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      IX. BÖLÜM 

 

      GÖÇ 
 

Göç kişilerin hayatlarının gelecekteki kısmının tamamını veya bir parçasını 

geçirmek üzere ,tamamen veya geçici bir süre için bir iskan ünitesinden (şehir,köy 

vb.)diğerine yerleşmek kaydıyla yaptıkları coğrafi yer değiştirme olayıdır.Göç çeşitleri 

5 gruba ayrılır: 

  1.a-serbest           2.a-iç göç    3.a-mevsimlik göç    4.a-kır –kent          5.a-kademesiz 

    b-güdümlü           b-dış göç      b-daimi göç              b-kent-kır             b-kademeli 

                      c-kent-kent            c-dönüşümlü 

                       d-kır-kır          d-diğer 

kombinasyonları 

 
        Türkiye’deki göç olayları da tarih olarak bu toplumun var olması kadar 

eskidir.Değişik göç tipleri zaman içinde önem kazanmış ve sonra yerini bir diğerine 

bırakmıştır.Hacim olarak da farklı boyutlarda göç olayları yaşanmış ve halen daha 

yaşanmaktadır.Osmanlı İmparatorluğu parçalanmadan önce iç göç görünümünde olan 

bir çok nüfus hareketi ,parçalanmadan sonra dış göç görünümünü 

kazanmıştır.1960’larda başlayan işçi göçü olayı da diğer bir dış göç hareketidir.Bunlar 

başta Almanya olmak üzere çeşitli ülkelere gidenlerin oluşturduğu göçlerdir.1950’lerde 

kırdan kente göç şeklinde başlayan ve sürekli temposunu arttırarak devam eden iç 

göçlerde halen sürmektedir.Kuşkusuz Türkiye’de diğer iç göç tipleri de 

yaşanmaktadır.Ancak göç olgusu bakımından bu kadar çok çeşitliliğe sahip Türkiye’de 

göç ile ilgili yapılan çalışmalar oldukça azdır.(Akkayan2005:Basılmamış ders notları) 

 

    Bu tanımdan sonra köyde yaşayan kişilerin doğum yerleri ve memleketleri 

arasındaki ilişki ile göç durumları gözden geçirilmiştir. 

 

Konuşulan köydeki hane başkanlarının çoğu memleketleri ile doğum yerlerinin 

aynı olduğunu söylemişlerdir. Bu soruya ‘farklı’ diye cevap verenlerin sayısı genç hane 

başkanlarında ve yaşlı hane başkanlarında sadece 1 kişiden oluşmaktadır. Toplam 26 

genç hane başkanının 25’ i ile 25 yaşlı hane başkanının 24’ ü Çamlıca köyünde 
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doğmuştur. ( Tablo: C 1). Konuşulanlardan memleketi ile doğum yerinin farklı olduğu 

cevabını verenler 1 kişidir ve bunlar yine çalışma yapılan Antalya İli doğumludur. 

(Tablo: C-2) Buradan da anlaşılacağı gibi memleket kavramı, il olmaktan biraz çıkmış, 

ilçe ve hatta köye kadar inmiştir. Buna ek olarak konuşulan genç ve yaşlı hane 

başkanlarının geneline bakıldığında 49 ‘ unun  çalışma yapılan köy doğumlu oldukları 

da görülmektedir. (Tablo: 2.1) 

 

Çamlıca  köyündeki  genç hane başkanlarından bu köy doğumlu olmayanların, 

köye ilk gelme yaşları  ortalama 22 , yaşlı hane başkanlarının ise 32’dır. (Tablo: C-3). 

