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ÖZET 
 
 

 Türkiye, 1950’lerden itibaren hızlı bir kentleşme süreci içine girmiştir. Bu durum köy 

ve kent arasındaki farklılığın belirginleşmesine sebep olmuştur. Köy-kent arasındaki bu 

farklılıklar da köylü-kentli kimliğinin kendilerine özgü varoluşlarına kaynaklık etmektedir.  

 

Özellikle köyden kente göç ile başlayan köylü-kentli karşılaşması, birçok yönetmenin 

dikkatini çekmiş ve Türk sinemasında çok sayıdaki filmin temasını oluşturmuştur. Kimi 

zaman trajik, kimi zaman da traji-komik olayların beyaz perdeye yansıtıldığı köylü-kentli 

karşılaşmaları, köy-kent arasında farklılıklar sürdükçe varolmaya devam edecektir.     

 

Bu tezde sözü edilen köylü-kentli karşılaşmalarının Türk sinemasının temel 

konularından biri olduğu savunulacaktır. Bu tezi desteklemek üzere köy-kent olgusu, köy-

kent farklılığı, köyden kente göçün nedenleri ve etkileri, bu sürecin yarattığı durum eleştirel 

gözle değerlendirilecek, Türk sinemasındaki köylü-kentli karşılaşmaları seçilen filmlerle 

birlikte incelemeye tabi tutulacaktır.  
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SUMMARY 
 
ENCOUNTERS OF RURAL AND URBAN İN TURKİSH CİNEMA, FİLM EXAMPLES: 
"A SEASON İN HAKKARİ" AND "AWAY" 
 
 
 Turkey has been in a course of fastened urbanization since 1950s. This process has 

punctuated the difference between rural and urban. Rural-urban difference mentioned above, 

has been a source of identity difference between these two existence modes. 

 

 Encounters of rural and urban people, which usually is a result of rural people’s 

immigration to city, interested many director and constituted itself as a main theme in Turkish 

cinema. Rural-urban encounter, which is projected to the white screen in tragic and 

sometimes tragy-comic context , will exist in cinema as long as rural-urban difference exists. 

 

 In this thesis the argument will be that, rural-urban encounter is one of the most 

fundamental themes in Turkish cinema. To support this argument, a critical approach will be 

leaded on rural-urban phenomenon, difference between rural and urban, reasons and effects of 

immigration from countryside to cities and the results of this process; rural-urban encounter 

will be analysed with the examplary films which are thought to represent this encounter’s 

tension the most.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 vi 

TABLOLAR LİSTESİ 

 

Tablo No Tablo Adı Sayfa No 

Tablo-1: 1955-2000 yılları arasındaki kentsel ve kırsal nüfus oranları…………………..12 

Tablo-2: 1927-1970 yılları arasındaki köyden kente göç oranları……………………….29 

Tablo-3: Kişilerin göç etme nedenleri…………………………………………….….......30 

Tablo-4: Göç olgusunda itici ve çekici öğelerin sektörlere göre dağılımı………...……..38 

Tablo-5: Türkiye’de gecekondu ve gecekondulu nüfus…..…………………………......43 

Tablo-6: Büyük kentlerdeki gecekondu oranları…………………………………………44 

Tablo-7: Kır insanından kent insanına geçişteki değişkenler………………………...…..49 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 vii 

ŞEKİLLER LİSTESİ 

 

Şekil No Şekil Adı Sayfa No 

Şekil-1: Yusuf’un köyünden ayrıldığı sahne..................................................................75 

Şekil-2: Yusuf’un İstanbul’a gitmek için yolda araç beklediği sahne………………...76 

Şekil-3: Mahmut’un tek kişilik kahvaltı sahnesi……………………………………....76 

Şekil-4: Mahmut’un evindeki fareyi aradığı sahne…………………………………....77 

Şekil-5: Yusuf’un Mahmut’un evine geldiği sahne…………………………………....78 

Şekil-6: Mahmut’un Yusuf’a evin kurallarını aktardığı sahne……………..……...…..79 

Şekil-7: Yusuf’un kokan ayakkabılarından Mahmut’un rahatsız olduğu sahne……….80 

Şekil-8: Tek kişilik koltuğunda Mahmut’un televizyon izlediği sahne………………..81 

Şekil-9: Mahmut ile Yusuf’un beraber televizyon izlediği sahne…………………......82 

Şekil-10: Yusuf’un bilmediği İstanbul’u gezdiği sahne…………………………….…83 

Şekil-11: Balık sahnesi ………………………………………………………….…….83 

Şekil-12: Yusuf’un Mahmut ve arkadaşları ile buluştuğu sahne……………………....84 

Şekil-13: Mahmut’un, arkadaşları ile sohbet sahnesi………………………………….85 

Şekil-14: Yusuf’un iş aramak için gittiği kahvehane sahnesi………………………….86 

Şekil-15: Mahmut’un çalışma odasında Yusuf’la sohbet ettiği sahne …………..…….87 

Şekil-16: Yusuf’un annesi ile konuşmasını Mahmut’un gizlice dinlediği sahne.……...88 

Şekil-17: Yusuf’un dışarıdan, Mahmut’un içeriden aynı manzarayı izlediği sahne...…89 

Şekil-18: Mahmut’un karlı İstanbul manzarasını içeriden izlediği sahne …..................91 

Şekil-19: Yusuf’un gemilerde iş aramak için dışarı çıktığı sahne…...............................92 

Şekil-20: Yusuf ile Mahmut’un çekim için şehir dışına gittiği sahne……………….....93 

Şekil-21: Yusuf’un İstanbul’a geldiğinde gördüğü kızı uzaktan izlediği sahne……......94 

Şekil-22: Yusuf’un, hoşlandığı kızla apartman girişinde yalnız kaldığı sahne.…….…..94 

Şekil-23: Mahmut’un kadınlarla cinsel hayatını anlatan sahne …………………..........95 

Şekil-24: Mahmut’un beraber olduğu kadının banyoda ağladığı sahne..…....................96 

Şekil-25: Mahmut’un eski eşi ile telefonda konuştuğu sahne……………………….....97 

Şekil-26: Yusuf’un hoşlandığı kızı uzaktan gizlice izlediği sahne…………...………...98 

Şekil-27: Mahmut’un eski eşini uzaktan gizlice izlediği sahne.......................................98 

