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GïRïS
Bu araÒtîrmanîn amaçlarî iki ana maddeye ayrîlîr. ïlk olarak, Ege bölgesinde
bulunan iki beldenin sosyo-ekonomik geliÒmesi izlenmiÒtir. Buna baglî
olarak ikinci amaç, sosyo-psikolojik degerlerin, iç-dîÒ göç, uluslararasî
iliÒkiler ve turizmin getirdigi kültürel degiÒim ortamî içerisinde seyrettigi
geliÒmeyi gözlemektir.

Psiko-sosyolojik anket yöntemi ile gerçekleÒtirilen araÒtîrma, elveriÒli veya
elveriÒsiz yerel ekonomilerin, göçe yeltenme davranîÒî üzerine olan etkisini
aydînlatmaktadîr. Ayrîca, çeÒitli sosyo-kültürel degerlerin ve tutumlarîn
farklîlaÒmasî belirlenmiÒtir. Bir baÒka deyiÒle, ayrî ekonomik grafikler çizen
iki yerleÒim merkezinde kültürel degerlerin, meslek emellerinin ve göç
tasarîlarînîn degiÒimi incelenmektedir.

YÖNTEM
Konuya anket yoluyla yaklaÒîlmîÒtîr. Yapîlan çalîÒma sîrasînda aynî genel
co_rafi çatînîn (Ege bölgesinin) farklî sosyo-kültürel ve ekonomik dengelerine
sahip beldelerine mensup bireyler denek olarak kullanîlmîÒtîr. Bu kiÒiler,
yaÒlarî 19 ve 48 arasînda degiÒen erkek Türk vatandaÒlarîdîr.
1998 yîlînîn ekim ayînda gerçekleÒen anketin amaçlarî iki ana madde
altînda toplanabilir :
* Dini degerler, kadînîn aile içi ve toplum içi degeri ve yeri, eggitim
degerleri gibi tutum ve görüÒlerin geliÒimini
incelemek ;
* Mesleki projeler, ekonomik yatîrîmlar ve göçe yeltenme gibi davranîÒlarî
belirlemek.
Anket yöreleri, Ege bölgesinin iki uç noktalarînî oluÒturmaktadîr : Davutlar
ve Emirdag belediyeleri.

Bilindigi gibi Emirdag Afyonkarahisar‘a, Davutlar ise Aydîn‘a baglî iki
yerleÒim merkezidir. Cografi konumlarî açîsîndan Emirdag ïzmir‘in 300 km
kuzey dogusu ve Ankara‘nîn 200 km güney batîsînda, Davutlar ise ïzmir‘in
100 km güneyinde yer alîr.
AraÒtîrmanîn Emirdag örneklemini oluÒturan bireyleri 93 kiÒidir. Davutlar
yöresinde örneklem 30 kiÒiliktir.
AraÒtîrmada 84 soruluk özgün bir anket formu kullanîlmîÒtîr. Deneklerin
kültürel deger ve tutumlarînî, gelecek tasarîlarînî, genel sosyo-ekonomik
özelliklerini ve göçle ilgili görüÒ ve davranîÒlarînî belirlemekte yardîmcî
olmaktadîr.
Anket belediye personellerinin katkîlarîyla gerçekleÒtirilmiÒtir. Halkîn yogun
oldugu pazar yerlerine gidilerek tesadüfi olarak bireylerle görüÒülmüÒtür.
Ayrîca IX Eylül Üniversitesi Buca Egitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik
DanîÒmanlîk bölümünün yardîmlarîna baÒvrulmuÒtur. Izmir‘de yaÒayan
üniversiteli gençligi temsilen 14 adet son sînîf ögrencisi erkek sorgulama
kapsamîna alînmîÒtîr.
Neticede örneklemi oluÒturan bireylerin toplam sayîsî 137’dir. Anket
sonuçlarî faktör çözümlemesi yöntemiyle iÒlenmiÒtir. Elde edilen çeÒitli
katagorilere has ortalama degerler sonra birbirleriyle kîyaslanmîÒtîr.

