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Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü 
Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı tarafından organize edilen ve 1995 yılında 
uygulanmaya başlanan “Türkiye Geleneksel Kültür Haritası” isimli projeye 
bağlı olarak 1999 yılı içerisinde Burdur İli’nin, Çavdır İlçesi’ne bağlı Kayacık 
Köyü’nde yapılan alan araştırması sırasında toplanan veriler dahilinde 
hazırlanmıştır. 

Köyün nüfusu incelendiği zaman 1980’li yılların başından itibaren köy dışına 
önemli ölçüde göç verilmeye başladığı tespit edilmiştir. Günümüzde artık söz 
konusu dönemde göç eden kişiler köye geri dönmektedir. Fakat bugün genç 
bir nüfusa sahip olan Kayacık’ta önümüzdeki dönemlerde olası bir göç 
hareketinin başlaması söz konusudur. Günümüzde 417 kişilik bir nüfusa 
sahip olan köyde kadın ve erkek nüfus oranı birbirine yakındır.  

Yapılan araştırma sonucunda köyde erkek nüfusun kadınlardan daha fazla 
olduğu ve bunun etkisiyle köy dışından kız alındığı görülmektedir. Genç 
nüfusun yapısı incelendiği zaman evlenecek yaşta olan kişilerin sayıca az 
olduğu görülür. Fakat bunlara rağmen günümüzde dışarıdan göç almayan ve 
göç vermeyen Kayacık Köyü’nde geleneksel yapıdaki değişme aşamaları 
şimdilik tamamlanmış olup bu anlamda bir duraklama yaşanmaktadır. Bu 
sayılanlara rağmen köyde geleneksel yapıya ait olan üniteler korunmaktadır.  

Eğitim bakımından Kayacık Köyü incelendiğinde ülkemizin batısında bulunan 
diğer köylerdeki gibi ülkemiz ortalamasına yakın bir değerde gelişmişlik 
düzeyinde olduğu görülür. Köyde iki kademe halinde uygulanan eğitim 
sayesinde ileriki yıllarda düzeyin daha da yükseleceği beklenmektedir. Çünkü 
görüşülen hane başkanları ve hane başkanı eşleri çocuklarının eğitiminin en 
başta gelen konuların içinde olduğunu belirtmektedir.  

Alt yapı bakımından yurdumuzdaki birçok köyden iyi durumda olan 
Kayacık’ta evlenen gençlerin kısa bir süre sonra kendilerine ait olan evlere 



çıkmalarından dolayı hane nüfusu büyüklüğü ülkemiz ortalamasına yakın bir 
değerde olmakla beraber köyde genel olarak görülen çekirdek aile tipinin 
devamını sağlamaktadır. 

Ekonomisi tarıma dayanan bölgede ağırlıklı olarak tahıl ve sanayi bitkisi ekimi 
yapılmaktadır. Hayvancılık yörede ikinci plana atılmış olup gelir getiren bir 
alan olarak görülmemektedir. Köyün başlıca problemi olarak kabul edilen 
topraksızlığa dayalı olan ekonomik sıkıntıların aşılmasında hayvancılığa önem 
verilmesi büyük bir rol oynayacaktır.  

Köyün yanından geçmekte olan karayolu sayesinde ulaşım sorunu 
yaşanmamaktadır. Ayrıca çeşitli il merkezlerine ortalama 100 km uzaklıkta 
olan Kayacık bu konumundan yararlanarak ulaşımın köyün değişmesinde 
etkin rol oynamasını sağlamıştır. 

Sosyal değişmenin şimdilik tamamlandığını söyelebileceğimiz bölgede genç 
hane başkanları değişimin ve gelişimin lokomotifi olarak kabul edilmektedir. 
Yaş olarak da genç olan bu kişiler uygulamaları, ekonomik faaliyetlerdeki 
tutumları ve yeniliğe karşı açık olan düşünceleri ile köyün ilerlemesine 
katkıda bulunmaktadırlar. Kitle iletişim araçlarının kullanımının artması, 
ülkemizde yayın yapan televizyon kanalların haricinde çanak antenler vasıtası 
ile yabancı ülkelere ait televziyonların izlenmesi sonucunda televizyon sosyal 
değişmeyi hızlandıran bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Günümüzde çevre kirliliği yaşanmayan bölgede gelecekte kurulması olası 
fabrikalar veya hızlı bir şekilde köye doğru büyüyen ilçeden dolayı uzun 
vadede ekolojik şartların değişebileceği görülmektedir.  

Sonuç olarak geleneksel yapısını hala korumakta olan fakat sosyal değişmeyi 
bir dönem yaşayan ve günümüzde bekleme dönemine giren Kayacık’ta 
önümüzdeki yıllarda yetişmekte olan genç nesille beraber yeni bir değişme 
dalgasının yaşanacağı tahmin edilmektedir.  

Gerçekleştirilen saha çalışması sonrasında bizler genç sosyal antropologlar 
olarak teoride öğrendiklerimizi pratiğe aktararak mesleki formasyonumuzun 



gerçek hayata nasıl uygulanacağını öğrenmiş olduk. Bu araştırma meslek 
hayatının daha başında olan bizler için bir deneyim olmanın yanı sıra ileride 
akademik hayat içerisinde gerçekleştireceğimiz araştırmaların ve 
ekinlerimizin başlangıcı niteliğinde olacaktır.  

 
 