Şekil-28: Hoşlandığı kızın Yusuf’u gördüğü sahne…………………………….....…...99 

Şekil-29: Eski eşinin Mahmut’u gördüğü sahne………………………………......….100 

Şekil-30: Mahmut’un eski eşi ile düğün fotoğrafı sahnesi……………………………101 

Şekil-31: Mahmut’un stüdyoya çekildiği sahne……………………………………....103 



 viii 

Şekil-32: Yusuf’un odasına çekildiği sahne…………………………………………..104 

Şekil-33: Farenin yakalandığı sahne………………………………………………….105 

Şekil-34: Yusuf’un fareye baktığı sahne…………………………………………...…105 

Şekil-35: Yusuf’un unuttuğu sigarayı Mahmut’un bulduğu sahne…………………...106 

Şekil-36: Yusuf’un sigarasını Mahmut’un içtiği sahne……………………………….107  

Şekil-37: Mahmut’un denizi izlediği sahne…………………………………………...107 

Şekil-38: Öğretmenin köye geliş sahnesi………………………………………….….113 

Şekil-39: Öğretmenin kurtların saldırısına uğradığı sahne…………………………....114 

Şekil-40: Öğretmenin yer minderine oturduğu sahne………………………………....115 

Şekil-41: Köy halkının çayı kıtlama içişini gösteren sahne………………………...…116 

Şekil-42: Öğretmenin yüzünü yıkadığı sahne………………………………………....117 

Şekil-43: Öğretmenin yazı yazdığı sahne…………………………………………..…118 

Şekil-44: Öğretmenin kitap ve defterleri öğrencilere dağıttığı sahne…………………120 

Şekil-45: Ramazan’ın öğretmenin radyosunu incelediği sahne……………………….121 

Şekil-46: Köy halkından biri ile öğretmenin köyde dolaştığı sahne…………………..122 

Şekil-47: Halit’in öğretmene hoş geldin demeye geldiği sahne……………………….123 

Şekil-48: Öğretmenin hastalandığı sahne……………………………………………...124 

Şekil-49: Öğretmenin muhtarla sohbet ettiği sahne……………………………….......125 

Şekil-50: Alaaddin’in portakalları gaz lambasında incelediği sahne….………………127 

Şekil-51: Köylülerin öğretmenden çare beklediği sahne……………………………....128 

Şekil-52: Köylülerin öğretmeni baygın bulduğu sahne……………………………..…129 

Şekil-53: Köylü kızın evin içinden dışarıyı izlediği sahne…………………………….130 

Şekil-54: Erkek çocukların çay servisi yaptığı sahne……………………………….…131 

Şekil-55: Öğretmenin eşinin fotoğrafının yer aldığı sahne…………………………….132 

Şekil-56: Köylü kadınların hamur işi yaptığı sahne………………………………...…132 

Şekil-57: Öğretmenin Zazi ile konuşmaya çalıştığı sahne………………………….…133 

 Şekil-58: Zazi’nin aynanın karşısında kendisini incelediği sahne…………………....134 

Şekil-59: Zazi’nin kuma haberini öğrendiği sahne…………………………………....135 

Şekil-60: Muhtar ile Zazi’nin kuma için alışveriş yaptıkları sahne………………...…136 

Şekil-61: Zazi’nin muhtarın yeni eşini köye getirdiği sahne…………………………..137 

Şekil-62: Zazi’nin yatak hazırladığı sahne…………………………………………….138 

Şekil-63: Muhtarın Zazi’ye yaklaşmaya çalıştığı sahne…………….…………………139 

Şekil-64: Zazi’nin muhtarı terk ettiği sahne………………………………………...…140 

Şekil-65: Müfettişin köye geldiği sahne……………………………………………….141 



 ix 

Şekil-66: Öğretmenin öğrencilerle vedalaştığı sahne………………………………….142 

Şekil-67: Öğrencilerin üzüldüğü sahne………………………………………………...143 

Şekil-68: Öğretmenin öğrencilerin fotoğrafını çektiği sahne………………………..…144 

Şekil-69: Fotoğraf çeken öğretmene poz veren öğrencilerin sahnesi……………….…145 

Şekil-70: Öğretmenin evinden ayrıldığı sahne………………………………………....146 

Şekil-71: Öğretmenin köyü arkasında bıraktığı sahne………………………………….147 



 1 

Giriş 

 

Her ülkenin sineması kendi koşulları içinde şekillenir. Var olan sosyo-kültürel, 

sosyo-ekonomik, tarihi ve coğrafi şartlarla şekillenen Türk sineması için de göç ve 

köy-kent farklılığı çoğu yönetmenin beslendiği kaynaklardandır.  

 

Doğası gereği bir sanat formu olarak sinema da diğer sanatlarda olduğu gibi 

yaşadığı çağdaki ve mekandaki sorunlara eğilir. Türkiye için bu sorunların en 

önemlilerinden biri de kırsal alanla kent arasındaki uçurumdur. Bu uçurum 

Türkiye’nin endüstrileşme sürecinin nitelik ve niceliğinden kaynaklanmaktadır. 

Osmanlı’nın yıkıntıları arasından doğan yeni Türkiye Cumhuriyeti “muhasır 

medeniyetler seviyesi”ne ulaşma yolunda uygulanan politikalarla köy ve kent 

arasındaki uçurumu ciddi bir şekilde belirginleştirmiştir. Bir yandan hızlanan 

endüstri faaliyetleri, diğer yandan bu faaliyetler sonucunda işsiz ve topraksız kalan 

kırsal nüfus kentlerde yoğunlaşmaya başlamıştır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan 

sonra hızlı bir endüstrileşme atağına geçen Türkiye’de köylü-kentli çatışması hala 

yoğun olarak yaşanmaktadır. Hızlı bir kentleşme sürecinde kırsalda yaşanan 

çözülme, tarımsal alanın endüstriye kayması, makineleşme, toprağın miras yoluyla 

bölünmesi gibi çeşitli sebeplerle oluşmuştur. Köyde geçimini sağlayamayan nüfus 

çözümü "taşı toprağı altın" diyerek kente göç etmekte bulmuştur. Çatışmanın ana 

sebebi de kırsal kültürle kent kültürünün zorunlu bir uyum sürecinde karşı karşıya 

gelmelerinde yatmaktadır.   

 

Köy-kent farklılığında köylü-kentli karşılaşması iki şekilde gerçekleşmektedir. 

Bir yandan endüstrileşme sonucunda kırsalda dağınık ve yalnız bırakılan, geçimini 

sağlayamayan nüfus kente göç etmeye mecbur bırakılır. Diğer yandan kentli, çeşitli 

sebeplerle kırsala sürgün edilir. İki yer değiştirmede de insanların geçmişten getirdiği 

alışkanlık, örf, adet, gelenek, görenek ve yaşam şekli bir diğeriyle bir çatışma ortamı 

yaratmaktadır. Kente göç, kırsal nüfus için kurtuluş, kentten kırsala gidiş ise kentli 

için sürgün olarak algılanmaktadır. Sonuç olarak ortaya çıkan köy-kent farklılığından 

meydana gelen çatışmalar, önemli toplumsal sorunlara da neden olmaktadır. Bunların 
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en önemlilerinden olan “suç” köylü-kentli karşılaşmasında sıklıkla işlenen konular 

arasında yer almaktadır.  

 

Bu çatışma ortamından beslenen Türk sinemasının en önemli başyapıtlardan 

biri Halit Refiğ’in 1964 yılında çektiği Gurbet Kuşları filmidir. Filmde bir babanın 

“daha iyi bir hayat standardı tutturmak ve evlatlarını kurtarmak” adına aldığı köyden 

kente göç kararı sonucunda, beklentilerine karşılık bulamaması, üstüne üstlük 

savunduğu değerleri de kaybetmesi işlenmektedir. İstanbul'un gecekondu 

mahallelerinden, zengin partilerinin yapıldığı lüks dairelere, Fatma'nın ölüm mekanı 

olan bir apartman çatısından, aşkı öğrenip yaşadığı İstanbul sokaklarına kadar 

birbirinden farklı birçok mekanı içinde barındıran Gurbet Kuşları, köylü-kentli 

karşılaşmasının önemli örneklerinden biridir. 

 

Ömer Lütfi Akad’ın kendi aralarında bağımsız olan ve “göç” olgusu 

çerçevesinde birbirlerini tamamlayan “Gelin”, “Düğün” ve “Diyet” üçlemesinde, 

köyden getirilen gelenek ve göreneklerle kentli olma süreci işlenmektedir.    

 

Bir dönem trajik konulu filmlerde hayat bulan köy-kent farklılığı özellikle 

1970’lerden sonra mizahi filmlere daha fazla malzeme olmaya başlamıştır. Göç ve 

göçerliğin doğurduğu kültürel uyumsuzluk, ayak basılan yeni coğrafyada her zaman 

trajedi yaratmadığı için Türk sinemasında da, göç edilen yerdeki yeni yaşam 

biçimine uyum çabaları, bazen komik durumlara yol açmıştır. 

 

Türk sinema endüstrisinde köyden kente göçenlerin içine düştükleri açmazları 

en iyi yorumlayan ekiplerden biri Ertem Eğilmez ve onun kurduğu Arzu Film’de bir 

araya gelen zengin oyuncu ailesi ile olmuştur. Sonradan da sık sık benzer temalı 

filmlerde boy gösterecek olan Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kemal Sunal bu 

ailenin önemli üyelerini oluşturmuşlardır. 1973’deki “Köyden İndim Şehre” ile hayli 

parlak bir örneğini veren köyden kente göç hicvi filmleri, bir kaç yıl sonra Arzu Film 

grubundan kopup bağımsızlığını ilan edecek olan Kemal Sunal ile altın yıllarını 

yaşamıştır. Filmografisinin neredeyse yarısında “köyden kente göç eden saf adamı” 
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canlandıran Sunal, metropollerin acımasız dünyasında bin bir türlü serüven yaşarken 

göçmenin trajedisini traji-komik bir şekilde yansıtmaktadır. 

