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TOPLUMSAL ÇÖZÜMLEMELER iÇiN
KÖY ve ŞEHiR DiNAMiĞİ

Prof. Dr. NACi BOSTANCI*

1Köy ve şehir sosyolojinin her zaman çekici bir 
inceleme konusu olmuştur. Çünkü toplum, insan, 
gelişme, kimlik, kültür vs. kavramlarıyla ilgili değer-
lendirme yapabilmek için bunların zemini olarak 
mekânın karakteristiğini bilmek, sunduğu imkan-
lar, şartlar üzerine bilgi sahibi olmak gerekmekte-
dir. Sosyolojinin kurucu babalarından İbni Haldun 
badevi ve hazeri ümrandan bahsederken iki farklı 
toplumsal mekânın insanların kimlikleri ve grup di-
namikleri hakkında bir sistematik çözümlemede 
bulunmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyet kurulduğunda nüfusunun 
çok büyük kısmı köylerde yaşayan bir ülke idi. İlk nü-
fus sayımında belirlenen 13.5 milyon kişinin hemen 
hemen 12 milyonu köyün üretim, tüketim, davranış 
alışkanlıkları içinde hayatını sürdürüyordu. İsmail 
Hüsrev Tökin’in “Türkiye Köy İktisadıyatı” çalışma-
sı bu döneme ilişkin önemli çalışmalardan birisi-
dir. Keza 1923’de düzenlenen İzmir İktisat Kongresi 
tutanaklarından köyün görünümüne ilişkin ilginç 
tespitler yapılabilir. Yüz sene sonra bu oranların ne-
redeyse tam tersine dönmek üzere olduğunu söyle-
yebiliriz. Bu muazzam bir değişiklik demektir. Bugün 
şehirlerin en seçkin semtlerinde oturan ve şehirli bir 
kültürün tüm inceliklerini hayatlarına taşımış bulu-
nan insanların dahi bir ya da kuşak önce köy üze-
rine temellenmiş bir geleneğin içinden geldikleri-
ni düşünmek gerekir. Bunun anlamı, maddi hayat 
şartlarının hızla değişmesine karşılık buna tekabül 
eden moral unsurların o kadar hızlı dönüşmediği 
gerçeği üzerinden hareketle köylülük ile şehirliliğin 
en olmadık en umulmadık yerlerde kol kola karşımı-
za çıkması durumudur. 
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Şehirli kültür denilebilir ki henüz ince bir makyaj 
düzeyindedir ve tabir caizse çayın içinde erimiş şe-
ker gibi hayatın bir parçası olmamıştır. 

Köy ve şehir derken, kimi karşıt bazen de birbi-
rini tamamlayan kültürel unsurlardan uzun bir liste 
çıkartmak mümkündür. En temel farklardan biri-
si köyün homojen yapısına karşılık şehrin hetero-
jen ve kozmopolit yapısıdır. Köy, yüz yüze ilişkilerin, 
toprağa bağlı ekonomik üretim dolayısıyla zaman 
kavrayışından ilişkilere tarım ve hayvancılığın dön-
güsel karakterinin kolektif muhayyileye taşındığı, 
hayata ilişkin temel kodları oluşturduğu bir mahi-
yet taşırken, şehir dolaylı ilişkilerin, soyutlamaların, 
ticaretten sanayiye farklı üretim ve geçim usulleri-
nin gayri şahsi ve pazar esaslı bağlara dayandığı bir 
niteliğe sahiptir. Köy, fizik ile metafiziğin sınırlarının 
belli olmadığı, ikisinin birbirine karıştığı, kutsalın dini 
bir mahiyetle her yere nüfuz ettiği, kolektif kimliğin 
görünmez bir sosyal baskı ile hayatı tayin ettiği bir 
yerken, şehir kutsal ile dünyanın birbirinden ayrıldı-
ğı, tabir caizse “dünyanın dünyalaştığı”, ticaret ve 
bürokratik ilişkilerin rasyonelliği egemen kıldığı, sos-
yal baskının geri çekilerek yerini kişisel hayat tarzı ve 
ahlakına bıraktığı bir toplumsal bağlar dizgesine yol 
verir. Bu listeyi daha da uzatmak mümkündür. 