Bu köye geldikleri kişi sayısı genel ortalamada tek kişi olup bu kişilerde köyün imamı 

ve  evlilik için köye yerleşmiş hane başkanıdır. (Tablo: C-4, C-5) .Köye gelme 

nedenleri atama-tayin ve evlilik olarak genç ve yaşlı hane başkanlarında tek cevapta 

toplanmıştır. (Tablo: C-6, C-7) 

 

Köydeki hane başkanlarına uygulanan mülakatlarda, köy dışına göç edip 

etmedikleri de sorulmuş ve alınan cevaplar ışığında genç hane başkanlarından 5 ‘inin 

köy dışına göç ettiği, yaşlı hane başkanlarından ise hiçbirinin  köy dışına göç etmediği 

saptanmıştır. (Tablo: C-8) Yapılan bu göçler genelde ortalama olarak 1 yeredir.  Göç 

eden genç hane başkanlarından 5 kişi tek bir yere göç etmiş, 2 si bağlı olduğu il diğer 

kalan 3 kişi de başka ilçeye göç etmiştir. ( Tablo C-9, C-10 ) Göç etme nedenleri 

sorulduğunda beş  hane başkanından tek bir cevap alınmıştır. Alınan cevaplarda  

ekonomik nedenlerden ötürü göç etmeyi tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca yaşlı 

hane başkanları şu anda  iş imkanlarına daha çabuk  ulaşıldığından eskiden yol bile 

olmadığından , dolayısıyla köyde yaşam mücadelesi vermek zorunda olduklarından söz 

etmişlerdir. ( Tablo C 12- C 13 ) Göç edilen yerlerde kalma süresi ise genele 

bakıldığında ortalama 9,8 yıldır. En az 1 en fazla 13 yıl köyden göç gerçekleşmiştir. Bu 

durumda “Kesin göç” diye bir kavramı belirtmek doğru olacaktır.Bu kavramla 

anlatılmak istenen;göç edenin sosyal kimliğinin göç ettiği grupla tamamen 

aynılaşmasıdır.(2005:Basılmamış ders notları) Ancak Çamlıca’ da bu şekilde göç tip 

benimsenmemiştir. Göç edenler kaldıkları yerlerde şartlara uyum sağlamaya çalışmış 

ancak kaldıkları süre içersinde köyle olan bağlarını tamamen koparmamışlardır. 

Yaptığımız mülakatlar esnasında göç edenlerin hepsi tekrar köylerinde olmaktan çok 

mutlu olduklarını belirtmeyi ihmal etmemişlerdir. ( Tablo C 14 ) Konuşulan hane 

başkanlarının hepsi göç etme nedenlerinde olduğu gibi dönme nedenlerinde de tek bir 
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cevap belirtmiş ancak bunları farklı nedenlere bağlamışlardır. 2 genç hane başkanı göç 

ettiği yerde işten çıkarılma, bir tanesi köyde evlenerek hayatını yerleşik düzende devam 

ettirme isteği, bir diğeri ailevi nedenlerden dolayı köye dönmesi gerektiği ve son olarak 

ta askere gitmek için göç ettiği yerden ayrılma cevaplarını vermiştir. Askerliğini yapan 

hane başkanı vatani görevini tamamladıktan sonra köy dışında hayatını devam ettirme 

isteğinde bulunmamış ve köyüne dönerek evlenmiş ve hayatını burada devam ettirme 

kararı almıştır. ( Tablo C 15- 16 )  

 

Göç edilen her yer için farklı  köye dönme nedenleri alınmıştır. 5 Kişiden toplam 

6 cevap alınmış, köye dönme nedenlerinin en yüksek oranını ise  % 33 ‘luk pay ile 

ailevi nedenler ve evlilik oluşturmuştur. Ekonomik nedenler ve köyün yaşamının iyi 

olması % 18’ lik bir oran ile birer cevap olarak verilmiştir. Köy genelinde göçe çok 

sıcak bakılmamaktadır. Ancak hane bireyleri arasındaki çocuklar arasında son 

zamanlarda aileden ayrılarak kendine kentte yaşam kurma isteği artmaya başlamıştır. 

Son yıllarda evlenerek bağlı bulunduğu ilçeye ve ya ile göç edenlerin sayısında artış 

görülmektedir. Araştırma yaptığımız süre esnasında göçle ilgili konuştuğumuz gençler, 

kentteki renkli hayatı gördükten sonra köyde yaşamanın durağan ve hatta sıkıcı 

olduğunu belirtmiş, yılın belirli aylarını kentte çalışıp para kazanarak geçirmeyi, kalan 

aylarda da özlem duydukları ailelerini görmeyi ve bir anlamda da dinlenmeye 

geldiklerini belirtmişlerdir.  

 