 

Sinemamızın göç olgusuna ve buna bağlı olarak da köylü-kentli farklılığına 

yönelik ilgisi bir süre “kara mizah” tadında akıp gittikten sonra, 1980’ler ve 90’larla 

birlikte yerini yeniden “toplumsal gerçekçilik” yaklaşımına bırakmıştır. 

 

Türk sinemasının başyapıtlarından biri olan Nesli Çölgeçen’in Züğürt Ağa 

filminde Urfalı Ağa’nın traji-komik öyküsü anlatılmaktadır. Bu filmde ağalık 

sisteminin kapitalizm dalgasıyla birlikte adım adım çözülüşü ve geleneksel değerlere 

aşırı şekilde bağlı; tamamen bu değerler çerçevesinde büyümüş bir ağanın köyden 

kente göç etmesinden sonra yaşadığı kent ve kentli ile çatışması işlenmektedir. Öyle 

ki bu çatışma sonunda Şener Şen’in canlandırdığı baş karakter kırsaldan beslenen 

ağalık kimliğini bırakmak ve kentin kozmopolit yapısının dayatmasıyla bir birey 

olarak kendini keşfetmek zorunda kalmıştır.  

 

Eski dönem Türk sinemacıları kadar yeni dönem sinemacılarının da ilham 

kaynağı olan göç ve köy-kent farklılığının işlendiği filmler son dönemlerde önemli 

başarılara imza atmıştır. Yeni dönem Türk sinemacılarından olan Nuri Bilge 

Ceylan’ın çok sayıdaki ödül alan filmi Uzak da bunlardan biridir. Köyden kente çok 

daha önce göç eden akrabasının yanına iş bulmak için gelen bir gencin kent ve kentli 

ile yaşadığı uyum probleminin anlatıldığı filmde bu farklılıkların ortaya çıkardığı 

yabancılaşma konusu da vurgulanmaktadır. Yine yeni dönem sinemacılarından olan 

Abdullah Oğuz’un filmi Mutluluk’ta da, köylü-kentli karşılaşması işlenmektedir. 

Sahip olduğu değerler çerçevesinde davranışlar sergileyen köylü ve kentli 

kahramanların yer aldığı filmde kültür çatışması ve bu çatışmanın aşılma sürecine 

değinilmektedir.  

 

  Türk sinemasında sıklıkla işlenen konulardan biri olan köylü-kentli 

karşılaşması ve göç olgusu, oluşumu ve süreci açısından her iki taraf için de büyük 

önem taşımaktadır. Bu çalışmada Türkiye’nin önemli meselelerinden biri olan köy-

kent arasındaki bu büyük uçurumun nasıl ortaya çıktığı, köy-kent farklılığının 
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nedenleri-sonuçları, kişiler üzerindeki olumlu ve olumsuz yönleri tespit edilecek ve 

Tük sinemasına yansımaları örnekler üzerinden işlenecektir.  

 

Problem 

 

         Köylü ile kentli iki şekilde karşılaşmaktadır. Birinde köylü kente göç eder, 

diğerinde ise kentli köye sürgün ya da tayin edilir. Bu şekilde karşılaşan köylü ile 

kentli kimi zaman birbirlerini kabul ederek uyum sürecine girerler, kimi zaman da 

kendi dünyalarını savunarak diğerini de reddeder. Çalışmanın problemi; Türk 

sinemasında köylü-kentli karşılaşmalarının ne şekilde işlendiğidir.  

 

Amaç 

 

Türkiye’de, nüfus, ekonomi, aile yapısı, yerleşim düzeni, davranış örüntüleri, 

kadın-erkek olgusu ve evlilik gibi konularda köy ve kent arasında farklar 

gözlenmektedir. Bu farklar köyler ile metropollerde belirgin bir şekilde hissedilirken 

köylü ile kentlinin karşılaması da farklı sonuçları doğurmaktadır. Bu çalışmanın 

amacı Türk sinemasında, köylü-kentli karşılaşmalarının doğurduğu sonuçların ne 

şekilde işlendiğini ortaya koymaktır.  

 
Önem 

 

Bu çalışma, Türkiye’deki köy-kent farklarını, bu farkların ve doğurduğu 

sonuçların Türk sinemasında ne kadar sıklıkla ve ne şekilde işlendiğini ortaya 

çıkarması bakımından önemlidir.  

 

Varsayımlar 

 

Bu çalışmada aşağıda belirtilen noktalar birer varsayım olarak kabul 

edilecektir: 
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1. Türkiye’deki köy-kent farkları Türk sinemasında sıklıkla işlenen konulardan 

biridir. 

2. Türkiye’deki köy-kent farkları Türk sinemasında trajik konuların yanı sıra traji-

komiklerde de sıklıkla kullanılmıştır. 

3. Kent sosyolojik yapısı itibariyle bireyi yabancılaşmaya iterken, köy birleştirici ve 

toplumsallaştırıcı bir özellik taşır. Dolayısıyla kentte gerçekleşen köylü-kentli 

karşılaşmasında yabancılaşma, köyde gerçekleşen köylü-kentli karşılaşmasında da 

toplumsallaşma olacaktır. 

 

Sınırlılıklar 

 

Bu çalışma; 

1. Türkiye’deki köy-kent farkının toplumbilimsel açıdan incelenmesi, 

2. Türk sinemasında köylü-kentli karşılaşmalarının yer aldığı filmler, 

3. Uygulama bölümünde yer alan “Uzak” ve “Hakkari’de Bir Mevsim” filmlerinin 

toplumbilimsel çözümlemesi, 

4. Kaynaklar ve bilimsel kurallarla sınırlandırılmıştır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

KÖY-KENT FARKLILIĞI 

 

1.1. Kavramlar  

 

Köy-kent arasındaki farklar bu iki kavramın kaynağı ile yakından ilgilidir. 

Farkların ortaya çıkışında da zaten kavramsal çerçeve büyük rol oynamaktadır. Bu 

nedenle öncelikle çalışmamızın ana eksenini oluşturan köy-kent kavramlarına yer 

vereceğiz.  

 

1.1.1. Kavramsal Olarak Köy 

 

1924 tarihli köy kanununa göre nüfusu 2000’e kadar olan köy, 2000 - 20.000 

arası kasaba, 20.000’den fazla olan topluluklar da şehir olarak nitelendirilmektedir 

(Türkdoğan, 2006: 89). Yörükan’a göre köy, çoğu zaman aynı ırktan, aynı etnik 

menşeden gelen, aynı dili konuşan, din, ahlak, sanat ve düşünce sistemleri aynı olan 

ve genellikle aynı ekonomik faaliyette bulunan fertlerden meydana gelmiş homojen 

bir topluluktur; etnik bakımdan olduğu kadar, yapı, fonksiyon, inanç sistemleri ve 

kültür bakımından da farklılaşmamış ve bölümlenmemiş bir sosyal grup olarak 

tanımlanır. (Yörükan, 2006: 49). Kısaca köy (kır) yerleşmesi kavramı ile iş 

bölümünün gelişmediği, ekonomisi tarıma dayanan, geniş aile türünün, yüz yüze 

komşuluk ilişkilerinin var olduğu, bu açıdan kentsel topluluklardan ayrılan 

toplulukların yaşadığı yerleşmeler anlatılmaktadır (Arı, 1985: 17). 

 

Teknolojinin hızlı gelişmesi ve bu alandaki değişmeler köy yapısında önemli 

farklılaşmalara neden olmuştur. Bu süreç içerisinde bazı ülkelerde köy kavramı 

olduğu gibi niteliğini korurken, bazılarında ise büyük değişmeler meydana gelmiştir. 

Bugün Amerika Birleşik Devletleri’nde köy, hem çiftçi, hem de çiftçi olmayan 

toplulukların yaşadığı bir yerleşme sahasıdır. Türkiye’de ise köy denilince, halkın 

doğrudan doğruya tarımla uğraşan kesimi anlaşılmaktadır. (Türkdoğan, 2006: 90). 
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Çok sayıdaki bu köy tanımlarının yanı sıra köylü kavramının tanımı için de sosyal 

bilimciler epey zaman tüketmiştirler.  