ANKET YÖRELERï
Emirdag belediyesi, 22.000 nüfusluk yarî kîrsal bir kasaba görünümündedir.
Yazîn nüfusun 60 binlere ulaÒmasînda, yöre gurbetçilerinin payî çoktur. Bu
mevsimde nüfus yogunlugunun beraberinde getirdigi zorluklarî önlemek ve
örnegin su sîkîntîsîna çareler aramanîn, belediye personellerini ugraÒtîrdîgî
bilinmektedir.
Zira cografi konum itibarîyla Emirdag kurak bir bölgededir. Dogal zenginlik
kaynaklarînîn yetersizligi iÒ imkanlarînî kîsîtlamakla beraber belediye, diger
yönetim kurumlarî ve egitim kurumlarî yörede iÒveren yegane iÒyerleri
arasînda yer alîr. Görüldügü gibi pek cazip olmayan yaÒam koÒullarî yöre
halkînî göçe itmiÒtir.
1961-1975 dönemine ait, Türk dîÒ iÒçi göçüne Egenin dogu bölgelerinin
katkîsî % 16’lîk bir oranla kaynaklara iÒlenmiÒtir. Bu 300.000‘den fazla iÒçi
ailesi demektir. Konuyu inceleyen Gitmez (1983) bu kitle içerisinde "kaçak"
iÒçi göçünü % 22 olarak belirlemiÒtir. Yazar, Afyon gibi merkezlerden giden
her göçmene, Emirdag gibi ilçe ve kazalardan üç göçmenin düÒtügüne
dikkati çeker.

Exter ve Kutlu‘nun 1992 yîlîna ait makalelerinde Emirdag yöresiyle ilgili
sosyo-ekonomik ve etnolojik bilgiler özetlenip okuyucuya iletilmiÒtir. Bu
makalelerde iç ve dîÒ göç etkenleri irdelenip, Anadolu‘nun bu yöresi
üzerindeki sosyolojik tesiri ölçülmüÒtür.
Sekiz bini aÒmayan nüfusuyla yarî kîrsal bir belde olan Davutlar Ege
kîyîsîndadîr. Nüfus artîÒînîn yogun olarak yaÒandîgî tatil mevsiminde yazlîk
villalara ragbetin iç ve dîÒ turizm tarafîndan kamçîlandîgî bilinmektedir.
Yörenin KuÒadasî‘na 15 km mesafede bulunmasî da degerini artîrmaktadîr.
Emirdag‘a göre Davutlar refah bir kasabadîr. ïÒsizlik oranî bölgede % 3’tür.
Bu rakam Emirdag yöresinde % 23 olarak tesbit edilmiÒtir. Evsahipligi oranî
% 53 leri bulurken, bu oran Emirdag‘da sadece
% 21’dir. Ayrîca araÒtîrmalar Davutlar‘în Emirda ‘a oranla göç olaylarîndan
etkilenmedigîni göstermiÒtir.

SONUÇLAR
AraÒtîrma sonunda aÒagidaki gözlemler elde edilmiÒtir.
Kültürel degerler ve ekonomik geliÒmeler arasînda ki iliÒkiler bir bütün
olarak ele alîndîgînda, aile egitiminde geleneksel bir zihniyeti takib eden
Emirdaglîlara oranla, Davutlarlîlarîn davranîÒlarînda daha "modern"
olduklarînî gözlemliyoruz. Bununla birlikte, iki Ege yöresi arasînda ki farklî
ekonomik geliÒim, incelenen diger degerlerle, yani din ve hatta kadînîn
toplumsal statüsünde ki farklîlîklarla iliÒkili degildir.
ïstatiksel dagîlîm çizgilerini inceledigimizde dini, sosyo-kültürel ve ekonomik
degerlerin, birbirinden bagîmsîz olarak geliÒtigini gözlemekteyiz. Buna
karÒîlîk göç davranîÒlarînî yaratan temel nedenler arasînda, Ege’nin iç
bölgelerinin sosyo-ekonomik konumlarînîn ve bireylerin kiÒisel yaÒam
standartlarînîn önemi açîkça gözlenmiÒtir. Ayrîca bireylerin medeni halleri ve
Avrupa’ya yerleÒmiÒ olan yakînlarînîn varlîgî ile iç ve dîÒ göç olaylarî
arasînda ki ilÒki net olarak gözlenmiÒtir.
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