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     XIV. BÖLÜM  
 
 
    KANAAT VE TUTUMLAR 
 
 

Bu bölümde Garipçe Köyündeki hane başkanlarının çeşitli konular hakkındaki 

kanaat ve tutumları incelenecektir. Uygulanan mülakatların son kısmında yer alan ve 

kişilerin daha çok özeline yönelik bu soruların cevapları, uzun ve samimi anlatımlarla 

verilmiştir. Bu bölümde sorduklarımız ise, çocuklarını okutup okutmadıkları, 

çocuklarına dini eğitim aldırma durumları, gazete, televizyon ve radyoya karşı olan 

tutumları, kahveye gitmeleri, sigara veya içki içme durumları ve hayal ettikleri 

mesleklerdir.  

  
 Çamlıca köyünün geneline bakıldığında hane başkanlarının % 92’ sinin çocuğu 

vardır. Çocuğu olmayan hane başkanı 51 hanelik köy de sadece 4 hanedir. Bunun 

tamamını genç hane başkanları oluşturmaktadır. Çocuğu olan hane başkanlarının 

genelinde çocukların cinsiyet kompozisyonu kız+erkek çocuk şeklindedir. Genç hane 

başkanlarına baktığımızda erkek ve kız çocuk sahibi olanlar % 68, yalnız erkek çocuk 

sahibi olanlar %27 yalnız kız çocuk sahibi olanlar % 5 lik bir orana sahipken bu durum 

yaşlı hane başkanlarında kız ve erkek çocuğa sahip olmasında % 96, yalnız erkek 

çocuğa sahip olmasında % 4’ tür. Yalnız kız ve yalnız erkek çocuğa sahip olma oranı 

düşüktür. Bunlar genelde yeni evlenmiş henüz tek çocuk sahibi olan hanelerdir. Kız 

çocuklara annenin yardımcısı erkeklerde babanın desteği olarak görülmektedir ve her 

iki cinsiyete de ait çocukların olması tüm aileler tarafından arzu edilmektedir. ( 

Tablo:H1) 

 

 Günümüzde kız çocuklarının eğitim almaları için yapılan ve hala daha 

sürdürülmekte olan kampanya ve çağrılar, bu konunun ne kadar hassas olduğunu 

göstermektedir. Kız çocuğunu okutma durumu ile aldığımız yanıtlarda şu an hanede 

bulunan çocuklara göre cevap verilmiş, görünürde eğitim çağına gelmemiş çocuklar 

haricinde ilköğretim devam yaşında olan tüm kız çocuklarının eğitimlerine devam 

ettikleri görülmüştür. Çamlıca da kız çocuklarının cinsiyetlerinden dolayı okuma 

haklarının elinden alınması gibi bir durumun söz konusu olmadığı yaptığımız sohbetler 

de de köylü tarafından açıkça belirtilmiştir. Genç hane başkanlarında kız çocuğunu 
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okutmayan hane bulunmazken, yaşlı hane başkanlarında 5 hane başkanının kız 

çocuğunu okutmadığı görülmektedir. ( tablo H:2) Bunun nedenini sorguladığımızda 

yaşlı hane başkanlarının vermiş olduğu toplam 9 cevaptan 5’ i köydeki işlere yardım 

etmesi, 4’ ü de maddi yetersizlikten kaynaklandığını söylemişlerdir. ( Tablo: H5) 

 

Erkek çocukların okutulma durumu sorulduğunda erkek çocuğu olan genç hane 

başkanlarından % 14’ ü, yaşlı hane başkanlarının da % 44’ ü  erkek çocuklarını 

okutmamışlardır. Bunun nedeni ise genç hane başkanlarının tamamında işlere yardım 

etmesi olarak belirtilmişken, yaşlı hane başkanlarının % 56’ sı maddi yetersizlik, % 31’ 

i köydeki işlere yardım etmesi için, % 13’ ü de okulun uzak olduğunu ve bu nedenle 

okumanın zor olduğunu belirtmişlerdir. ( Tablo: H3, Tablo: H4) 

 

 Çamlıca’ da din oldukça  önem taşır. Köyün camisi ilçe köylerinde yapılan ilk 

cami olma özelliğini taşır.  Caminin köydeki imkansızlıklara rağmen oldukça güzel inşa 

edilmiş olması dine verdikleri önemin göstergesidir.Hane başkanlarına kız çocuklarına 

ve erkek çocuklarına dini eğitim aldırma durumları ayrı ayrı sorulmuştur. Genç hane 

başkanlarının % 75’ i, yaşlı hane başkanlarının % 83’ ü camide kız çocuklarına dini 

eğitim aldırmıştır. Yaşlı hane başkanlarının dini eğitime daha çok önem verdiği 

buradaki rakamlardan da açıkça görülmektedir. ( Tablo: H6)  