 

Türkiye, avcılık ve toplayıcılıktan tarıma geçen ve dipten doruğa değişmeyi 

yaşayan bir toplum olmasına rağmen, yüzde 80’lere varan tarımsal nüfus, tarımda 

basit teknolojiyi 1950’lere kadar kullanmıştır (Kıray, 1999: 317). Türkdoğan, 

Türkiye’nin köy yerleşmelerinin temellerini, ekonomik, sosyal, coğrafi ve siyasi 

sebeplere dayandırmaktadır. Ekonomik sebep, bir arada yaşamanın sağladığı barınma 

ve korunma imkanının toplu yaşamda önemli bir etken olmasından 

kaynaklanmaktadır. Sosyal sebebin içeriğinde, dayanışma, komşuluk duygusu ve 

karşılıklı ilişkiler yer almaktadır. Coğrafi nedenler ise, köy merkezi kuruluşlarının 

dağ etekleri, vadiler, ovalar ve orman bölgesinde kurulmasını etkilemektedir ki; Türk 

köyleri genellikle ovalarda kurulmuştur (2006: 165). 

 

Tarım ekonomisi ile geçimini sağlayan kırsal alanlarda, mekanik iş bölümü ve 

cemaat ruhunun canlı tuttuğu dayanışma ve sosyal örgütlerin yer aldığı ve bunu da 

ailenin etkilediği gelenekçi bir dünya görüşü hakimdir (Tütengil, 1983: 9). Birbirine 

benzeyen özellikler taşıyan fertler, dış çevreye kapalı bir hayat sürmelerinden 

kaynaklı olarak süreç içerisinde ortak davranışlar, alışkanlıklar, gelenek ve 

görenekler kazanmışlardır. Birçok konuda oldukça yakın özellikler taşıyan köy 

fertlerini birbirlerinden ayıran en önemli özelikler ise cinsiyet ve yaş farkıdır 

(Yörükan, 2006: 49). 

 

1.1.2. Kavramsal Olarak Kent 

 

Kent, tarımsal olmayan üretimin egemen olduğu, hem tarımsal hem tarım dışı 

üretimin dağıtım ve denetim işlevlerinin toplandığı, örgütleşme-bütünleşme-ayrı 

cinstenlik derecelerinin yüksek düzeyde bulunduğu, yoğun bir nüfus odağıdır 

(Kartal, 1992: 35). Es’e göre kentler ortaya çıktıkları ilk günden bu güne kadar 

sürekli bir değişim içinde olan mekanlardır ve bulundukları dönemin siyasal, 

ekonomik ve sosyal yapısı bu değişim sürecinde oldukça önemli bir yere sahiptir 

(2007: 47). 
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Eski çağlardan bu yana insanlığın en büyük başarıları daima kentlerdeki sosyal 

çevre içerisinde gerçekleşmiştir. Kentler, tarih boyunca kültür ve medeniyetin 

doğduğu, geliştiği ve yayıldığı kuvvet merkezleri olarak rol oynamışlardır. Çoğu 

zaman şehirlerin çökmesiyle kültür ve medeniyetlerin de çöktüğü görülmüştür 

(Yörükan, 2006: 33). Kentin ve devletin ortaya çıkışı, yaygın kabul gören bir 

anlayışla, üretim biçimlerinin gelişmesi ve toplumsal iş bölümünün ortaya çıkışı ile 

açıklanmaktadır (Bumin, 1990: 40). Medeniyet tarihlerinde, gerçek anlamıyla ilk 

şehirlerin maden devri ile birlikte ortaya çıktığı kabul edilmektedir. Yaygın anlayışa 

göre İ.Ö. 4000-3000 yılları arasında, maden bilgisinin gelişmesi ve bazı coğrafi, 

ekonomik ve kültürel şartların bir araya gelmesi, şehir topluluklarının meydana 

gelmesine yol açmıştır (Yörükan, 2006: 33). Antik Yunan kent devletlerinden 

başlayarak kentler, kırsaldan temelde farklı olan kendi kültürlerini oluşturmuşlardır. 

Siteler arasındaki çatışmalardan yararlanarak kendi hegemonyasını kabul ettiren 

Makedonyalı Philip ile başlayan, Büyük İskender’le devam eden polisin yerini 

kozmopolisin alması süreci içinde, şehirler büyük imparatorluklara bağlandıkça hem 

büyümüş, hem de şehirli mantığı değişmiştir. Kentlerin kırsaldan farklılaşması 

sürecinde belirleyici unsurlardan biri olan mimari, bütün şehirlerde hızla büyüyen 

imparatorlukların gücünü yansıtacak şekilde şekillenmiş ve bir imparatorluğa bağlı 

bütün şehirler birbirine benzemeye başlamıştır. Kentliler, Antik Yunan sitelerinin 

yurttaşlarından farklı olarak birer oyuncu olmaktan çıkmış, günümüz kentlerine 

benzer biçimde edilgin seyircilere dönüşmüşlerdir (Bumin, 1990: 40). 

 

Kentlerin gelişmesi sürecinde pek çok teorist bu gelişmeyi kendi dünya 

görüşüne göre kuramsallaştırmış, hatta toplumsal yapıyı, geliştirdikleri ütopik dünya 

modelleriyle düzene sokabileceklerine inanmışlardır. Toplumsal deneyler yapılmış, 

gelişme kontrol altına alınmaya çalışılmış, ancak bu deneylerin çoğu başarısızlıkla 

sonuçlanmıştır. Kent tasarımcılarından biri olan Bauhaus, kenti faydacı bir bakış 

açısıyla şöyle kuramsallaştırmıştır: Kent ne işe yaramaktadır: Çalışmak (üretmek) / 

satın almak (tüketmek) / bir konutta oturmak (kendini yeniden üretmek, uyumak, 

hijyen, karnını doyurmak) / dinlenmek (spor, kültür) / bir yerden bir yere gitmek. 

(Bumin, 1990: 133). 
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Tarihçiler ve toplumbilimciler, kentlerin ortaya çıkışını uygarlıkların doğuşu 

olarak görmektedirler. Antik çağların kentlerinin büyüklüklerine ilişkin çok fazla 

bilgi bulunmamakla birlikte, Milattan Önce 6. yüzyılda Babil’in 350 bin ve iki yüzyıl 

sonra Syracus’ün 400 bin nüfuslu olduğu bilinmektedir. Antik çağın en büyük kenti 

ise bir buçuk milyonluk nüfusu ile Roma’dır. Ortaçağın surlarla çevrili kentleri, bir 

yandan savunma gereksinimlerinin diğer yandan da güzel görünme isteğinin etkisiyle 

içlerine kapanık kentler olmuşlardır. 12. yüzyılda ise nüfusu 100 bini aşan kentler 

Paris, Milano ve Floransa olurken, Londra ve Brüksel’in nüfusu 15. yüzyılda 40 bin 

kadardır. Orta çağ kentlerine tamamen siyasal, kültürel ya da ekonomik işlevler 

egemendi. Çağdaş sanayileşme, teknoloji, ulaşım ve yönetim olanaklarının ürünü 

olan çok işlevli kent olgusu, Sanayi Devrimi ile ortaya çıkmıştır. Tüm sanayi 

kuruluşları eski kentlerin dışında, enerji kaynakları, ulaşım araçları, hammadde 

kaynakları ve insan gücünün ucuz ve kolay olduğu yerlerde yerleşmeyi tercih 

etmişlerdir. Bu dönemde fabrikalar yakınında sanayi kapitalizminin simgesi olan işçi 

kentleri doğmuştur. Bu nedenle kentleşme, sanayileşmenin bir yan ürünü olarak 

algılanmaktadır (Keleş, 2000: 20-21). 