Buradaki kasıt köy ve şehir üzerine sosyoloji ki-
taplarının başlangıç bilgilerini sıralamaktan öte, 
bugünün Türkiye’sini anlamaya çalışırken bu geçiş 
sürecine dair gözlem, değerlendirme ve akıl yürüt-
melerde her iki toplumsal yapının normlarına dair 
hayli zor ve meşakkatli olan geçiş sürecinin nasıl 
da zor yaşandığı ve kolaylıkla tüketilecek bir alan 
olmadığı gerçeğine dikkat çekmektir. O yüzden 
şehirleşme ile şehirlileşme arasında ayrım yapılır 
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ve şehirlileşme ile sadece maddi kültür unsurlarına 
dair bir şehirli bağlamın yeterli olmayacağı ancak 
buna tekabül eden moral unsurlar da içselleştirilmiş 
ise ancak o zaman şehirden ve şehirlileşmiş bir du-
rumdan bahsedilebileceği ifade edilmiştir. 

Bir dönem sosyologların saha araştırmalarında 
büyük ilgi gösterdikleri “gecekondu” kültürü ve kül-
türel geçişe ilişkin bu model ne köylü ne şehirli hem 
köylü hem şehirli niteliğiyle zengin bir veri kaynağı 
durumundaydı. Hızlı yapılaşma ve adeta temel bir 
ekonomik dinamiğe dönüşmüş olan arsa spekü-
lasyonu eski gecekonduları hızla metropollerin çok 
katlı bildik suretlerine dönüştürmüştü. Edebiyattan 
sinemaya, şarkılardan siyasal dilin bu kamuyu tem-
sil etme repertuarına kadar çok geniş bir çevrede 
kültürel geçişin bu ilginç kavşağı kendine karşılık bul-
muştu. Güney Amerika’nın teneke ve kâğıt evlerden 
mürekkep, iç karartıcı ve umutsuz gecekondularıyla 
Türkiye’deki onların yanında haza mimari deha un-
suru geceleri kondurulan evlerinin mukayesesinde, 
umut dolu ve geleceği inşa etmede arzulu ve cevval 
sakinleri şüphesiz bambaşka yerlerde dururlardı. Bu 
geçiş, aynı zamanda bitmez tükenmez arsa davala-
rı, yapılaşmaya ilişkin eksik prosedürlerden kaynak-
lanan vatandaş ile devlet arasında gerilimli bir ilişki, 
sık sık getirilen aflar ve barışma girişimleri anlamına 
gelirdi. 2020’lerin Türkiye’sinde halen bu tür davalar 
ve takipler canlı bir şekilde mahkemelerin, siyasetin 
ve maliyenin konusu olmaya devam ediyor. 

Ülkelerin toplum yapıları siyasal dilin ve 
örgütlenmenin kaynağını, zeminini ve tayin edici 
dilini, ilişki biçimini oluşturur. Bugün sanattan 
hukuka dini kavrayıştan siyasete her ne üzerine 
konuşuyorsak bu değerlendirmelerin ayaklarını 
basacağı ve yorumlarını dayandıracağı yer, 
kabaca burada ifade etmeye çalıştığımız köy 
ve şehir kültürlerine ilişkin bu hızlı, kaotik, çok 
yönlü geçiş hikâyesidir. Buraya bakmaksızın, 
burayı çözümlemelere temel malzeme olarak 
katmaksızın konuşacağımız her konu boşlukta 
kalır. Kendilerini Avrupai kültürün şehirleşmiş bir 
parçası olarak görenlerin niçin ayrı bir cemaat 
gibi kendilerine ait kolektif fanteziler geliştirdikleri, 
kendilerini diğerlerinden ayırt etmeye niçin 
bu kadar önem verdikleri, ötekilerin çeşitli 
derecelerde bu kesimlere karşı özlem ile kızgınlık 
arasında niçin salındıkları; etnik ve dine ilişkin farklı 
yorumlara sahip grupların köy/şehir meselesin-
den derin bir şekilde etkilenmiş kavrayış biçimleri 
ile siyasette ve toplumsal hayatta niçin tam da 
içe kapalı ve rekabetçi şekilde durdukları, pazar 
ilişkileri alabildiğine gelişirken bununla çelişki oluş-
turacak şekilde küçük grupların bir güven ve ai-
diyet arama çabalarının bir parçası olarak “grup 

dinamiği”nin niçin yokmuş gibi muamele edilen 
iktisadi bir karakter kazandığı hususları burada 
akla gelen çeşitli örneklerden bir kaçıdır. Bu mec-
rada söylenecek çok söz olduğunu unutmayalım.

