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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. Çalışma aynı zamanda bir lisan bitirme ödevi olup 
1998-1999 ve 1999-2000 eğitim – öğretim dönemlerinde yapılan 
araştırmaları kapsamaktadır. Türkiye Geleneksel Kültür Haritası 
Projesi’nin amacı geniş bir kültürel yelpazeye sahip olan ülkemizin 
geleneksel yapısı ilgili özellikleri kaybolmadan gelecek nesillere aktarmak 
suretiyle ülke genelini kapsayan bir kültür haritasının oluşturulmasıdır. 

Araştırmamız kapsam olarak, ilgili projenin Burdur İli’nde gerçekleştirilen 
adımında bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını ele almaktadır. 
Araştırma yukarıda belirtildiği gibi Türkiye Geleneksel Kültür Haritası 
Projesi’nin bir parçasını teşkil etmekte olup ayrıca bir lisan bitirme ödevi 
olması haricinde bir iddia taşımamaktadır. Yapılan bu saha çalışması 
sonucunda meslek yaşamlarına yeni başlayacak olan genç antropologlara 
lisans eğitimi süresince öğrendikleri bilgileri pratik yaparak uygulama imkanı 
sağlanmıştır. Çalışma sırasında çekilen fotograflar sayıca fazla olmalarından 
dolayı ayrı bir cilt halinde hazırlanmıştır. Araştırmamızla ilgili olarak çekilen 
fotograflar çalışmamızın ikinci cildinde yer almaktadır. 

Lisans eğitimimize başladığımız ilk günden itibaren geçen dört senelik zaman 
dilimi içerisinde bitmek bilmeyen enerjisi ile bizi her zaman motive eden, 
engin bilgisi ve tecrübesini bizlerle paylaşarak yol gösteren İstanbul 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Edebiyat Fakültesi Antropololoji 
Bölümü Başkanı Sayın Prof. Dr. Taylan Akkayan’a; çalışmalarımız 
sırasında her zaman bizlerle beraber olan, her konudaki soru ve 
sorunlarımıza çözüm arayarak bize çıkış yolları sunan Sayın Yrd. Doç. Dr. 
Yüksel Kırımlı’ya; tablo kontrolü aşamasında ve araştırma ile ilgili 
yaşadığımız problemlerde sorularımızı yanıtsız bırakmayan Sayın Araş. 
Gör. İlkay Biber ve Tamer Çetin’e; bölümümüz akademik kadrosundan 
ayrılan fakat bizimle beraber oldukları zaman dilimi içerisinde bilgi ve 
deneyimlerini paylaşan Sayın Dr. Filiz Susar’a, Sayın Gülseli Aygül 
Ernek’e ve Sayın Bahar Çataltaş’a teşekkürü bir borç bilirim.  

Ayrıca alan araştırmasını berbarer gerçekleştirdiğim dostum, ortağım Sevgili 
Taylan Mirkelam’a; dört sene boyunca pek çok şeyi paylaştığım sınıf 
arkadaşlarıma ve dostlarıma; sahada kaldığımız süre içinde bizi evinde 
misafir eden Kayacık Köyü Muhtarı Ahmet Ali Gencel şahsında bizlere her 
konuda yardımcı olan, kendi çocukları gibi kabul eden tüm Kayacık Köyü 
sakinlerine; dönemin Çavdır Kaymakamı Sayın Fatih Genel başta olmak 
üzere bütün Çavdır Kaymakamlığı görevlilerine; Burdur’a gittiğimiz ilk 
günden itibaren himayelerine alan, her türlü yardımı ve kolaylığı sağlayan 



Burdur Vali Yardımcısı Sayın Beyazıt Tanç’a huzurunuzda teşekkür etmek 
istiyorum. 

Son olarak, ilkokuldan üniversiteye gelene kadar geçirdiğim tüm aşamalarda 
ellerindeki imkanlar dahilinde bana en iyi olanı sağlamaya çalışan, her zaman 
arkamda olup destekleyen ve yanımda olan canım ailemi burada bir kez 
daha anarak saygı ve sevgiyle önlerinde eğiliyorum. 
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