 

hayvanlar için veya ev tüketimi için kullanım daha fazladır (Tablo E.32.A., Tablo 

E.32.B.). Uğurlupınar Köyü’nde sadece üç hanede tarımdan toplanan ürünleri hayan 

sahiplerine veya köy içindeki Ģahıslara satar (Tablo E.30.A., Tablo E.30.B., Tablo 

E.31.B.).  

          Uğurlupınar Köyü’nde tarım yapılan hanelerin topraklarında gübre kullanma 

durumuna bakılacak olursa hanelerin %38,1’inin çoğunlukla tarlalarınla suni gübre 

kullandığını görürüz. Doğal gübre kullanan haneler ise %31’dir. Ancak doğal gübre 

kullanan haneler çoğunlukla bahçeleri için doğal gübre kullanmaktadırlar. Bahçesi ve 

tarlası için hem doğal hem suni gübre kullanan haneler de bulunurken hiç gübre 

kullanmayan yalnızca iki hane vardır (Tablo E.33.).  

          Toprak sahibi olan 42 hanenin 21’i toprak türlerinde ilaç kullanmadığını 

belirtirken, 19 hane toprak türlerinde ilaç kullanmadığını belirtmiĢtir. Ġlaç kullanan 

haneler ise en fazla bahçeleri için ilaç kullanmaktadır. Ancak ilaç kullanmayan 

hanelerde ise en çok bahçesi için kullanmayan haneler bulunmaktadır (Tablo E.34.). 

          Uğurlupınar Köyü’nde toprak sahibi olan hanelerin neredeyse tamamı tarım 

yaptığı toprak türlerinde hormon kullanmamaktadır (Tablo E.35.). KiĢiler 

topraklarından fazla verim elde edemeyeceklerini düĢündükleri için elde edilen 

ürünlerin de tatlarını bozmamak için hormon kullanmadıklarını söylemiĢlerdir. 

          Tarım yapılan toprakta çoğunlukla (%71,0) bir kiĢi çalıĢsa da iki kiĢi çalıĢan 

haneler de (%29,0) vardır. ÇalıĢanlar ise çoğunlukla hane baĢkanlarıdır. 10 hanede 

hane baĢkanlarının eĢleri toprakta çalıĢtığı söylenmektedir (Tablo E.36.B.). Ancak 

saha araĢtırması süresince köyde bulunan zamanlarda çoğunluk olarak kadınların 
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bahçelerde veya tarlalarla vakit geçirildiği görülmüĢtür. Erkekler traktör ve tırmık 

kullanmak gibi daha ağır sayılabilecek iĢleri yapsalar dahi ürünlerin bakımını, 

sulamasını ve toplamasını yapmak kadınların görevlerinden olmuĢtur. Bu topraklarda 

genellikle çalıĢması için hanede yaĢayan kiĢiler yeterli olmuĢ ve tarımsal faaliyetlere 

yardım edilmesi amacıyla 28 hanede iĢçi tutulmamıĢtır. Ancak üç hane yardımcı 

olması için iĢçi tutmuĢ bu iĢçiler ise dıĢarıdan kimseler değil akrabalardan veya 

köyden tanınan kiĢilerden seçilmiĢtir (tablo E.37.).  

          Uğurlupınar Köyü’nde baĢkasından toprak kiralayan haneler %35,5’tir ve bu 

haneler genellikle hayvancılık yapan haneler olup hayvanları besleyecek ürünler 

yetiĢtirmek için toprak kiralamaktadırlar (Tablo E.38.). Hanenin sahip olduğu toprağı 

kiraya verme durumu ise oldukça azdır (Tablo E.39.). 

          Topraktan elde edilen gelirin baĢka bir hane ile paylaĢılma durumu ise oldukça 

azdır sadece üç hane gelirini çocukları ile paylaĢmaktadır. Gelirin paylaĢılmamasının 

nedeni ise topraktan büyük gelirler elde edilememesidir. Topraktan elde edilen gelir 

haneye ancak yeterli gelmektedir. Bu nedenle topraktan elde edilen kısıtlı gelir ise 

baĢka hane ile paylaĢılmaz (Tablo E.40., Tablo E.41.B.). 

          KonuĢulana göre tarımda değiĢim olma durumu değiĢimin olduğu yönündedir 

(tablo E.42.). GörüĢme yapılan kiĢiler daha eskilerde toprakta daha fazla verim 

olduğunu, yağmur daha fazla olduğu için sulama yapmanın daha kolay olduğunu 

belirtmiĢlerdir. ġimdi ise tarımda yapılan tüm iĢlerin makineler ile yapılması tarıma 

yönelmeyi zorlaĢtırmıĢtır çünkü insanların pahalı makineleri almak için yeterli 

finansal gücü bulunmamaktadır. Bu nedenle Uğurlupınar Köyü’nde konuĢulan kiĢiler 

değiĢimin genel olarak makineleĢmeden ve mahsulün değiĢmesinden kaynaklı 

olduğunu düĢünmektedirler (Tablo E.43.B.). 

1.3. Uğurlupınar Köyü‟nde Hayvancılık 

          Uğurlupınar Köyü’nde görüĢme yapılan 49 hane baĢkanından 32 hane 

baĢkanının hayvanı bulunmakta 17 hane baĢkanı ise hayvancılıkla uğraĢmamaktadır 

(Tablo E.44.).  
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          Hayvan sahibi olan kiĢilerin ise bir veya birden fazla hayvan türüne sahip 

olduğu Tablo E.45.A.’da görülmektedir (Fotoğraf-50). Uğurlupınar Köyü’nde en çok 

sahip olunan hayvan türü ise küçükbaĢ hayvandır. Daha sonra kümes hayvanları ve 

büyükbaĢ hayvanlar gelmektedir (Tablo E.B.). 