 

Günümüzde gelinen noktada ise kent, çeşitli etnik grupları, kültür ve meslek 

gruplarını ve sosyo-ekonomik sınıfları içine alan heterojen bir cemiyettir; her biri 

ayrı bir kültüre ve inanç sistemine sahip olan, ırk etnik menşe, sosyal yapı ve 

fonksiyon bakımından birbirinden açıkça ayrılan fertlerden veya gruplardan meydana 

gelmiştir (Yörükan, 1968: 14). Kısaca kentler, farklı toplumsal köken, meslek, yöre 

ve demografik özelliklere sahip kişi ve grupları bir araya getirmektedir (Ayata ve 

Ayata, 1996: 15). Erkan’a göre bir yerleşim biriminin kent niteliğine sahip olabilmesi 

için; belli bir nüfus yoğunluğuna erişmiş, sanayi üretimine geçmiş ve bununla 

birlikte hizmet sektörünün gelişmiş, yerleşim yerinin fiziksel altyapısının belli bir 

düzeye ulaşmış, geleneksel aile yapısının çözülerek yerini çekirdek aile yapısına 

bırakmış, nüfusun büyük oranda örgütlenmiş, karmaşık iş bölümüne ve yüksek 

uzmanlaşma düzeyine erişmiş, yerel değerlerin yerini ulusal ve evrensel değerlerin 

almış, geleneksel ilişkilerin çözülüp, bireysel ilişkilerin ya da bireysel çıkarların ön 

plana çıkmış, eğitim düzeyinin kırsal kesimdeki eğitim düzeyinden daha yüksek ve 

çocuk bakım eğitiminde aile dışı kurumların gelişmiş, sosyal normların yerini, resmi 
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denetleme kurumlarının almış, statülerin aileden gelmeyip, bireylerin kendi çabaları 

ile kazanılmış olmaları gerekmektedir (2004: 21-22).  

 

1.2. Türkiye’de Köy-Kent Farklılığı 

 

Türkiye’de köy-kent farklılığına geçmeden önce sosyologların genel anlamda 

köy-kent farklılığını nasıl ortaya koyduklarını incelemekte yarar olacaktır. Bu 

konuda sosyologlar farklı sınıflandırma ve değerlendirme yapmışlardır.  

 

Sosyoloji tarihinde, şehir denilen sosyal grup, genellikle köy topluluğunun 

karşıtı olarak görülmüş ve köy topluluğunun özelliklerinden farklı bir takım 

nitelikleri olan bir sosyal grup olarak tarif edilmiştir (Yörükan, 2006: 39). Köy-kent 

farklılığı birçok sosyolog tarafından incelenmiştir. Bu ayrımlardan biri İbn-Haldun 

ve Zimmerman tarafından dokuz ayrı başlık altında incelenmektedir. Bunlar, mesleki 

alanda farklılaşma, çevreye yerleşme biçiminde farklılaşma, toplum yapılarının 

büyüklüğünde farklılaşma, nüfusun homojenliğine göre farklılaşma, toplumsal 

tabakalaşma açısından farklılaşma, toplumsal hareketlilik açısından farklılaşma, 

nüfus yoğunluğunda farklılaşma, göç yönünden farklılaşma, toplumsal ilişkiler ve 

temas yönünden farklılaşmadır (Görmez, 1991: 14). İbn Haldun’a göre ise köy-kent 

ayrımı aşağıdaki gibidir. 

 
i. Göçebe ve köy hayatı, yerleşik ve şehir hayatından öncedir. 
ii. Göçebe ve köy halkı, yerleşik şehir halkından daha sağlam, cesur, kendine 
güvenen, serbest, köklü, daha az bozulmuş bir yapıya sahiptir. 
iii. Köy aile hayatı, şehir hayatından daha istikrarlı ve sağlamdır. 
iv. Toplumsal bilinç, köyde şehre göre daha canlıdır. 
v. Cemaat, dayanışma ve karşılıklı yardım duygusu şehirden fazla köyde gelişmiştir. 
vi.Yaşlı kimselerle kadınlara olan saygı şehir halkından çok köy halkından çok köy 
halkı arasında önemli yer tutar. 
vii. Şehir nüfusu köyden gelen göçlerle gelişir. 
viii. Şehre göç edenler, genellikle, köyün refah sınıfını teşkil edenlerdir. 
ix. Elverişli olmayan sağlık şartları, lüks, çeşitli sapkın davranışlar şehir hayatını 
içten kemirir ve zamanla toplumu çökertir (Türkdoğan, 2006: 96-97). 
 

İsbir şehirleri, fiziki, siyasi ve fonksiyonel açılardan gruplandırmaktadır. Siyasi 

açıdan şerirler, belirli idari hudutlar içerisinde görev yapan yönetimlere sahip 

birimlerdir. Fiziki açıdan şehirler, değişik amaçlar için kullanılan çok sayıdaki 
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binalar ile ulaşımı sağlayan yollardan oluşmaktadır. Fonksiyonel açıdan şehirler ise, 

ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapıldığı yerleşme alanlarıdır (1991: 5). 

Tütengil, Türkiye’deki kırsal/kentsel ayrımında iktisadi faaliyetin niteliği, iş bölümü 

ve dayanışma biçimleri, sosyal örgütler, aile yapısı ve işleyişi, dünya görüşleri 

açısından iki farklı toplum yapısını işaret etmektedir (1983: 9). Marx’a göre ise kent-

kır arasındaki karşıtlık ancak özel mülkiyet çerçevesi içinde olabilmektedir. Bu 

karşıtlığın ortadan kalkması özel mülkiyetin ortadan kalkmasına bağlıdır. Özel 

mülkiyetin yok olması için büyük endüstrilerin, bir bakıma kentlerin kendilerini 

gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Böylece Marx ve Engels için, François Choay’ın 

sözleriyle, kent çift rol oynamaktadır: Yabancılaştırıcı ve kurtarıcı (Bumin, 1990:  

91). 

 

Köy-kent ayırımını Türkiye ölçeğinde daha net incelemek için konuyu nüfus, 

ekonomi, aile yapısı, coğrafi yapı, yerleşim düzeni, davranış örüntüleri, sosyo-

kültürel durum, erkek-kadın olgusu ve evlilik açısından sınıflandıracağız.   

 

1.2.1. Nüfus 

 

Türkiye’de kırsal/kentsel tanımı için farklı yorumlar bulunmaktadır. Birçok 

sosyologa göre de bu farkların en önemlisini nüfus oluşturmaktadır. İdari bakımdan 

2000 ölçüsü resmen yürürlükte olmasına rağmen yerli ve yabancı yazarlar 3 bin, 5 

bin ve 10 bin ölçeklerini önermektedirler. Kırsaldan kentsele geçiş için Türkiye 

gerçeklerine en uygun ölçek 10 bin nüfus ölçüsüdür (Tütengil, 1983: 9).  

 

Kent, daha büyük bir yerleşme grubu olması ve sınırlı bir mekan içerisinde 

daha fazla sosyal grubun kümelenmiş bulunması, başka bir deyişle de nüfus 

yoğunluğunun fazlalığı ile köy topluluklarından ayrılmaktadır (Yörükan, 2006: 49). 

Erkan’ın Devlet İstatistik Enstitüsünden aldığı verilere göre 1955-2000 yılları 

arasındaki kentsel ve kırsal nüfus oranları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 
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Tablo-1: 1955-2000 yılları arasındaki kentsel ve kırsal nüfus oranları 

                 Kentsel                    Kırsal Yıllara göre 

Dağılım 

Toplam 

Nüfus Nüfus % Nüfus % 

1955 24.065 6.927 28,8 17.138 71,2 

1960 27.755 8.860 31,9 18.895 68,1 

1965 31.391 10.806 34,4 20.585 65,6 

1970 35.605 13.691 38,5 21.914 61,5 

1975 40.348 16.869 41,8 23.479 58,2 

1980 44.737 19.645 43,9 25.092 56,1 

1985 50.664 26.866 53,0 23.799 47,0 

1990 56.473 33.326 59,0 23.147 41,0 

2000 67.844 44.109 65,0 21.870 35,0 

Kaynak: Erkan, 2004: 99 

 

Tabloda görüldüğü gibi 1955 ile 2000 yılları arasında köy-kent dengeleri 

değişmiştir. 1955 yılında ülke genelindeki kentsel nüfus oranı yüzde 28.8 iken 200 

yılında bu oran yüzde 65’e yükselmiştir. Aynı şekilde köy oranı da 1955 yılında 

yüzde 71.2 iken 2000 yılında yüzde 35’e düşmüştür. Görülmektedir ki 45 yıl 

içerisinde 2000’li yıllara yaklaştıkça köy nüfusu azalırken kent nüfusu artmıştır.  