 

 Konuşulanın erkek çocuğuna dini eğitim aldırma durumunu incelediğimizde 

genç hane başkanlarının tamamının çocuklarına cami de dini eğitim aldırdıklarını 

görmekteyiz. Yaşlı hane başkanlarının % 33’ü erkek çocuğuna dini eğitim aldırmazken 

% 67’ lik eğitim aldıran kısım eğitimin camide alınmasını uygun görmüştür. ( Tablo: 

H7) Aslında kızlarda da erkeklerde de dini eğitim ailede başlamakta daha sonrada 

camiden hocalardan faydalanılmaktadır. Köyün ilçeye uzak olması ve civar köylerde de 

kuran kursu vb. eğitim yerlerinin olmaması nedeniyle köyün imamı bu görevi üstlenmiş, 

okuldaki din dersleri haricinde de camide eğitim verilmesine ön ayak olmuştur.  

 

 Konuşulan hane başkanları arasında 1 tane yaşlı hane başkanının okuma-

yazması yoktur. Bu hane başkanı kadındır ve okul çağındayken okula gönderilmediği 

için okuma yazma bilmemektedir.( Tablo: H8)   
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Çamlıca’ ya gazete gelmemektedir.Gazete ancak ilçeye inildiğinde temin 

edilebilmektedir. Tablo: H 9 da da görüldüğü gibi genç hane başkanlarının % 8’ i, yaşlı 

hane başkanlarının % 4’ ü gazete satın almaktadır. Fakat bu duruma karşılık genç hane 

başkanlarının % 62’ si, yaşlı hane başkanlarının % 63’ ü gazete okumaktadır. Şartları 

uygun olmadığından her hafta ilçeye inemeyen hane başkanları yakınlarından ellerine 

geçen gazeteleri okuduklarını şartları uygun olsa belki de düzenli gazete alabileceklerini 

belirtmişlerdir. ( Tablo: H10)  ( Grafik:4) 

Gazete okuyanlara hangi gazeteleri okuduklarını sorduğumuzda en fazla 2 cevap 

vererek cevaplamışlardır. Genç hane başkanlarının % 29’ u fark etmez cevabını vererek 

herhangi bir tercih belirtmemişlerdir. Sırasıyla spor, milli ve dini görüşü savunan, haber 

ağırlıklı gazeteler okuduklarını belirtmişlerdir. Yaşlı hane başkanları da yine fark etmez 

cevabını çoğunlukta kullanmış, milli ve dini görüşü savunan gazeteler, yöresel gazeteler 

ve haber ağırlıklı gazeteler okuduklarını belirtmişlerdir. ( Tablo: H 11 ) ( Grafik:11) 

 

Çamlıca Köyünün % 82’ si televizyon izlemektedir. Genç hane başkanlarından 2 

kişi yaşlı hane başkanlarından 7 kişi televizyon izlemediklerini belirtmişlerdir. Bu 2 

genç hane başkanı zaman bulamadığı için televizyon seyretmediğini belirtirken, 7 yaşlı 

hane başkanı ise eski alışkanlıklarından dolayı radyo dinlemeyi, televizyon izlemekten 

daha çok sevdiklerini belirtmişlerdir. ( Tablo: H 13 ) Televizyon izleyenlerin, izledikleri 

program sayısı en az 1 en fazla 5 tanedir. Toplam 100 cevap alınmıştır. Genç hane 

başkanları ortalama 2,4, yaşlı hane başkanları ortalama 1,8  program izlemektedirler. 

)En çok seyredilen program genç hane başkanlarında % 35, yaşlı hane başkanlarında % 

49 ile haber programlarıdır. En fazla oranda izlenilmesinin sebebi gazete 

alamamalarıdır. haberler sayesinde Çamlıca’ nın sınırları haricinde yeni bilgiler 

öğrenmekte ve dünyayı takip etme şansı bulmaktadırlar. Genç hane başkanlarında  daha 

sonra yerli dizi, eğlence, spor, açık oturum, yabancı dizi, magazin ve bilgi yarışmaları 

gelmektedir. Yaşlı hane başkanlarında ise sıralama yerli dizi, dini program, açık oturum, 

eğlence, spor ve köye yönelik program şeklinde devam etmektedir. ( Tablo: H  14 ) 

 

Konuşulan hane başkanlarının ne kadarının radyo dinlediklerine baktığımızda, % 

73’ ünün radyo dinlediğini görmekteyiz. Genç ve yaşlı hane başkanlarını karşılaştırmak 

istersek, yaşlı hane başkanlarının gençlere oranla radyo dinlemeyi sevdiğini görürüz. 