Grafik E.4. Beslenen Hayvanların Türü (%) 

 

          Sahip olunan büyükbaĢ hayvanların cinsine bakılacak olunursa hayvan 

cinslerinin de birden fazla olduğunu görülür ve en fazla bulunan cins inektir (Tablo 

E.46.), (Fotoraf-28). BüyükbaĢ hayvana sahip olan kiĢilerin ise ortalama 8 hayvanı 

bulunmaktadır (Tablo E.47.). Sahip olunan küçükbaĢlardan ise en fazla kuzu (%22,6) 

ve marya (%22,6) bulunmaktadır. Köyde küçükbaĢ hayvanı olanların ortalama ise 30 

küçükbaĢ hayvanı bulunmaktadır (Tablo E.49.). KiĢiler küçükbaĢ hayvanının bakımı 

daha kolay ve daha masrafsız olduğu için küçükbaĢ hayvancılık yaptıklarını 

söylemiĢlerdir. Bunun dıĢında kiĢiler boĢ kalmamak için, diğer insanlar hayvanı var 

desin diye küçükbaĢ hayvan baktıklarını da belirtmiĢlerdir. Yani buna bakılarak, 

görüĢülen kiĢilerin yapılan küçükbaĢ hayvancılığın pek bir gelir ve verim sağlamasa 

da vaktini geçirmek için hayvancılıkla uğraĢtığını söyleyebiliriz.  

          Sahip olunan tek kümes hayvanı cinsi ise tavuktur (Tablo E.50.). Köyde 

kiĢilerin ortalama 10 tavuğu bulunmaktadır (Tablo E.51.). Tavuktan elde edilen 
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yumurtalar ise hanede tüketilmekte ve almak isteyen olursa köydeki diğer kiĢilere 

satılmaktadır ancak bunun haneye pek gelir sağladığı söylenemez.  

          BüyükbaĢ hayvanlar çoğunlukla ot, saman ve yem ile beslenirler (Tablo 

E.52.B.). Ancak özel yemlerle besleyen hane baĢkanları da vardır (Fotoğraf-25). 

BüyükbaĢ hayvanlarla ilgilenen kiĢiler ise en çok hane baĢkanlarıdır (Tablo E.53.B.), 

(Fotoğraf-22). KüçükbaĢ hayvanlar da en çok ot, saman ve yem ile beslenirler (Tablo 

E.54.B.). KüçükbaĢ hayvanlarla ise yine en çok hane baĢkanları ilgilenmektedir 

(Tablo E.55.B.). Binek hayvanları ise en fazla samanla beslenmektedirler ve binek 

hayvanları da en çok hane baĢkanları bakmaktadır (Tablo E.56.B., Tablo E.57.B.). 

Sahip olunan kümes hayvanları en çok buğday ile beslenirken, kümes hayvanlarına 

yine en çok hane baĢkanları bakmaktadır (Tablo E.58.B, Tablo E.59.B.). 

          GörüĢme sırasında tüm hayvanlar ile en çok hane baĢkanlarının ilgilendiği 

söylense de hanedeki tüm iĢler ortak yapılır hatta hayvanlar ile hane baĢkanı ve eĢi 

birlikte ilgilense dahi hane baĢkanları eĢi nispeten daha fazla ilgilenmekte ve onları 

beslemektedir. Yani hane baĢkanlarının çoğu tüm görüĢmelerde kendilerinin daha 

çok ilgilendiğini söylemiĢ ancak bu iĢler kadınlarla birlikte daha fazla yapılmaktadır. 

          Hayvanlardan süt alınma durumuna bakılacak olunursa, 18 hane hayvandan süt 

almakta 14 hane ise hayvanlarından süt almamaktadır (Tablo E.60.A.). En çok süt 

alınan hayvanlar ise küçükbaĢ hayvanlardır. Çünkü köyde zaten en çok küçükbaĢ 

hayvancılık yapılmaktadır (Tablo E.60.B.). Haneler sahip olduğu hayvanlardan aldığı 

sütü ise en çok evde kullanmayı tercih ederler. Sütünü yalnızca satan sadece bir hane 

bulunurken alınan sütü hem satan hem de evde kullanan beĢ hane bulunmaktadır 

(Tablo E.60.C.), (Fotoğraf-26), (Fotoğraf-27). 

          Köyde hayvan sahibi olan 20 hane hayvanlarını çiftleĢtirirken 5 hane 

hayvanlarını çiftleĢtirmez (Tablo E.61.). 8 hane hayvanlarına tohumlama yaptırırken 

17 hane ise hayvanlarına tohumlama yaptırır (Tablo E.62.). Köylerde boğa 

beslenmesi yasak olduğu için büyükbaĢ hayvanlara tohumlama yaptırılır ve böylece 

yavru vermesi sağlanır.  Bu nedenle büyükbaĢ hayvanlar çiftleĢtirilmez. Ancak 

küçükbaĢ hayvanlarda durum böyle değildir. KüçükbaĢ hayvanlara büyükbaĢ 

hayvanlardaki aĢılama yöntemi (küçükbaĢ hayvanda süngerleme) bazı hanelerde 
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uygulansa da bu pek yaygın değildir. Bu nedenle küçükbaĢ hayvanlarım 

çiftleĢtirilerek yavru vermesi sağlanır. Hayvanların kısırlaĢtırılma durumuna 

bakılacak olunursa da çoğu hanede hayvanlar kısırlaĢtırılmaz (Tablo E.66.). 

          Hayvan sahibi olan kiĢiler genel olarak (%56,3) yapılan hayvancılığın 

gelirinden memnun değillerdir. Bunun sebebi olarak ise hayvan bakmanın masrafının 

kazancından daha fazla olması gösterilmektedir. Memnun olan kiĢilerden (%34,4) ise 

ya hem emekli olup hem de hayvancılık yapan kiĢiler ya da büyükbaĢ hayvan bakan 

kiĢilerdir. Emekli olanlar masraflarını emekli maaĢından karĢılayabilmekte ve 

hayvancılığa bütçe ayırabilmekte olan kiĢilerdir. BüyükbaĢ hayvan bakanların ise, 

büyükbaĢ hayvan bakımı daha masraflı olsa da kazancı da bununla orantılı olarak 

artmaktadır. Ayrıca baĢka yerden gelirleri olan kiĢiler de hayvancılıktan 

memnunlardır (Tablo E.65.). 