 

Köy-kent farklılaşmasında nüfus açısından önemli bir gelişme de köy nüfusu 

değişmeleriyle ilgilidir. Demografik yoğunlaşma köy ve şehir ilişkilerinin 

yoğunlaşmasını etkilemekte, nüfus hareketleri ise köy halkının dağılımını ve 

tabakalaşma hareketlerini yöneltmektedir. (Türkdoğan, 2006: 121). Kente göre 

köylerde nüfusun daha az olması, tabiat şartı, yeşillikleri, temiz havası bir takım 

üstünlükleri de beraberinde getirmektedir. Şehirde, aşırı nüfus yoğunluğu, trafik 

gürültüsü, havanın çeşitli sebeplerle kirlenmesi köydeki açık hava ile 

kıyaslanamamaktadır (Türkdoğan, 2006: 107). 
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1.2.2. Ekonomi 

 

Tarım, köy ekonomisinin esasını teşkil eder. Çiftçi veya köylü hububat 

yetiştiren, hayvancılıkla uğraşan veya her ikisini birlikte yürüten kimsedir 

(Türkdoğan, 2006: 461). Bu durumda köylü, tabiatla doğrudan doğruya temas 

halindedir. Köylü, tarlasına, işlediği toprağa yakın olmak zorundadır, başka herhangi 

bir işle ilgilenemez (Kurktan, 1988: 83).  

 

Köylünün esas görevi hayvanların ve bitkilerin yetiştirilmesi ve toplanmasıdır. 

Fakat bunların çeşitli endüstri ürünleri haline getirilmesi onun işi değildir. Kır insanı, 

buğdayı ekmek haline, pamuğu kumaş ve meyveyi konserve haline getirmez. Bunlar 

şehre has faaliyetlerdir (Kurktan, 1988: 83). Köye bu açıdan bakılınca “cemaat” 

hayatının, nispi bir kapalılığın, geleneksel dayanışma ve yaşama biçimlerinin köy 

hayatına damgasını vuran tarım temeli üzerine yükseldiği görülmektedir (Tütengil, 

1985: 124). Kırsal alanda daha çok, insan-doğa ilişkisine ve etkileşimine dayanan bir 

üretim ilişkisinin var olması, uzmanlaşma ve belli bir bilgi birikimine dayalı 

olmaktan öteye, emek yoğun bir üretim biçimini egemen kılmaktadır. Bu süreçte 

insanlar becerilerini, öteki kuşakların deneyimlerinden kazanmakta ve bir anlamda 

uzmanlaşmaktan öte, tarım sektöründe her işi yapacak kadar yüzeysel becerilere 

sahip olmaktadırlar (Erkan, 2004: 153).  

 

Kırda yaşam tarzı ve iş bölümü şehre göre daha basittir. Şehirlerde ise durum 

çok farklıdır. Çünkü; geçim kaynakları daha çeşitli ve iş bölümü daha çok 

gelişmiştir. Boran’a göre şehirle köy birbirinden asıl nüfus yoğunluğuna göre değil, 

fonksiyonel farklara göre ayrılmaktadır. Köyün başlıca iktisadi dayanağı, zirai 

faaliyetlerdir, şehrin geçimi ise ziraat dışındaki iktisadi faaliyetlerdir. Bu faaliyetler 

de özellikle ticaret ve sanayidir (Boran’dan aktaran Tütengil, 1985: 125). 

 

Genellikle köylerde aile ekonomisinin temeli tarıma ve hayvancılığa 

dayanmakta, bir takım yan iş-güçler de bunu desteklemektedir. Bu durum ülkemizin 

ürettiği olduğu ürünlerin çeşidine göre bölgesel ayrılıklar göstermektedir. Örneğin 

dünya piyasası için ürün yetiştiren bir bölgede bulunan köylerle, temel iş gücü tarım 
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ve hayvancılığa dayanan bölgelerde bulunan köyler arasında, temel ve yan iş güçleri 

dağılımının çok farklılık göstermesi doğal bir olaydır (Yasa, 1985: 157). Kentlerdeki 

üretim, daha çok sermaye-yoğun üretim biçimi şeklindedir. Teknolojinin yoğun 

olarak kullanıldığı endüstri ve hizmet sektörü, ikisi birlikte asgari düzeyde de olsa 

teknolojiyi kullanacak bilgi ve beceriyi öngörmektedir (Erkan, 2004: 153). Kente göç 

ile birlikte, göç edenlerin kentteki gelirleri, çalıştıkları işler, yerleşim şekilleri ve 

evlerindeki değişmeler hızlı olmaktadır (Erkan, 2004: 149). 

            

1.2.3. Aile Yapısı 

 

Türkiye’de kırsal, kentsel ve gecekondu olmak üzere üç tip aile yapısı 

bulunmaktadır. Başlıklar altında incelemenin yerinde olacağı bu aile yapıları köy-

kent arasındaki ayrımı ortaya koymakta etkin rol oynamaktadır. 

 

1.2.3.1. Kırsal Aile Yapısı 

 

Kırsal kültürde, aile kurumu sosyal yaşamın temelini oluşturmaktadır. Ailenin 

işlevi, biyolojik olarak neslin devamını sağlamaktır. Aynı zamanda kültürel 

değerlerin bir nesilden diğerine aktarımını sağlayan ailenin, bu kültür aktarımı 

işlevinin yanında, kırsal topluluklarda temel bir üretim birimi olma özelliği de 

bulunmaktadır. Tarıma dayalı üretimde insan gücü başlıca üretim unsuru 

olduğundan, köy ailelerinde çocuk sayısı fazla olmakta, böylece işgücünün 

artırılması amaçlanmaktadır. Köy aileleri üç kuşağı bir arada barındıran, aynı 

zamanda kardeş ve akraba ailelerini de kapsayan geniş topluluklardır (Görmez, 1991: 

17).  

 

Geniş aile ekonomik faaliyetin merkezidir. Çoğu kapalı ev ekonomisi 

durumunda olmakla birlikte, üretim de, tüketim de aile içerisinde gerçekleşmektedir. 

Kadınlar ev işleriyle, ekmek-yemek pişirme, temizlik, çamaşır, ürünleri işleme (un, 

tarhana, pekmez, kavurma, bulgur, yağ, peynir vs.) ve çocukların bakımıyla 

uğraşırken; erkekler ise tarlada, iş yerlerinde çalışmaktadırlar. Bu tip ailelerde kız 

çocukları annenin, erkek çocukları da babanın yardımcılarıdır (Türkdoğan, 2006: 
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327). Buradan kırsal ailede cinsiyete göre bir iş bölümünün olduğu açıkça 

görülmektedir.  

 

Kırsal ailenin tarımsal ekonomiye dayalı bu işlevinin yanı sıra saygınlık, 

eğitim, koruyuculuk, dini, eğlenme ve dinlenme, çocuk yapma, manevi ve psikolojik 

doyum sağlama gibi özgün işlevleri bulunmaktadır (Sayın, 1990: 8-9). Bu da kırsal 

ailenin geniş aile olmasından kaynaklanmaktadır. Geniş aile tipinin en önemli 

özelliklerinden birisi de “erkeklik” olgusudur. Ilıca ilçesinin 37 köyünde 1965 

yılında yapılan bir araştırmaya göre çocuksuz aile yarım aile sayılmaktadır. Kısır 

kadın ise meyvesiz ağaca benzetilmektedir. Bu bakımdan çocuk yapımı ile erkeklik 

arasında yakın bir ilişki vardır. Bir erkek ne kadar fazla çocuğa sahip olursa erkeklik 

kudreti o kadar fazladır (Türkdoğan, 2006: 415). Kırsal ailede çocuk sahibi olmanın 

ailenin işlevlerinin en önemlilerinden birini oluşturmasının sebebi, çocukların erken 

yaşlardan itibaren ailenin geçimine katkıda bulunmaları sayılabilir.  

 

Ailedeki fertlerin sayısı ve büyüklükleri geleneksel aileden modern aileye 

doğru geçtikçe azalmaktadır. Şehirleşme, sanayileşme ve kitle iletişim araçlarının 

gün geçtikçe yoğunlaşması bu değişmede önemli etkenleri teşkil etmektedir 

(Türkdoğan, 2006: 324). 