Radyonun televizyondan daha eski bir icat olduğunu düşünürsek yaşlı hane 

başkanlarının daha fazla radyo dinliyor olmasını eski alışkanlıklara bağlayabiliriz. ( 
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Tablo: H 15 ) en az 1 en fazla 4 program dinlemeyi tercih ettiklerini söyleyen hane 

başkanları en çok haber ve yerli müzik dinlemeyi tercih etmektedirler. Dini program ve 

spor programları her iki grubun da dinlediği programlar arasındadır. Yabancı müzik 

dinlediğini belirten bir hane başkanı aynı zamanda köyün imamıdır.  

 

 

Tablo :a3 Konuşulan hane başkanlarının radyo dinleme- televizyon seyretme tercihi 

arasındaki ilişki 

 

  N 
Radyo 

Dinleme    
( % ) 

Televizyon 
Seyretme    

( % )  

GENEL 
TOPLAM 51 73 82 

GENÇ HB 26 69 92 

YAŞLI HB 25 76 72 

 

Hane başkanlarının radyo dinleme ya da televizyon seyretmesi arasındaki 

tercihine  baktığımız zaman genç ve yaşlı hane başkanları arasında ters orantı olduğu, 

görülmektedir. Genç hane başkanları daha çok televizyon seyretmeyi tercih ederken, 

yaşlı hane başkanlarının daha çok radyo dinlemeyi tercih etmesi tamamen alışkanlıktan 

kaynaklanmaktadır. İnsanların gelişim çağında öğrendikleri, yaşadıkları tüm hayatını 

etkiler. Yaşlı nüfusun televizyon  ile tanışması ve genç hane başkanlarının büyüdükleri 

zaman dilimi hemen hemen aynı dönemlere tekabül ettiğinden televizyon özellikle genç 

nüfus için vazgeçilmez bir araçtır. 

 

Köyde sahip olunan ticari ünitelerden biri de kahvedir. 2 genç hane başkanı 

kadın ve 2 yaşlı hane başkanı kadın dışınki hane başkanlarının % 53’ ü kahveye 

gitmektedir. Köy kahvesi çok kullanılmamaktadır. Verilen yanıtlarda en fazla 2-3 günde 

bir gittiğini belirten  genç hane başkanları içinde her gün kahveye gidenlerin oranı % 27 

dir. Yaşlı hane başkanları ise gençlere oranla daha az gittiğini söyleyerek % 55’ i  arada 

sırada gittiğini belirtmiştir. Kahve daha çok kış aylarında tercih edilmektedir. Caminin 
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avlusuna yapılmış olan çardak köylünün kahveden daha çok birlikte vakit geçirdikleri 

bir yerdir. ( Tablo: H 18)  

 

Konuşulan hane başkanlarının % 33’ ü sigara içmektedir. Genç hane 

başkanlarının % 46’ sı sigara kullanırken yaşlı hane başkanlarının % 20’ si sigara 

kullanmaktadır. Genç  hane başkanlarının % 50’ si, yaşlı  hane başkanlarının  ise % 48’ 

i hiç sigara kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Genç hane başkanlarından 1 tanesi, yaşlı 

hane başkanlarından 8 tanesi sigarayı bıraktıklarını belirtmişlerdir. Bu sayının yaşlılarda 

daha fazla olmasının sebebi sigaranın zararlarını ancak hasta olduktan sonra anlayan 

insanlarımızın yaş ilerledikten sonra sigarayı bırakmasındır. Sigara içmeyen hane 

başkanlarının bir çoğu, ekonomik nedenlerden dolayı içmediklerini, çok azının da 

zararlı olduğu için sigarayı  içmediklerini belirtmişlerdir. ( Tablo:H 19) ( Grafik: 7) 

Sigaraya başlama yaşı tüm köyde ortalama 17 yaştır. Sıkıntı ve özenmenin sigaraya 

başlamalarındaki en önemli neden olduğunu belirtmişlerdir. ( Tablo: H- 20) Tercih 

edilen sigara türü % 41,2 oranla yerli marka sigaradır. Ucuz olduğu için tercih 

edilmektedir. ( Tablo: H-21) 

 

Konuşulan hane başkanlarının % 12’ si içki içmektedir. Ancak burada önemli bir 

nokta yaşlı hane başkanlarının hiç içki içmemesidir.içki içenlerin tamamı genç hane 

başkanlarıdır. İçki içmeye başlama medyan yaşı 18 dir. İçkiye başlamaları genelde 

meraktan ve özentiyle olduğunu söyleyen hane başkanlarından bazıları küçük yaşta 

başladıklarından gizli içerken  bazıları da daha iler ki yaşlarında arkadaşlarıyla 

sohbetleri esnasında içtiklerinden bahsetmişlerdir. İçki içenlerin % 50’ si köy içinde, % 

33’ ü köy dışında % 17’ si de hem köy içinde hem de köy dışında içmektedir. Köy 

içinde içki içenler genelde kendi evlerini tercih etmekte, eğer arkadaşları ile birlikte 

evde olacaklarsa eşlerinin ve çocuklarının evde olmamasına özen göstermektedirler. 