          KonuĢulan kiĢilerin hayvancılığa dair belgelerinin olma durumu gösteren 

Tablo E.63’e bakıldığında ise 24 kiĢinin hayvancılık belgesi olmadığını sadece 7 

kiĢinin hayvancılığa dair belgesi olduğu görülmektedir ve bu belgelerin tamamı da 

iĢletme belgeleridir (Tablo E.64.). 

1.4. Uğurlupınar Köyü‟nde Ormancılık 

          Uğurlupınar Köyü’nde genel olarak ormancılık aktif olarak yapılmasa dahi 

ormandan yararlanan bazı haneler vardır. Ormanlık alanlar hayvanları otlatmak için 

kullanılmakta, ormandaki ağaçlar ise bazı bitkileri toplamak için kullanılmaktadır. 

Kızılcık, adaçayı bitkisi ve ıhlamur toplanır. Toplanılan bu bitkiler hasta olunduğu 

zaman kaynatıp içmek için kullanılır. Toplanan bazı ürünler ise hanede kahvaltılık 

olarak tüketilmektedir. 

          Uğurlupınar Köyü’nde görüĢülen 49 hane baĢkanının 32 kiĢinin hanesinde 

ormancılık yapılırken 17 kiĢinin hanesinde ormancılık yapılmamaktadır (Tablo 

E.67.). Ancak ormancılık yapan kiĢilerin de sadece 15’inde ormancılığa dair sertifika 

bulunmaktadır (Tablo E.68.). Ormancılığa dair sertifikası olanların ise sadece orman 

kesim sertifikası bulunmaktadır (Tablo E.68.B.). 
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          Geçen yıl makta alma durumu ise; sadece 10 hane makta almamıĢ, 39 hane ise 

makta almıĢtır (Tablo E.69.). Ormandan yararlanan haneler ormandan yakacak odun 

temin ederler ve yararlanan hane sayısı ise yine 39 iken yararlanmayan hane sayısı 

10’dur (Tablo E.70.A., Tablo E.70.C.). Ancak haneler ağaç dıĢında da ormandan 

yararlanabilmektedir. Ağaç dıĢında ormandan yararlanan hane sayısı 17 iken 

yararlanmayan hane sayısı 32’dir (Tablo E.71.A.).  

          Haneler ormandan ağaç dıĢında bir veya birden fazla yararlanabilmekte bunlar; 

ürün toplamak ve hayvan otlatmaktır (Tablo E.71.C.). Ormandan elde ürünler ise 

yine birden fazladır. En çok toplanan ürün kızılcıktır. Daha sonra en çok kekik ve 

ıhlamur bitkileri toplanır ve kurutulur. Bazı bitkiler kurutulup yemeklerde 

kullanılırken bazı bitkilerin ise çayı yapılıp içilir (Tablo E.72.B.). Ormandan ürün 

elde eden 6 hane ürünleri yalnızca hanede kullanırken 1 hane elde ettiği ürünleri 

satarak hane geçimine katkı sağlar (Tablo E.73.). 

          Ormancılık yapan hanelerde ormancılık faaliyetlerini çoğunlukla (%87,5)  

hane baĢkanları yürütür. Yalnızca 1 hanede hane baĢkanının oğlu bu faaliyetleri 

yürütürken, 3 hanede hane baĢkanlarının damatları bu iĢleri yürütmektedir (Tablo 

E.74.B.). 

Grafik E.5. Hanede Ormancılık Faaliyetlerini Kimlerin Yürüttüğü (%) 
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          Ormancılık yapan 32 hanede ormancılık faaliyetlerinde birçok araç ve alet 

kullanılmaktadır (Tablo E.75.A.). En çok kullanılan iki alet (%31,3) balta ve bıçkı 

motorudur. Bu aletler ağaçları kesmek ve odunları bölmek için kullanır. Traktörle 

(%14,1) ise kesilen odunlar taĢımak için kullanılmaktadır (Tablo E.75.B.).  

          Ormancılık yapan tüm haneler yapılan ormancılık faaliyetlerinden kar 

sağlamadıklarını belirtmiĢlerdir (Tablo E.76.A.). Bunun nedeni ise kesilen 

ağaçlardan elde edilen odunların satmak üzere değil sadece evde yakacak olarak 

kullanmasından kaynaklıdır. Ormandan ürün topladığı ürünleri satan bir hane ise 

sattığı üründen çok fazla kazanç sağlamadığı için kar elde etmemektedir. Bu nedenle 

ormancılık yapan hiçbir hane yaptığı faaliyetten kar elde etmemektedir. 

          Köyün bağlı olduğu orman memurluğunun köye ve haneye katkısı olma 

durumu sorusu ile 21 hanede katkısı var 10 hanede katkısı yok olarak cevaplanmıĢtır 

(Tablo E.77.A.). Orman memurluğunun katkısı var diye hanelere göre ise 

memurluğu köye birçok katkısı vardır (Tablo E.77.B.). 13 hane baĢkanı orman 

memurluğunun hayvan dağıttığını, 5 hane baĢkanı orman konusunda 

bilinçlendirdiğini, 4 hane baĢkanı ise makta verdiğini belirtmiĢtir (Tablo E.77.C.).  

          21 hane baĢkanı ormanda faaliyetlerini yürütürken güvenlik önlemleri alırken 

11 hane baĢkanı güvenlik önlemi almamaktadır (Tablo E.78.A.). En çok (%34,9) 

alınan güvenlik önlemi ise baret takmaktır, kiĢiler eldiven ve uygun kıyafetler 

giyerek ve alet ve araçlara dikkat ederek güvenlik önlemleri alırlar (Tablo E.78.C.). 

          Uğurlupınar Köyü’nde ormancılık yapan 32 kiĢiden 13 kiĢi ormancılığın 

geleceğini kötü görüyor iyi gören ise 9 kiĢi vardır. 6 kiĢi ise ne iyi ne kötü olduğunu 

söylemiĢtir (Tablo E.79.). KiĢilerin böyle düĢünmesinin sebebi ise ormancılıktan kar 

elde etmemeleri ve bundan sonra da bu Ģekilde devam edeceğini düĢünmeleridir. 

