VII. BÖLÜM- GÖÇ
7. Göç
Göç, dini, iktisadi, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerle insan topluluklarının bir yerden bir
başka yere gitmesi ya da insanların kişisel sebep ve amaçlarla yer değiştirmesidir. İşsizlik,
daha iyi şartlarda yaşama gibi sebeplerle, ülkeler arasında ve bir ülkenin kendi içinde çeşitli
göçler olmaktadır. Bunlar, zamanla çözümü zorlaşan büyük problemler ortaya çıkarmakta ve
ülkelerin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel dengelerini bozmaktadır. Türkiye, köyden kente
büyük oranlara ulaşan göçler sebebiyle bu problemleri en çok yaşayan ve halletmeye çalışan
ülkeler arasındadır.
Göç olgusu nüfusun yapısını kısa zamanda etkileme şansına sahiptir. Göç ile birlikte
toplum içinde kalitatif ve kantitatif değişmeler gerçekleşir. Bunlar eğitim, meslek, medeni hal
kompozisyonlarındaki değişmeler ve nüfus azalması ya da artması şeklindedir. Göç faydalı
olabildiği gibi bazı durumlarda zararlı da olabilir. Kişinin sosyo-kültürel, ekonomik,
psikolojik arzularını tatminine imkan verdiği ölçüde yararlıdır. Ancak sağladığı yararlardan
çok problemlerle dolu bir bünye kazandığı zaman olumsuz işleyen bir mekanizmaya dönüşür.
Örneğin; mesken sıkıntısı, gecekondu problemi, altyapı yetersizliği, suçluluk, işsizlik v.b. Göç
olayının seçici yönleri içinde yaş, cinsiyet, ailedeki statüler, medeni hal, meslek, eğitim, kafa
yapısı ile ilgili özellikler yer almaktadır. (Kırsal Alan Antropolojisi Ders Notları,2009)
Karadeniz Bölgesi içerisindeki illerden ekonomik sebepler ve özellikle işsizlik nedeniyle
büyük endüstri kentlerine göç etme eğilimi son yıllarda artmıştır. Sinop ilinden İstanbul,
Kocaeli gibi illere göç eden nüfus azımsanmayacak derecededir. Köyde araştırma sırasında
daha iyi şartlarda yaşama umuduyla İstanbul’a göç ettikten sonra kentte tutunamayıp geri
dönen kişilerin olduğu öğrenilmiştir. Tepeköy’de konuşulan kadınların % 87’sinin doğdukları
yer ile memleketleri aynıdır. Başka bir deyişle kişiler yüksek oranda doğdukları toprakları
memleketleri olarak kabul etmektedir (Tablo:D-1).
Kadınların %80.4’ü Tepeköy’de doğmuştur (Tablo:D-2). Köy dışı doğumlu olan dokuz
kadın Tepeköy’e evlilik sebebiyle gelmiştir ve köye geldiklerindeki yaş ortalamaları genç
hane başkanı grubu için 17.8, yaşlı hane başkanı grubu için 23.3’tür (Tablo:D-3,Tablo:D-4).
Tepeköy’de göç olgusu ciddi rakamsal boyutlarda değildir (Grafik: 4). Göç etmeyenlerin
yüzdesi göç edenlere oranla daha yüksektir (Tablo:D-5). Bu bize Tepeköy’deki geçim

kaynaklarının ve sosyal yaşam ortamının insanlar için yeterli olduğunu göstermektedir.
Konuşulan kadınlar köylerinde yaşadıklarından dolayı mutlu olduklarını başka bir yerde
yaşamak istemediklerini belirtmiştir. Köyün havası, akrabalık ilişkileri kadınları yaşantıları
içinde huzur sahibi yapmaktadır. Kadınlar başka bir yerde kafalarının sakin olmayacağını, aile
birliklerinin bozulacağını düşünmektedir.
Tablo: D-6’ya bakıldığında birden fazla göç eden kişinin olmadığı görülür. Saha
araştırması sırasında edinilen bilgilere göre Tepeköy’de erkekler daha çok çalışmak için göç
ederken; kadınların göçü evlilik sebebiyle ya da aileleri göç ettiği için gerçekleşmektedir.
Konuşulan kadınların %81.3’ü Sinop içinde göç etmiştir. Yaşlı hane başkanı grubunda üç kişi
İstanbul’a göç etmiştir (Tablo:D-7). Göç ediş yaşı genç hane başkanı grubunda ortalama 19,
yaşlı hane başkanı grubunda ortalama 24.9’dur (Tablo:D-8).
Konuşulan kişilere göç ediş nedenleri sorulduğunda evlilik ön plana çıkmaktadır (Tablo:D9). Dolayısıyla göç eden kişiler göçlerini yüksek oranda eşleriyle gerçekleştirmiştir (Tablo:D10).
Kadınların yaşadığı en önemli olaylardan biri olan doğum hakkındaki değerlendirmeler bir sonraki
bölümde aktarılacaktır. Tepeköy’deki kadınların doğum ve gebelik özellikleri, çocuk kompozisyonları
bölümün kapsadığı konular içindedir.

