IV.BÖLÜM
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER

HANE BAŞKANLARININ ÖZELLİKLERİ

Statü, yaş ve doğum yeri
Konuşulanlar hane başkanı erkek, hane başkanı kadın ve hane başkanı aileli bekâr
erkeklerden oluşur. Bu kişilerin çoğu, hane başkanı erkektir. Ortalama yaşları 60
(59,5)’dır.
Konuşulanların hemen hemen hepsi Karadeniz Bölgesi’nde, Kastamonu’da yani
köyde doğmuştur. Karadeniz Bölgesi’nde doğmayan tek kişi vardır. O da Güney
Doğu Anadolu Bölgesi’nde doğmuştur.

Eğitimi
Çok büyük bir kısmının eğitimi vardır. Eğitimi olanların çoğu ilkokul mezunudur ve
ilkokul üçüncü sınıfa kadar okumuşlardır. Tabii yaş ortalamasına bakıldığında bu
sonuç anlamlıdır. Çünkü ilkokul çağlarına isabet eden dönemde köylerde verilen
eğitim, genelde ilkokul 3.sınıfa kadardır. Yüksek öğrenim görmüş iki kişi vardır. Bu
kişilerden biri Harita-Kadastro Bölümü yüksekokul terk, diğeri ise Anadolu
Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nden terktir. Harita-Kadastro Bölümü’nü
bırakan kişi, köyde kooperatif kurmak istemiş ve organik tarım yapmak istemiştir.
Ancak ona kimse destek vermemiştir. Köylülerin tarım ile ilgili yeniliklere açık
olmadığını düşünür. Açık Öğretim Fakültesi’nden terk eden kişi üniversite
sınavlarına tekrar girmiş, biz köyden döndükten sonra da tekrar açık öğretim
fakültesini kazanmıştır ve kayıt yaptırmıştır.

Medenî hâli
Konuşulanların çoğu şu anda evlidir. Ancak eşi ölenlerin oranı da yüksektir. Bunların
dışında eşi ölen ve bekâr olanlar da vardır.

Çalışma durumu
Çoğu çalışır. Yaptıkları işler ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılıktır. Ve bu işlerin
sektörlerine bakıldığında ya aile ya da kendi işleri olduğu görülür. Çalıştıkları
alanlara VIII.Bölüm-Ekonomi kısmında ayrıntılı olarak değinilmiştir.
Çalışanların çoğunun sosyal güvencesi vardır. Yarısından fazlası SSK’ya, diğerleri
ise Bağkur’a ve Emekli Sandığı’na bağlıdır. Kadın hane başkanların çoğunun sosyal
güvencesinin olması eşleri dolayısıyladır.

Ebeveyn ve kardeş durumu
Konuşulanların çoğunun ebeveyni hayatta değildir. Neredeyse tamamının kardeşi
vardır. Ortalama kardeş sayıları ise 3 (3,2) ’tür.

HANEYİ OLUŞTURAN BİREYLERİN ÖZELLİKLERİ

Hane nüfusu
Köyde varolan hane sayısı yazın 65-70’dir. Köyün yerli halkını oluşturan, yaz-kış
köyde ikâmet eden hane sayısı ise 58’dir. Köy nüfusu ise yazın ilçe ve diğer illerden
gelen akrabalar nedeniyle 350-400 kişi, kışın ise 204’tür.
Ortalama hane nüfusu 3 (2,9) kişiden oluşur. Bu oran toprağı çok olanlarda daha
fazladır. Yani toprağı çok olan haneler daha kalabalıktır.
Köyde kadın nüfusu erkeklere oranla daha fazladır.
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Statü, yaş ve doğum yeri
Yarıdan fazla hanede çocuk yoktur. Olanların ise çoğu erkektir.
Hanelerin çoğunda diğer kişiler yoktur. Yani genelde çekirdek aile şeklinde yaşanır.
Diğer kişilerin çoğunun cinsiyeti kadındır. Diğer kişiler; hane başkanı erkeğin erkek
torunu, kız torunu, babası, annesi, gelini, yeğeni, erkek kardeşi, erkek kardeşinin
torunu, erkek kardeşinin gelini veya hane başkanı kadının kayınvalidesinden oluşur.
Bunlar arasında hane başkanı erkeğin torunları, annesi ve gelini çoğunluktadır.
Hanedeki bireylerin ortalama yaşları 46 (45,5) ’dır. Erkeklerin ortalama yaşları 41
(40,9) iken kadınların ortalama yaşları 49(48,6)’dur. Görüldüğü gibi kadınlar daha
yaşlıdır. Kadınların daha yaşlı olmasının sebebi eşleri ölen kadınların daha fazla
olması ve kadınların daha uzun yaşama şansına sahip olmasıdır. Bu fark, toprağı çok
olanlarda daha belirgin iken yaş ortalamalarına bakıldığında toprağı çok olanların
toprağı az olanlardan daha genç oldukları görülür. Yani toprağı çok olan haneler
daha genç nüfusa sahiptir ve toprağı çok olan haneleri oluşturan kadınlar daha
yaşlıdır. Çünkü yaşlılar daha çok toprağı çok olan hanelerde bulunur.
Haneyi oluşturan kişilerin de tıpkı konuşulanlarda olduğu gibi büyük bir kısmı köy
doğumludur. Hemen hemen hepsi doğma büyüme Kastamonuludur.

Medenî hâli
15 yaş üstü kişilerin yarısından fazlası evlidir. Evliler dışında bekârlar, eşi ölenler ve
eşinden ayrılmış olanlar da vardır. Toprağı çok olan hanelerde daha fazla evli ve eşi
ölmüş kişiler vardır.
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Eğitimi
7 yaşından büyük olanların neredeyse tamamının eğitimi vardır ve yarısından fazlası
ilkokul mezunudur.
Çalışma durumu
Hanedeki bireylerin hemen hemen hepsi aile ya da kendi işleri olan tarımhayvancılık yapar. Bunların dışında devlet sektöründe memurluk ya da özel sektörde
tekstil işçiliği veya esnaflık yapanlar da vardır. Çalışanların çoğunun sosyal
güvencesi vardır. Yarısından fazlası SSK’ya, diğerleri ise Bağkur’a ve Emekli
Sandığı’na bağlıdır.

Görüldüğü gibi gerek konuşulan hane başkanlarının gerekse haneyi oluşturan
bireylerin çoğu köy doğumludur, yetişkindir, en az ilk okul mezunudur, evlidir ve
çalışır.
Köyde kadın nüfusu erkeklere oranla daha fazladır.
Hanelerin çoğunda diğer kişiler yoktur. Yani genelde çekirdek aile şeklinde yaşanır.
Çekirdek aile şeklinde yaşam, kırsal alandansa daha çok kentsel alana özgüdür.
Köyde geniş aile şeklinde yaşam sürenler daha çok toprağı çok olanlardır. Toprağı
çok olan hanelerde daha fazla evli ve eşi ölmüş kişiler vardır. Ve toprağı çok olanlar
daha fazla oranda köy doğumludur.
Buradan hareketle toprağı çok olanların geleneksel yapıya daha yakın yaşam
sürdükleri ve toprağı az olanların değişime daha açık oldukları sonucu çıkartılabilir.
(Demografik özellikler hakkında detaylı bilgi için bkz. Gözde Gürler, Lisans Bitirme
Tezi, 2006)
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