Ormanların geleceği ise yine çoğunlukla (%46,9) kötü görülmektedir (Tablo E.80.). 

Ġklimsel olarak yağmurun yağmaması, ormanlara gerekli bakımın yapılmaması, 

ateĢten ve diğer dıĢ etkenlerden yeterince korunmaması ve en önemlisi mermer 

ocaklarının ağaçları tüketmesi gibi sebepler ormanları dolayısıyla ormancılığı 

olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle insanlar ormanların ve ormancılığın geleceğinin 

iyi olmadığını düĢünmektedirler. 
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           Uğurlupınar Köyü’nde ormancılık yapan hane baĢkanları ormanları korumak 

için genel olarak ateĢten ve yangından korunması (%47,5)  ve kaçak ve yanlıĢ kesime 

dikkat edilmesi (%45,0) gerektiğini belirtmiĢlerdir (Tablo E.81.B.). 

 Uğurlupınar Köyü’nün ekonomik yapısının ve özelliklerinin iĢlendiği bu 

bölümün devamında Uğurlupınar Köyü’nün hane baĢkanlarının genel kanaat, 

tutumlarından ve sosyal hayatlarından bahsedilecektir. 
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IX. BÖLÜM- KANAAT, TUTUM ve SOSYAL HAYAT 

1. UĞURLUPINAR KÖYÜ‟NDE KANAAT VE TUTUMLAR 

1.1. Ġnançlar 

          Uğurlupınar köyünde özellikle nazar inancı oldukça yaygındır. (Tablo G.7) 

Genel olarak nazar inancının kadınlar arasında yaygın olduğu düĢünülse de erkekler 

de nazara inanıyorlar. KiĢi eğer çok esniyorsa, halsiz ve bitkinse, baĢı çok ağrıyorsa 

o kiĢiye nazar değdiği düĢünülür. (Tablo G.11) Ayrıca nazar sadece kiĢilere değil 

hayvanlara, kiĢilerin mallarına ve mülklerine de değebilir. Özellikle etli, sütlü, 

verimli hayvanlara kem gözlü, kıskanç insanların nazarı değebilir. 

          Uğurlupınar köyünde nazardan korunmak için birden fazla önlemler alınır. 

(Tablo G.8) Bu önlemler dua okumak, okutma yapmak, nazar boncuğu taĢımak ve 

kurĢun döktürmektir (Tablo G.9).  Ancak dua genellikle nazar değdiği anlaĢılan 

kiĢiler için okunur. Nazar boncuğu ise nazar değmesini önlemek için taĢınır. 

Uğurlupınar köyünde duayı nefesinin kuvvetli olduğuna inanılan N.ġ. okur. Önce 

Fatiha suresi ardından da üç kere Ġhlas suresi okunur ve kiĢide nazar varsa bu Ģekilde 

çıkarılır. Uğurlupınar köyünde nazar değdiğinde mum tütsüdüğünü söyleyen kiĢiler 

de olmuĢtur. Bunlar köyün yaĢlı hane baĢkanlarından alınan cevaplardır. Yani 

eskiden yapılan bir adet ve daha çok batıl inanç Ģeklindedir. Ayrıca yenin doğan 

bebeğe de nazar değmemesi için kırkı çıkana kadar dıĢarıya çıkarılmıyor, mevlidi 

okunduktan sonra ziyaret edilebiliyor.  
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Grafik G.1. KonuĢulanın Nazardan Nasıl Korunduğu (%) 

 

           ‘’Köy kahvesinde oturuyorduk. N.Ş. ile karşılaştım selamlaştık, oturdum 
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her şeyde okunmaz dedi. Ben de ama çok da esniyorum bugün çok halsizim sabahtan 

beri dedim. Pek istekli olmasa da tekrar esnediğimi görünce gel o zaman şöyle 

bakıyim dedi. Kahvenin karşısındaki evin duvarının önüne geçtik. İki sandalye aldık 

ve karşılıklı oturduk. Bir şeyler okumaya başladı. Bir şeyler okuyor üflüyor sonra 

tekrar okuyup tekrar üflüyor. Bir süre daha okuduktan sonra; sandalyeni kaydır sağa 

veya sola dedi. Ben de şaşkınlıkla nasıl yani nereye dedim. O da fark etmez hareket 

ettir işte dedi. Dediğini yaptım. Sonra nazar yok sende dedi. Nasıl yani nasıl anladın 

hareket etmekle ne alakası var diye şaşkınlıkla arka arkaya sorularımı sormaya 

çalışsam da pek de cevap vermek istemeyerek anlarım ben anlarım dedi ve kahveye 

doğru yöneldi.’’ 

          Hayvanlara da nazar değmemesi için yapılan bazı Ģeyler vardır (Fotoğraf-21). 

BüyükbaĢ hayvanın boynuzuna, küçükbaĢ hayvanın ise boynuna nazar boncuğu 

takılıyor. Hayvanlara nazar değmesini engellemek için yapılan diğer bir Ģey ise 

yemiĢen ağacı denilen ağacın dalından iki, üç dal kesip hayvana takılmasıdır. Bunun 

hayvanı nazardan koruyacağı düĢünülüyor. 
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          Uğurlupınar köyünde nazar haricinde büyüye de inanan kiĢiler vardır. Büyüye 

inananlar çoğunlukla genç hane baĢkanları olsa da inanmayan genç hane baĢkanları 

da yaĢlı hane baĢkanlarından daha çoktur (Tablo G.12).   

          Nazar gibi büyü de kıskanç ve kem gözlü kiĢiler tarafından yapılır. Büyü 

yapıldığını anlamak için kapının önüne muska konuyor, büyüyü yapan kiĢi kapıdan 

geçince kolu bacağı büzülüyor ve böylece büyüyü yapan kiĢi bulunuyor.  