 

1.2.3.2. Kırdan Kente Göç Eden “Gecekondu Ailesi” 

 

Gecekondu ailesi kır, kent ve kasaba ailesinden farklıdır. Bu aile türü kente göç 

ile birlikte kır kültüründen tamamıyla kopmayıp, kenti de tamamen kabul 

etmediğinden kendine özgü başka bir kültürün öğesidir (Onat, 1993: 22). Gecekondu 

ailesi, kimi konularda şehir ailesinin bazı alışkanlıklarını benimsediği halde, köysel 

değer ve alışkanlıklarını kuşaklar boyunca korumasından dolayı köy ailesinin 

şehirdeki bir kolu veya sürekliliği olarak görülmektedir (Sağlık ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı, 1996: 229).  

 

Sezal’ın bağlantılı çekirdek aile diye tabir ettiği bu ailede, hala yoğun 

denebilecek bir bitişik-aile niteliği ve akrabalar ilişkisi mevcuttur. Hatta bu yoğun 
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ilişkiler demeti bazen çekirdek aile kavramını kullanmamayı düşündürtecek kadar 

farklı bir yapıyı ve özellikleri ortaya koyabilmektedir. Bağlantılı çekirdek ailede, 

eşler geldikleri ailelerini kendi ailelerinin tabii bir ek boyutu gibi kabul ederler. Bu 

açıdan bakıldığında Türk ailesini üç boyutlu olarak görmek hiç de yanlış olmaz 

(2002: 168-169). Köyden kente geliş tarihleri yeni olanlar, köylerine daha sık gelip 

gittiklerinden kışlık yiyeceklerinin bir bölümünü oradan getirmektedirler. 

Sonbaharda evlerinin pencere ve bahçelerinde kırmızıbiber ve benzeri besin 

maddelerini kurutmaları gecekondu ailelerinin, köy ve kent arasında geçiş süreci 

yaşadıklarının bir göstergesidir. Kentlerin sağladığı olanaklar sayesinde, 

gecekondulu ailelerin, beslenme, giyinme, sağlık ve temizlik gibi değer ve 

alışkanlıklarında değişmeler olmuş, okuryazarlık oranı ise oldukça yükselmiştir. 

Özellikle kente yerleşme tarihi eski olan gecekondulu aileler, erkek ve kız 

çocuklarının eğitim ve öğretimlerine çok daha fazla önem vermeye başlamışlardır. 

(Keleş, 2000: 391-392).  

 

1.2.3.3. Kentli Aile Yapısı 

 

Sanayileşmeyi tamamlamış batı toplumlarının hemen hemen hepsinde görülen 

bağımsız çekirdek aile, aynı çatı altında bir arada yaşayan eşler ve çocukları şeklinde 

tarif edilmektedir (Sezal, 2002: 167).  

 

Geleneksel aileye karşılık kentlerde egemen olan çekirdek ailenin başlıca iki 

fonksiyonu vardır. Bunlardan biri üreme ve çocukların küçük yaşlarda 

sosyalizasyonu, ikincisi ise, eşler arasında psikolojik dengenin sağlanmasıdır (Erkan, 

2004: 248). Modern aile bireyci bir karakter taşır. Baba ve anne iş yerinde 

çalışmakta, çocuksa üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra aileden ayrılmakta, 

en azından bu yönde bir beklenti oluşturmaktadır. (Türkdoğan, 2006: 325). Kentlerde 

sanayi ve hizmetler ağırlık kazandığı için organik iş bölümü ve sosyal örgütleşmeye 

dayalı örgütleşme biçimleri aileyi arka plana iter ve yenilikçi bir dünya görüşü 

benimsenir (Tütengil, 1983: 9).  
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Keleş’e göre köyden kente göçmüş ailelerle, kentsel aileler arasında görülen 

kültür ayrımlarının nedeni, her iki toplumun üretim ve tüketim sürecinde 

bulundukları düzeyden kaynaklanmaktadır (Keleş, 2000: 392). 

 

1.2.4. Coğrafi Yapı  

 

Köyde yaşayanlar iklim, toprak, tabii kuvvetler, kozmik ve radyasyon ile 

fizyografik kuvvetler, gel-gitler ve çekim gibi kuvvetlerinin doğrudan doğruya etkisi 

altındadır. Şehir çevresi ise insanın geliştirdiği bir çevre şartı içindedir (Türkdoğan, 

2006: 108). Köy insanı, tabiatın kendisine sunduklarına uyum gösterme eğiliminde 

olurken, kent insanı çevreyi kendisine uydurmaya çalışmaktadır.    

 

1.2.5. Yerleşim Düzeni 

 

Köy insanı genellikle dışarıda açık havada çalışmaktadır. Bu nedenle toprak, 

güneş ve suyla daha fazla temas halindedir. Duvarlar arasındaki şehirlinin üstünde  

ise “kalın bir kültür battaniyesi” örtülü durumdadır. Ayağının altında toprak değil, 

kaldırım taşı ve başının üstünde de binaların, cadde ve yer altı geçitlerinin elektrik 

ışığı vardır (Kurktan, 1988: 83-84). 

 

Kentlinin tipik konut şekli olan apartman, katlı olmasının yanında genel 

tanımlarda salonu olan konut tipi olarak da nitelendirilmektedir. Gecekonduda 

salonsuz veya misafir odasız eve rastlanabilirken bu durum apartman dairesi için söz 

konusu olmamaktadır. Gecekondudan apartman dairesine geçişte ise aile dışından 

yakın olmayan kişileri ağırlamak için pahalı eşyaların yer aldığı fakat çok fazla 

kullanılmayan salon yaygınlaşmaktadır ve bu da Türk konut kültürünün en önemli 

öğelerinden biri olmaktadır (Ayata ve Ayata, 1996: 40). 
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1.2.6. Davranış Örüntüleri 

 

Sosyal hayatta insanların ve grupların tavır ve hareketleri bazı kurallara ve 

otoriteyi belirten standartlara göre örgütlenmiştir; bu standart ve kurallara sosyal 

norm adı verilmektedir (Dönmezer, 1994: 227). 

  

Köy ve şehir hayatını düzenleyen kurallara geçmeden önce bunların neler 

olduğunu inceleyeceğiz. Dönmezer, toplum içindeki sosyal normları dini normlar, 

ahlak normları, örf ve adetler, moda kuralları, hukuk normları olmak üzere beş gruba 

ayırmaktadır. 

 

i. Din Kuralları: Dinler insanlar için bir takım hareket kuralları koymakta ve 

bunları bazı müeyyidelerle karşılamaktadırlar. Dine inanan kişiler, toplumsal 

hayatlarında, dinin gereklerini kurallarını, normlarını ciddiyetle göz önünde tutarak 

hareketlerini bunlara göre düzenlerler. 

ii. Ahlak Kuralları: Sosyal grubun inançları ahlakı oluşturmaktadır. Ahlak 

kuralları da kişi vicdanının, belirli hareketleri doğru ve iyi olarak nitelendirirken 

kullandığı kuralların bütünüdür.  

iii. Örf ve Adetler: Toplum içindeki insanların gündelik tavır, hareket usulleri 

ve yaşama yöntemlerinde bazı kuralların etkisi büyüktür. Uzun zaman boyunca 

yerleşmiş bu kurallar, günün yirmi dört saatinde etkili olmaktadır. Bir takım sosyal 

baskılar da insanları bu kurallara uymaya zorlamaktadır. Kendiliğinden oluşan ve 

kendiliğinden silinip ortadan kalkabilen bu kurallara örf ve adetler denilmektedir. 

iv. Moda: Örf ve adetler ve gündelik konular üzerinde sosyal bakımdan 

onaylanan değişiklikler olarak tanımlanmaktadır. Fikir, inanç, eğlence, giyinme, 

süslenme, mobilya, konuşma tarzı, müzik, edebiyat ve sanat gibi konuların hepsinde 

modanın etkisi görülmektedir.  