Köyün bakkalı ve kahvesi de içki içebildikleri mekanlar arasında gösterilmiştir. Bazen 

köy içersinde o kimsenin olmadığı alanlarda da toplanarak içki içtiklerini 

belirtmişlerdir. İçme sıklıklarını ise 1 kişi haftada bir  geri kalan 5 kişi arada sırada 

içtiğini belirtmiştir. ( Tablo: H-22, Tablo: H-23, Tablo: H-24, Tablo: H-25, Tablo: H-

26)  

Çamlıca’ da konuşulan genç hane başkanlarının % 69’ u, yaşlı hane 

başkanlarının da % 92 si şans oyunu oynamamaktadır. Oynayanlar arasında genç hane 

başkanlarının sayısı fazladır. İlçeye gidenlerin aldıkları milli piyango ve sayısal loto 
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gibi oyunlar oynanmaktadır. Eğlence amaçlı alınan bu oyunların yanı sıra kağıt oyunları 

da oynanmaktadır. ( Tablo: H- 27) 

 

Konuşulan hane başkanlarının hiçbiri türbe-yatır ziyaretlerine gitmemektedir. 

Konuşulan hane  başkanlarının bazıları  bu tip inançlara inanmadıklarını, bazıları da 

yakın çevrede bu şekilde ziyaret edilebilecek yerlerin olmadığını olsaydı 

gidebileceklerini belirtmiştir. ( Tablo: H -28)  

 

 Uygulanan mülakatların bitimindeki son soru ile konuşulanların eğer ellerinde 

fırsat olsaydı hangi mesleği yapmak istedikleri öğrenilmiştir. Mesleklerle ilgili sorular 

en çok cevap alınmakta zorlanılan sorulardan biri olmuştur. Konuşulan genç hane 

başkanlarının % 23’ ü meslek ismi verirken % 4’ ü meslek ismi vermemiş % 73’ ü ise 

bu konuda hiç düşüncesi olmadığını belirtmiştir. Yaşlı hane başkanlarına baktığımızda 

ise % 36’ sının meslek ismi verdiği % 64’ ünün bu konuda hiçbir düşüncesinin olmadığı 

gözükmektedir. Kişiler genelde okumadım ki nerden bileyim yada okumadığım için 

düşünmedim ,bir şey olmak istemem , memnunun gibi yanıtlar vermişlerdir. Cevap 

vermekte çok zorlananlara örnek meslek ismi hatırlatıldığında evet o mesleği yapmak 

isterdim gibi yanıtlar alınmıştır. Meslek ismi veren genç hane başkanlarının % 83’ ü 

kamuda görev alıp polis – doktor olma istediğini belirtirken % 16’ sı özel yetenek 

gerektiren meslek yapmak istediklerini belirtmiştir. Yaşlı hane başkanlarının meslek 

düşünceleri biraz daha çeşit göstermiş, % 2’ si fen dalında yüksek öğrenim gerektiren 

meslek ismi vermiş, % 22’ si sosyal alanda yüksek eğitim gerektiren meslekler tercih 

etmiş, en fazla cevap özel yetenek gerektiren meslekler ile % 45 lik bir oranda kalmıştır. 

Özel yetenek gerektiren meslekler sesi güzel olan yada resme kabiliyeti olanlar 

tarafından söylenmiştir. Konuşulanlara neden bu mesleklerin isimlerini verdikleri 

sorulduğunda genç hane başkanları daha çok garantili olduğu ve becerisi olduğu yanıtı 

alınmıştır. Yaşlı hane başkanları ise sevdiği için, merakı ilgisi olduğu için, garantili ve 

faydalı olabilmek için bu mesleklerin adını verdiklerini söylemişlerdir. Tüm hane 

başkanları bu soruya ilk olarak çok şükür halimden memnunum cümlesiyle başlasalar 

da konuştukça hepsinin ne kadar çok okumak istediği ve bunun eksikliğini hissettikleri 

gözlemlenmiştir. ( Tablo: H-30, Tablo:H-31, Tablo:H-32)  
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