          Uğurlupınar köyünde türbeye gidip dua etme inancı pek fazla olmasa da 

inanan hane baĢkanları da bulunmaktadır (Tablo G.13, Tablo G.15). M.T. doğum 

yaptıktan sonra felç geçirip yatalak olan eĢini iyileĢsin, Ģifa bulsun diye türbeye 

götürüp dua ediyor. Bazı kiĢiler ise türbeye ziyaret veya gezmek amacı ile gidiyor. 

Yine aynı Ģekilde adak kesmek Uğurlupınar köyünde yaygın olan bir inanıĢ veya 

adet değildir diyebiliriz ancak bazı istekleri olan haneler bunların gerçekleĢmesi için 

adak adayıp kesiyorlar (Tablo G.4).  

          R.Ç. çocuğu olmadığı için Kaya Dede türbesine gidip dua etmiĢ, adak adamıĢ, 

para atmıĢ ve türbede bulunan taĢın altında ne çıkarsa yiyecekmiĢ. TaĢın altından 

solucan çıkmıĢ, yemiĢ ve çocuğu olursa adını Kaya koyacak diye adamıĢ. R.Ç.’nin 

birkaç düĢüğünden sonra kız çocuğu olmuĢ ve adını Kaya koymuĢ. 

          Bunun dıĢında haneler çocukları için, hastalık, kazaya Ģifa için, askerden 

dönen çocukları için adak adayıp kurban kesiyorlar. (Tablo G.6). 

Bunlar dıĢındaki inançlar ise Ģöyledir; 

 Köpek havlarken yukarıya doğru bağırıyorsa Allah’a yalvarıyor. AĢağıya doğru 

bağırıyorsa haneye iĢ, kazanç getirir. 

 Kadının eli kınalı olmalıdır, kınasız ölmemelidir bu nedenle yaĢlı kadınların eline 

genellikle kına yakılıyor. 

 Bebeğin kırkı çıktığında, kırk tane taĢ toplanıyor, suyun içine konuyor, içine gümüĢ 

atılıyor, gümüĢ yüzük olabilir. Sonra o suyla çocuk yıkanıyor. 

 Yeni doğan bebeğin ilerde ne yapması isteniyorsa göbek bağı oraya atılır. Okullu 

olsun diye okul bahçesine, hoca olsun diye cami bahçesine gömülür, hayvancı olsun 

diye hayvan damına atılır.  
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          Köyde görüĢülen ve göbek bağını ne yaparsınız sorusu sorulan çoğu hane 

baĢkanından bu Ģekilde cevap alınmıĢtır. Bazı kiĢiler göbek bağını ne yaptıklarını 

hatırlamasalar bile çoğu hane baĢkanı çocuğunun ne ile ilgilenmesini istiyorsa göbek 

bağını o yerin bahçesine gömerler. Bu Ģekilde bağ kurularak çocuğun ilerde o iĢi 

yapacağını veya okulunu bitireceğine inanılır.  

          Uğurlupınar köyünde dini ibadetlerini yerine getirir misiniz sorusuna %95,9 

oranında getiririm cevabı alınmıĢtır (Tablo G.1). Bu ibadetler içinde en çok oruç 

tutma ve namaz kılma ibadetlerinin yerine getirildiği söylenmiĢtir (Tablo G.3). 

Ancak yapılan gözlemler sırasında mülakat için veya herhangi baĢka bir sebep için 

evine gidilen kiĢilerin namaz kıldıkları hiç görülmemiĢtir. Sadece birkaç kiĢinin 

ibadet ettiği görülmüĢtür. Bunun dıĢında vakit namazı kılmayıp Cuma namazına 

giden erkekler de vardır. Köyde hayvancılık olduğu için de hanelerin % 27,1’i 

kurban kesme ibadetini yerine getirmektedir. 

1.2. Uğurlupınar Köyü‟ndeki Bazı Kanaatler 

          Uğurlupınar köyündeki tüm genç hane baĢkanları hane kazançlarının 

değerlendirmesi gerektiği görüĢünü belirtirken yaĢlı hane baĢkanları da bir kiĢi hariç 

kazançların değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiĢtir (Tablo G.16). YaĢlı hane 

baĢkanlarının büyük bir çoğunluğu hane kazancını hacca gitmek için (%33,3), 

gayrimenkule yatırım yapmak için (%25,9) ve ailesi için harcayarak 

değerlendirilmesi gerektiğini söylemiĢtir. Hayvan almak için değerlendirilmesi 

gerektiğini söyleyen yaĢlı hane baĢkanları %3,7 iken kazancı hayvan almak için 

değerlendirmek isteyen genç hane baĢkanları %24,2’dir. Bunun dıĢında genç hane 

baĢkanlarındaki bir diğer çoğunluk da gayrimenkule yatırım yapmak isteyen 

kiĢilerdedir (24,2). Hane kazancının araç alarak değerlendirilmesi gerektiğini 

düĢünen genç hane baĢkanları %15,2, ailesi için harcayarak değerlendirilmesi 

gerektiğini söyleyen genç hane baĢkanları ise %9,1’dir. (Tablo G.18). Görüldüğü 

üzere hayvan alarak yatırım yapmak isteyen hane baĢkanları en fazla genç hane 

baĢkanlarıdır. Uğurlupınar köyünde genç hane baĢkanları hayvan alarak yaptıkları 

hayvancılık faaliyetini büyütmek istiyorlar.  
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          Uğurlupınar köyünde hane baĢkanlarının büyük bir kısmı (%67,3) köy dıĢında 

baĢka bir yerde yaĢamak istemezler. Köy dıĢında yaĢamak istemeyenlerin 

çoğunluğunu da yaĢlı hane baĢkanları oluĢturur (Tablo G.19). Genç hane 

baĢkanlarının %40’ı köy dıĢında yaĢamak istediğini belirtirken, yaĢlı hane 

baĢkanlarının %25’i köy dıĢında yaĢamak istediğini belirtmiĢtir. Genç hane 

baĢkanlarının köy dıĢında yaĢamak istemelerinin sebebi ise çoğunlukla Ģehir ve iĢ 

imkanları, ekonomik sebeplerdir. Genç hane baĢkanları Ģehirde daha iyi iĢlerde 

çalıĢabileceklerini ve köye göre rahat yaĢayacaklarını düĢünüyorlar.  Diğer neden ise 

kiĢisel sebeplerdir. YaĢlı hane baĢkanlarından köy dıĢında yaĢamak isteyenler ise 

dinlenme amacı ve akrabalarının köy dıĢında olmalarından dolayı köy dıĢında 

yaĢamak istiyorlar. (Tablo G.21). Penbe teyze (82) ile konuĢurken sürekli oğlunun 

yanına Bursa’ya gitmek istediğini söylüyordu. Çocukları Bursa’da yaĢıyor ve onları 