Köyden şehire, geleneksellikten modernliğe, 
yerel pazarlardan, ilişkilerden, aidiyet mekanların-
dan ulusal hatta uluslararası pazarlara, ilişkilere ve 
yeni türden geniş ölçekli aidiyetlere ve bir bakıma 
bu bağlamda yeniden üretilen “geleneksel aidiyet 
bağları”na doğru akan bir dünya ve ülkede mühim 
bir mesele “şehrin” nasıl bir yer olması gerektiğine 
dair projeksiyonlar ve siyasetin, entelektüel hayatın, 
mimarinin burada oynayacağı rollere ilişkindir. Şunu 
biliyoruz: Kendi “doğal” seyrinde tayin edici dinamik-
ler şehrin teşekkülünde de “gizli bir el” gibi vazifesini 
icra ediyor. İş bilir müteahhitlerden, nohut oda bakla 
sofa ev taleplerinden, popülist bir şekilde geleceğe 
bakan ve meşakkatli bir fasıl oluşturan tarihi miras 
ile fazla ilgilenmeyen belediyecilik anlayışlarından, 
ranta dayalı kuleler inşa ederken yolu, çevreyi, şehrin 
genel çıkarlarını hesaba katmayan girişimlerden ve 
benzeri daha nicelerinden oluşan “gizli el”in failleri 
şehre amorf bir nitelik kazandırıyor. Entelektüellerin 
sınırlı çabaları “republic litera”nın hayata dokunma-
yan “yüksek düzeyinde” kalırken, siyasetin arzuları 
temsil etme yanı mihmandarlığın daha önüne çıktığı 
dönemlerde şehir “doğal seyrinde” tayin edici aktör-
lerin çıkarlarına göre şekilleniyor. Elbette şehri bütü-
nüyle siyaset eliyle biçimlendirmek mümkün değil, 
ancak uzun soluklu bir perspektifin güncel beklen-
tilerle mesafeli akılcılığında ve dünyanın deneyimini 
dikkate alan, her bir şehri ülke bağlamında konum-
landıran bir siyasal muhayyilenin ve failliğin ne kadar 
önemli olduğu da ortada. 

280 kelime değil karakterli sosyal medya mesaj-
larının tahakkümündeki siyasal dilin ambalajı geçe-
mediği, kullanım değerlerinin değil gösteri değerle-
rinin öne çıktığı, gerçek ve derin konuları sükûnetle 
rekabet konusu haline dönüştürecek yaklaşımların 
geriye çekilirken yerlerini coşku dolu sloganlara bı-
raktığı bir tarihsel dönemde şehir üzerine düşünce-
lerin ve fiillerin öksüz bir konu haline gelmesi şaşırtıcı 
değildir. “Hele biz bir iktidara gelelim, o konularla 
ilgilenecek başkalarını buluruz” kıvamındaki iktidar 
arayışlarının o başkalarının hiçbir zaman buluna-
mayacağı gerçeğini bilmeleri işe yarar mı emin de-
ğilim. Sonuçta hayat akıyor, şehirler siyasal politika-
ların etkilerinin bir görünüp bir kaybolduğu gündelik 
çözümlerle büyüyor büyüyor, insanlar hayatlarını 
ikinci bir emre kadar “beklemede kalarak” sürdürü-
yor, siyaset taşıyıcısı olan sosyal sınıfların karakter-
leri istikametinde “kendiliğinden” bir tavırla şehirler 
üzerinde etkide bulunuyor, sosyologlara da zengin 
ve laboratuvar mahiyetinde veriler çıkıyor. 


