IV. BÖLÜM- ÇALIŞMA YAPILAN KIRSAL ALAN HAKKINDA
4. Tepeköy Genel Bilgiler
4.1 Köy Konumu
Tepeköy Boyabat’ın güneyinde (25km),Saraydüzü’nün güney batısında (1km) bir köydür.
Köy geniş bir coğrafyaya sahiptir ve arazinin büyük bir kısmı ormanlık alanlardır (Foto:5).
Cumhuriyetin ilanından sonra yapılan idari yapılanmada Tepeköy Boyabat’a bağlanmıştır.
Saraydüzü’nün ilçe olmasıyla Tepeköy 1990 tarihi itibariyle Saraydüzü ilçesine bağlanmıştır.

Harita 3: Tepeköy Konumu
4.2 Köy Tarihi
Köyün adının nereden geldiği, kuruluş tarihi ve geçmişi hakkında tam bir bilgi yoktur. Köy
halkından konum olarak tepede kurulmuş olmasından dolayı isminin Tepeköy olduğu
öğrenilmiştir. Tepeköy halkının orijini Türk’tür.

4.3 Ulaşım
Köy yolu köylüler tarafından açılmıştır. Devlet tarafından genişletilmiştir. Ancak yol
henüz stabilizedir. Tepeköy halkı satacağını Saraydüzü ve Boyabat’ta satar, alacağını yine bu
ilçelerden temin eder. Saraydüzü ilçesine 1 km Boyabat ilçesine 25 km mesafededir.
4.4 Köyde Var Olan İmkanlar
Su
Tepeköy su bakımından şanslı sayılmaz. 1980’li yıllarda suyu taşıyan pimaş borular
döşenmiştir. Bu borular normal şartlarda yeterli olmakla beraber kurak yaz mevsimlerinde
köyün su ihtiyacına cevap verememektedir. Köylüler bu durumda derin kuyular açarak uzun
süre bunlardan istifade etmiştir. Kuyulardaki sular da azalınca civardaki köylerden
yararlanılmıştır. 1990’lı yıllarda devlet tarafından karşılanan su borularıyla su köyün
tamamına yayılmış, su için bir su deposu inşa edilmiştir. Suyun bollaşmasıyla herkes evine su
almaya başlamıştır.
Elektrik
1984 yılında medeniyetin göstergesi elektrik köye ulaşmıştır. Elektrikle aydınlanma
ihtiyacının karşılanmasının yanında televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi beyaz
eşyalar satın alınmaya başlanılmıştır.
Telefon
1990 yılında köye ilk telefon gelmiştir. İlk telefon köydeki bakkala konmuştur. Bir süre
böyle devam ettikten sonra köydeki tüm evlere telefon tahsis edilmiştir. (www.tepekoy.org.tr)

4.5 Köyde Var Olan Kamu Malları
Tepeköy’de 2 köy çeşmesi, 1 camii, 1 okul mevcuttur. Okul faal değildir. Çocuklar
eğitimleri için köye 1 km uzaklıkta olan Saraydüzü ilçesindeki okullara giderler. Köy
çeşmeleri evlere su verildikten sonra tarihi özelliklerini korumuşlardır.

4.6 Köyde Var Olan Ticari Üniteler
Tepeköy’de ticari ünite olarak 1 adet bakkal vardır. Köyün erkekleri ‘Köy Ağzı’ dedikleri
köy meydanında oturup sohbet ederler. Burada içilen çay, gazoz vb. içecekler para karşılığı
satıldığı için bu alan da ticari üniteler içinde sayılabilir.

Kadınlar köy ağzında oturmazlar.