çok özlüyormuĢ. Köyde tek yaşamaktansa onların yanında yaşarım hep birlikte yaşar 

gideriz diyordu.  

          Uğurlupınar köyünde köyde dıĢında yaĢamak istemeyenler ise genç hane 

baĢkanlarında %60, yaĢlı hane baĢkanlarında ise %75’tir (Tablo G.19).  (alan 

defterinde Ģehirle ilgili notları paylaĢ) 

          Uğurlupınar köyünde hane baĢkanları köyün mahalle statüsüne geçmesinden 

çoğunlukla olumsuz etkilenmiĢlerdir (Tablo G.22). Bunun sebebi ise köydeki 

arazilere el konulması, faturalandırma ve vergilendirme gibi iĢlemlerin gelmesidir 

(Tablo G.25.A.). KonuĢtuğumuz kiĢiler hayvanlarını rahatça bayıra 

çıkaramadıklarından Ģikayetçi olduklarını söylemiĢlerdir. Köyün mahalle olmasından 

sonra ormanda rahatça odun kesemiyorlar ve her yerde hayvanlarını otlatamıyorlar. 

Olumlu etkilendiğini söyleyenler ise köyün mahalle statüsüne geçmesi ile birlikte 

gelen belediye hizmetlerinden memnun olduklarını belirtmiĢlerdir (Tablo G.24).   

          Uğurlupınar köyünde konuĢulan hane baĢkanlarından küçük çocuğu olanlar 

yalnızca genç hane baĢkanlarıdır (Tablo G.26). Küçük çocuğunuz beklentiniz var mı 

sorusuna ise tüm hane baĢkanları beklentilerinin üniversiteye gitmeleri olduğunu 

söylemiĢtir (Tablo G.26.B). 
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          Uğurlupınar köyünde hane baĢkanlarının çoğunlukla (%79,6) üniversite 

okuyan çocukları yoktur. Üniversite okuyan çocuğu bulunan hane baĢkanı sayısı 

10’dur (Tablo G.27). Burada da çoğunluk (%32) genç hane baĢkanlarıdır. Ancak 

hane baĢkanları çocuklarının üniversiteye gidip daha iyi iĢlerde daha yüksek 

mevkilerde çalıĢmalarını istediklerini de belirtmiĢlerdir (Tablo G.28).  

          Hane baĢkanları uygun evlenme yaĢının erkekler için 20 ve 25 olduğunu 

söylemiĢtir (Tablo G.29). GörüĢlerin daha çok bu yaĢlarda toplanmasının birçok 

nedeni olsa da 20 yaĢ denilmesinin sebebi erkeklerin askerden sonra evlenmesi, 

gözünün dıĢarıya fazla açılmaması içindir. 25 yaĢ ise genel olarak erkek çocuğun 

meslek sahibi ve olgunlaĢması için söylenen rakamdır (Tablo G.30.B). Kız çocukları 

için uygun görülen evlenme yaĢları ise 20, 23 ve 25’tir (Tablo G.31.). Bunun da yine 

birçok sebebi olsa da öncelik olarak kızların olgunlaĢmaları ve kendini bilmelerinin 

istenmesidir (Tablo G.32.A). Kız veya erkek çocuklarının bu yaĢlardan daha küçük 

yaĢta evlendirilmek istenmesi ise çocukların gözlerinin açılması fazla yüz göz 

olunmadan evlenmesinin doğru olacağı görüĢünden kaynaklıdır.  

          Uğurlupınar köyünde kız çocuğunun evleneceği kiĢiyi kendisinin seçmesi 

gerektiğini düĢünen hane baĢkanları %81,6’dır. 3 kiĢi annesinin seçeceğinin doğru 

olacağını söylerken, 5 hane baĢkanı da anne ve babanın birlikte karar vermesinin 

daha doğru olacağını belirtmiĢtir (Tablo G.33). Bunun nedeni ise çocukların aklı 

ermez, kendileri bilemezler gibi düĢüncelerdir. Erkek çocuğunun eĢini ise yine 

kendileri seçsin düĢüncesidir en fazla hakim olan düĢüncedir. 

2. UĞURLUPINAR KÖYÜ‟NDE SOSYAL HAYAT 

          Uğurlupınar Köyü’nde konuĢulan 49 hane baĢkanından 42’si televizyon 

izlediğini 7’si ise televizyon izlemediğini belirtmiĢtir (Tablo F.1). En çok izlenen 

kanallar ise ulusal kanallardır ve izlenen kanal sayısı birden fazladır (Tablo F.2). 

Ulusal kanallar arasında ise en çok izlenen kanallar TRT kanalları olup bunu ATV ve 

Kanal D kanalları takip etmektedir (Tablo F.3). Ulusal kanallar gibi kiĢilerin takip 

ettiği birden fazla bölgesel kanallar da bulunmaktadır. Ulusal kanallar içinden ise en 

fazla kanal ise Vizyon TV’dir (Tablo F.5).  
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          Sahada bulunan süre boyunca davetli olarak gidilen evlerin çoğunda Vizyon 

TV’nin sık sık izlendiğine rastlanılmıĢtır. Kanalda Yörüklere ait yöresel oyunların 

sergilendiği, kültürün anlatıldığı program yapıldığı için insanlar ilgi ile bu kanalı 

evlerinde izlemektedirler.  

          Televizyonda en çok tercih edilen program türü ise haber programlarıdır 

(%40). Bunu diziler (%16) ve yarıĢma programları (%9) takip etmektedir (Tablo 

F.7). 

          Uğurlupınar Köyü’nde 45 hane baĢkanı gazete takip etmezken, 4 hane baĢkanı 

ise gazete takip etmektedir ve takip edilen sayısı birden veya birden fazladır. En çok 

takip edilen gazeteler Sabah ve Hürriyet gazeteleridir (Tablo F.8, Tablo F.9). Gazete 

takip eden 4 kiĢiden 2 kiĢi satın alarak diğerleri ise kahveden ve internetten takip 

ettiğini belirtmiĢlerdir (Tablo F.10). Uğurlupınar Köyü’nde yaygın olarak internet 

kullanılmasa da internet kullanan 2 kiĢi vardır ve interneti bilgi eriĢimi için ve sosyal 

paylaĢım sitelerine girmek için kullanmaktadırlar (Tablo F.11, Tablo F.12).   

Grafik F.1. KonuĢulanın Gazete Takip Etme Durumu (%) 
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          KonuĢulan 49 hane baĢkanından 45’i avcılık yapmamakta, 4’ü ise avcılık 

yapmaktadırlar (Tablo F.13). Avlanan türler ise tavĢan ve kuĢ türleridir bunu dıĢında 

yabani domuz avlayan bir kiĢi bulunmaktadır (Tablo F.14). 

          Uğurlupınar Köyü’nde hane baĢkanlarının sosyal aktivitelere durumuna 

bakılacak olursa; 29 hane baĢkanı hiçbir aktiviteye katılmadığını, 20 hane baĢkanı ise 

bir ve birden fazla aktiviteye katıldığını belirtmiĢlerdir. En çok katılım gören aktivite 

her yıl yapılan Yörük Ģenliğidir (Tablo F.15, .Tablo F.16). 

 Ancak bunlar dıĢında kadınlar ve erkekler mevlidlerde, sünnetlerde, 

cenazelerde bir araya gelirler (Fotoğraf-11, Fotoğraf-12- Fotoğraf-14, Fotoğraf-15). 

Özellikle sünnet ve düğünler (damat traşı) (Bkz: Fotoğraf-6) yaz aylarında daha sık 

olur ve böylece birlikte olacakları fırsatlar doğmuĢ olur (Fotoğraf-30, Fotoğraf-34, 

Fotoğraf-35, Fotoğraf-36, Fotoğraf-37, Fotoğraf-38, Fotoğraf-39). 

 Sahada son günde cenaze törenine denk gelinmiĢtir. Cenaze için kiĢiler köy 

dıĢından, Bursa’dan gelmiĢler ve cenazeye katılmıĢlar ve cenaze evine taziyeye 

gitmiĢlerdir (Fotoğraf-41, Fotoğraf-42, Fotoğraf-44). 
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X. BÖLÜM-SONUÇ VE ÖNERĠLER 

          Bursa Ġli MustafakemalpaĢa Ġlçesi Köylerinin Monografik ÇalıĢması baĢlığı 

altında yürütülen bu çalıĢma Uğurlupınar Köyü’nde beĢ haftalık bir süreçte 

tamamlanmıĢtır. Dört haftalık saha araĢtırması süresince ekip ve köy halkı birbirine 

alıĢma süreci geçirirken köyde bulunan hane baĢkanlarına ve hane baĢkanları eĢlerine 

sorulan sorular ile köyün demografik ve sosyokültürel yapısı incelenip tanınmaya 

çalıĢıldı. 

          AraĢtırmada elde edilen veriler, gözleme ve mülakata dayalı olarak ortalama 

tablo verileri ile sunulmuĢtur. 

          BaĢta köyde kiĢiler bizi köylerinde istememiĢ olsalar da bu anlayıĢla 

karĢılanabilir bir durumdu. Çünkü gittiğimiz döneme denk gelen ülkedeki siyasi 

olaylar köyü ve halkını da etkilemiĢ insanlar üzerinde tedirginlik yaratmıĢtı. Bu 

nedenle ilk bir haftalık süreçte mülakat yapılmamıĢ sadece yaĢayan insanlarla 

konuĢulmuĢ ve davranıĢ Ģekilleri gözlemlenmiĢtir. Ġlk haftayı bu Ģekilde atlatmıĢ 

olduk ve insanlar yavaĢ yavaĢ köyde bulunma amacımızı anlamıĢ oldular. Birkaç kiĢi 

zaman zaman zorluk çıkarmıĢ olsa da etraftaki kiĢilerin de yardımı ve anlayıĢı ile 

yapmamız gereken iĢleri hedeflediğimiz Ģekilde tamamlıyorduk. 

          Ġlk günler yine bir takım sorunlardan dolayı kalacak yer sıkıntısı yaĢadık ve bir 

haftada dört ev değiĢtirdik. En son kimsenin yaĢamadığı, sahibinin Bursa’da ikamet 

ettiği bir eve taĢındık böylece geri kalan süreyi burada geçirdik. Dört haftalık zaman 

dilimi içerisinde bize en çok yardım eden kiĢi muhtarın eĢi oldu. KonuĢmak 

istemeyen kiĢilere bir sakınca olmadığını anlattı ve onun sayesinde mülakatlarımızı 

tamamladık. Her zaman yeme-içme ihtiyacımızı karĢıladı, bizi sık sık evine yemeğe 

davet etti veya kaldığımız eve kahvaltılık hazırlayıp getirdi. Böylece kendi iĢlerimizi 

yaparken yorgun düĢtüğümüz sırada yardımımıza muhtarın eĢi koĢtu. 

          Bunun dıĢında köydeki diğer kiĢiler de bizi tanımaya çalıĢıyorlar, ne 

yaptığımızı merak ediyorlar ve bizi sürekli yemeğe veya çay içmeye çağırıyorlardı. 
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Biz de davet edilen tüm yerlere gitmeye çalıĢtık böylece hem konuĢma fırsatı hem de 

insanları tanıma fırsatı bulduk. 