Hatta köy ağzının önünden geçmezler. Gidecekleri yere yolu uzatmış olsalar da başka yolu
tercih ederek ulaşırlar.
4.7 Köyde Sosyal Yaşam
Tepeköy’de çekirdek ve geniş aile tipleri ağırlıklı olarak bulunmaktadır. Her evli çifte
ortalama 2-3 çocuk düşmektedir. Yaşlı bireylerin (karı-koca) oluşturdukları hanelerin
çoğunlukta olmasının yanında anne-baba-çocuklardan oluşan çekirdek aile yapıları da
mevcuttur.
Aile için de belli görev dağılımları görülmektedir. Gün sonunda yapılacak tüm işler
böylece zamanında ve düzenli olarak gerçekleştirilebilmektedir. Karşılıklı yardımlaşma köy
hayatında önemli bir yere sahiptir. İş bölümü aile içinde olduğu kadar komşular ve akrabalar
arasında da görülmektedir. Bu yardımlaşma sayesinde hem işler el birliğiyle kısa zamanda
bitirilmekte hem de sosyal ortam içerisinde yakınlık ve güven sağlanmaktadır.
Tepeköy’de sadece köydeki erkeklerin toplanıp konuştukları ve vakitlerinin çoğunu burada
geçirdikleri Köy Ağzı denilen bir yer vardır (Foto:12). Namaz sonrası ya da ilçeye gitmeden
önce köyün erkekleri burada oturup sohbet ederler. Köy kadınlarının toplandıkları yerler ise
sokak araları ya da evlerinin önleridir. Toplanıp muhabbet edip örgü örerler.
Tepeköy’de yaşayan bir erkek; gün içinde Köy Ağzında diğer köy erkekleri ile sohbet
eder. Camiye gider. İlçeye çeşitli resmi işlerini halletmek ya da gezmek için gider.
Tepeköy’de yaşayan bir kadın ise; gün içinde ev işlerini yapar, yemek pişirir,çocuklarla
ilgilenir, komşularıyla sokak aralarında ayaküstü sohbet eder, dantel ve örgü örer.
Tepeköy’de camii hocasının kuran okuyarak açılışı yaptığı yemekli, mevlitli düğünlerin
yanında sazlı sözlü eğlenceli düğünler de yapılmaktadır. Düğünlerde misafirlere yörenin
geleneksel lezzeti olan ‘keşkek’ ikram edilir (Foto:11). Köyde sünnet düğünleri ya da sünnet
mevlitleri yaygın değildir.

4.8 Giyim-Kuşam
Giyinme özellikleri her kültürde hatta kültürün kendi içerisinde yöresel olarak da
farklılıklar gösterebilir. İklim koşulları, inançlar, içinde bulunulan zaman giyim
alışkanlıklarını belirler. İnsanlar duygularını, kişiliklerini ve kültürel özelliklerini elbiselerine
yansıtırlar.
Tepeköy’de eskiden şalvar, fistan günlük hayatta kadınlar tarafından kullanılan giysilerdir.
Günümüzde de yaşlı kadınlar şalvar giyer. Bunun yanında pazardan ve köye gelen arabacıdan
satın alınan uzun basma etekler, gömlekler giyilmektedir. Kadınlar kışın ördükleri patikleri
giyerler. Erkekler ise yün çorap giyerler. Köyde yaz-kış lastik ayakkabılar ve terlikler giyilir.
Erkekler ilçeye giderken kundura ayakkabılar giyerler. Pantolon, gömlek, ceket erkeklerin
kullandıkları diğer giysi ürünleridir. Genel olarak şapka, kasket kullanmazlar.
Tüm bu bilgilerden sonra sahada yapılan mülakat forumlarının değerlendirilmesiyle elde
edilen verilerin analizlerinin ve yorumlarının yapılması doğru olacaktır. Çalışmanın temelini
bu veriler oluşturmaktadır. Tepeköy’de konuşulan kadınlara mülakat forumları aracılığıyla
sorulan soruların cevapları; Demografik Yapı ve Konuşulanın Özellikleri, Evlilik, Göç,
Doğum, Sünnet, Beslenme, Sağlık ve Temizlik, Ekonomi, Hayvancılık, Kanaat ve Tutumlar
başlıkları altında değerlendirilmiştir.