          Uğurlupınar Köyü genel olarak hayvancılık ve tarımla geçimini sağlıyor gibi 

görünse de bu iki meslek yavaĢ yavaĢ yok olmaya baĢlamıĢtır. Hayvancılık yapan 

kiĢilerin hayvancılığın gelirinin kendilerine yetmediklerini baĢka bir iĢ yapmayı 

bilmedikleri için buna yöneldiklerini çoğu zaman belirtmiĢlerdir. Tarım ise hayvan 

ihtiyacı için yapılmakta mahsul toplama oranı çok azdır. Yani mutfağının tüm 

ürünlerini bahçeden karĢılama gibi bir durum söz konusu değildir. Bunun sebebi ise 

tarımda makinelerin çoğalması ve mevcut makine ve araçların ise çok pahalı olması 

sebebiyle kiĢilerin sahip olamamasıdır. Bunun üzerine de iklimsel olaylar eklenince 

sulama yönünden eksik kalan topraktan köylü verim alamıyor böylece aktif tarıma da 

yönelmiyor.  

          Bu durumda varılan sonuçlar ise Ģöyledir; 

          Köy halkına hayvancılık ile ilgili devlet desteği sağlanmalı ve yok olan bu 

mesleğin geri dönüĢümü sağlanmalıdır. Yaptığı hayvancılık iĢinden kar edemeyen 

köy halkı yavaĢ yavaĢ bu iĢi bırakmaya baĢlamıĢtır.  

          Makine eksiği olduğu için tarımın zahmetli iĢine katlanmak istemeyen köy 

halkına makine ve alet desteği sağlanmalı ve köy halkı yeniden tarım yapmaya teĢvik 

edilmelidir. Sulama için ise çözümler üretilmeli ve yeniden verimli toprak elde 

etmenin yolları aranmalıdır. Tarım toprağını olumsuz etkileyen mermer ocakları 

köyden daha uzak bir yere taĢınmalı ve mahsule zarar vermesi önlenmelidir. 

          Uğurlupınar Köyü’nde yaĢanan bir baĢka sorun ise altyapı yetersizliğidir. Pis 

atıklar fosseptik çukuru ile uzaklaĢtırılmaktadır. Köydeki altyapı sorunu çözülmeli ve 

kanalizasyon sistemi ulaĢtırılmalıdır 
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ÖZGEMĠġ 

 

 

          Sümeyye Muhsinoğlu 26.05.1996 tarihinde Ġstanbul Bakırköy’de doğdu. Aslen 

Giresunludur.  Ġlkokulu doğup büyüdüğü yer olan BayrampaĢa Ġlçesi’nin Kocatepe 

Mahallesi’nde okudu. Liseyi ise yine BayrampaĢa’da bulunan Tuna Lisesi’nde 

okudu. Liseden 2013 yılında mezun olduktan sonra aynı yıl Ġstanbul Üniversitesi 

Antropoloji bölümüne girdi.  

Lise 3. sınıfta (2011) iken kısa bir dönem keman eğitimi almıĢtır.  Yine aynı dönem 

belediyenin düzenlediği kurslara katılarak Ġngilizce eğitimi almıĢ ancak bu eğitimi 

yarıda bırakmıĢtır. Küçüklükten beri hareketli bir çocuk olan Muhsinoğlu, her zaman 

spor ile iç içe olmuĢtur. Ġlkokulun son yıllarında ve lisenin ilk yıllarında okuduğu 

okulların basketbol takımlarında oynadı.  Ġstanbul Üniversitesi’nde ise bir dönem 

voleybol takımında forma giydi. Üniversite 1. Sınıfta iken (Ekim 2013) tekrar 

Ġngilizce eğitimi almak üzere Bakırköy’de bulunan Amerikan Cultural School’a iki 

yıl boyunca devam etti ve Advanced seviyesi sertifikası alarak bu eğitimi tamamladı. 

2015 yılında ’Ġkinci Üniversite’’ kapsamında Anadolu Üniversitesi’nin Açık Öğretim 

Fakültesi Medya ve ĠletiĢim bölümüne kayıt yaptırmıĢtır. Üniversite 2. sınıfın yaz 

döneminde çalıĢmaya hayatına baĢladı ve okulla birlikte de part-time olarak 

çalıĢmaya devam etti. 9 ay boyunca Beyazıt Koton mağazasında satıĢ danıĢmanı 

olarak çalıĢarak ilk iĢ deneyimini yaĢadı. Daha sonra buradan ayrılarak yine 

Beyazıt’ta bulunan Polo mağazasında kasa sorumlusu olarak iki ay çalıĢtı (Mayıs 

2015). Bu iĢlerden okula ağırlık vermek istediği için kendi tercihi ile ayrılmıĢ, dönem 
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tatile girince yaz ayında tekrar çalıĢmaya baĢlamıĢtır. 2015’in Haziran’ında Fatih’te 

bulunan Greyder mağazasında part-time kasa sorumlusu olarak göreve baĢlamıĢ ve 

Ağustos 2016 yılında bu iĢten ayrılmıĢtır. Mart 2016’da ön saha araĢtırmalarına 

gitmiĢ böylece tez sürecine baĢlamıĢtır. Nisan 2016’da ikinci pilot görüĢmeyi yapmıĢ 

döndükten sonra ise bunun üzerinde tez için kurulan ekip arkadaĢları ile birlikte 

çalıĢmalara baĢlamıĢtır. 13 Temmuz 2016 tarihinde ise Bursa’nın MustafakemalpaĢa 

ilçesine bağlı Uğurlupınar köyünde saha araĢtırması yapmak için bir ay süre ile 

bulunmuĢtur. ġubat 2017 tarihinde Bakırköy’de bulunan bir kursta fotoğrafçılık 

eğitimine baĢlamıĢ ve bu eğitimi de Mayıs 2017’de tamamlamamıĢtır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

 

FOTOĞRAF-1. SU DOLDURMAKTAN DÖNEN KADINLAR 
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