v. Hukuk Kuralları: Kendilerinden sapılması halinde, toplumun örgütlenmiş ve 

zor kullanılmasını belirten, müeyyidelerle rasyonel olarak desteklediği sosyal 

normlardır. Bu kurallar arkalarında devletin zorlayıcı desteğini bulmaktadır (1994: 

236-252). 
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Köy cemaatinde sosyal kontrol, genel olarak örf adetlere, gelenek ve 

göreneklere dayanmaktadır. Halkın kanaat ve inançları enformel baskıyla 

işlemektedir. Cemaat düzenini bozan, örf ve adetlere ve cemaat tarafından kabul 

edilmiş değer ve normlara uymayan kişiler, köy halkı tarafından alay edilme, 

ayıplanma, dedikodu konusu olma, her türlü ilişkinin dışında bırakılma ve hatta 

köyden kovulmaya kadar bir takım cezalarla karşı karşıya gelmektedir. Şehirde ise, 

ilişkilerin çokluğu ve çeşitliliği, sosyal mesafe, yabancılık ve heterojenlik gibi 

faktörler böyle informel bir kontrolün işlemesini imkansız kılmaktadır. Şehirde 

kişilerin ve sosyal grupların davranışları formel ve rasyonel kanunlarla kontrol 

edilmektedir. Çoğunluğun veya güçlü bir azınlığın iradesini temsil eden bu kanunlar, 

hükümetin yasama, yürütme ve yargı organları tarafından düzenlenmekte, yürürlüğe 

konulmakta ve uygulanmaktadır (Yörükan, 2006: 52-53). Buradan anlaşılmaktadır ki 

sosyal düzeni köyde örf ve adetler, kentte ise, hukuk kuralları oluşturmakta ve 

uygulanmasını sağlamaktadır.   

 

1.2.7. Sosyo-Kültürel Hayat 

 

Köy toplulukları, toplumsal statülerin soya bağlı olarak kazanıldığı, etnik, 

yapısal ve fonksiyonel olarak farklılaşmamış cemaatlerdir. Köy cemaatinde din 

önemli bir sosyal kurum olmakta ve toplumsal yaşamı büyük ölçüde 

düzenlemektedir (Görmez, 1991: 17).  

 

Türkdoğan’a göre köy toplumu bir tencere içinde ılık suya benzer. Şehir 

toplumu ise kazandaki kaynar su gibidir. Bir gruptan diğer gruba olan yatay 

hareketlilik ile bir sınıftan diğer sınıfa olan aşağı-yukarı dikey hareketlilik şehir 

kuruluşlarında fazladır (2006: 109). Köy toplumunda hareketliliğin az görülmesinin 

nedeni, mekan üstündeki hareketliliğe ulaştırma imkan ve vasıtalarının az oluşunun; 

sosyal sınıflar ve tabakalar arasındaki hareketliliğe ise sosyal durumların nesilden 

nesile geçen katılaşmış yapısının engel oluşturması olarak açıklanabilir. Geniş yol 

şebekeleri ve türlü ulaştırma vasıtalarının yer aldığı kentlerde sosyal unsurların 

mekan üzerindeki hareketliliği artmaktadır. Diğer taraftan şehir cemiyeti içinde, 

sosyal sınıfların, verasetle geçen donmuş kalıplar halinde değil de kazanılmış 
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niteliklerle girilebilen ve geniş ölçüde bireyler arasındaki yarışmaya dayanan bir 

düzen şeklinde olması sosyal hareketliliğin artmasını sağlamaktadır (Yörükan, 2006: 

54). Köylerde yatay ve dikey hareketlilik çok kısıtlı hatta çoğu zaman olanaksızken, 

kentte ise durum bunun tam tersinedir.  

 

Türkdoğan’a göre sınıf ve kast ilkeleri köye nazaran şehirde farklıdır. Bu 

farklılıklar ise şunlardır: 

i. Sosyal sınıfların sayısı köyde azdır, hatta köy daha çok sınıfsız bir yapıyı 

temsil eder.  

ii. Köyde sosyal piramidin aşırılıkları şehirdeki gibi değildir. Yani şehirdeki 

aşırı refah ve gelir eşitsizliği köylerde mevcut değildir. 

iii. Sosyal sınıflar arasındaki derinleşme köyde daha ılımlı bir yapı ortaya 

koyar. Köyde sosyal sınıflar ne aşırı yükseliş, ne de aşırı düşüşe yol açar (2006: 109). 

 

Köylerdeki cemaat hayatı, kişiler arasında kuvvetli bir dayanışma yaratmakla 

birlikte, birbirlerinin kederini, sevincini paylaşma, birbirlerinin yardımına koşma gibi 

ortak duyguların gelişmesini de sağlamaktadır. Köy cemaati içerisinde yaşayan bir 

kişi parasızlık, hastalık, ölüm gibi sıkıntılı durumlarla karşılaştığı zaman yalnız 

değildir, onun yardımına koşacak, maddi ve manevi bakımdan destek olacak birileri 

bulunmaktadır. Bu da köy insanına güven ve huzur vermektedir. Kentlerin cemaat 

hayatından uzak yaşantılarına yalnızlık ve güvensizlik hakimdir. Kişiler arasında 

içten gelen dayanışma kaybolmuş, bu dayanışmanın yerini organize yardım 

dernekleri almadığı takdirde kişiler, kendi derdi, korkusu ve imkansızlıklarıyla tek 

başına savaşmak zorunda kalmaktadır. Şehirlerde intiharların, akıl ve ruh 

hastalıklarının köydekinden daha fazla olması bu yalnızlık ve güvensizlik 

duygusundan kaynaklanmaktadır (Yörükan, 2006: 50-51). Ayrıca, basit yaşayışı, 

sadelik, ruhsal sağlamlık da köylüyü belirleyen nitelikler arasındadır. Köylünün aile 

yaşamı, kent ve aile yaşamından daha temiz ve daha devamlıdır. Köylü alçak 

gönüllü, köklü ve “stoik” bir kişiliğe sahip iken; kentli hem “epikürist” (hazcı), hem 

de merhametsizdir (Türkdoğan, 2006: 462). 
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Sosyal dayanışma kırsal alanlarda güçlüdür. Bu nedenle köylüler arasında 

ortaklaşa bir birlik bilinci her ferdi birbirine bağlar. Birey adeta bir çerçeve içinde 

alınmış gibidir. Kentlerde bireyler kalabalıklar içinde yalnızdır. Her türlü ilişki, 

çıkara dayanır ve toplumsal bağlar mekaniktir. Köylerde ise ulusal felaketler 

karşısında kendini feda etme duygusu çok yüksektir (Türkdoğan, 2006: 461).  

 

Homojen bir topluluk olan köyde, kişiler arası yüz yüze, samimi, mahrem ve 

sürekli olan bir ilişkiler ağı bulunmaktadır. Aile, akrabalık ve komşuluk içerisinde 

gerçekleşen bu ilişkiler ağında herkes herkesin içini dışını bilmektedir. Kentte ise 

durum oldukça farklıdır. Çünkü binlerce hatta milyonlarca insanı içinde barındıran 

kentlerde bu samimi ve içten ilişkilerin yerini gayr-ı şahsi ve soğuk ilişkiler almıştır. 

Gündelik hayatlarında birçok insanla diyalog halinde olan kent insanı bu insanlarla 

çoğu zaman samimi bağlar ve sıkı ilişkiler kuramamaktadırlar (Yörükan, 2006: 50).  

 

Köy kuruluşlarının kent yapısı ile karşılaştırılmaları halinde iki toplum tipi 

arasında ruhsal, ahlaki, kültürel ve sosyal nitelikler bakımından bir takım farklar 

gözleyebiliriz (Türkdoğan, 2006: 462). 

 

Köylerde, hasta, fakir ve düşkün kimseler daimi yardım içindedirler. Hiçbir 

grupta bireyler boşlukta değildirler. Komşuluk, mahalle dostluğu, akraba bağları 

grup üyelerini bu fedakarlıkları yapmaya iter. Bu tür bir grup dayanışması Foster’in 

deyimiyle, modern veya ikincil gruplardaki toplumsal güvenlik ve sigorta yerine 

geçer (Türkdoğan, 2006: 135). 

 

Kentli bireyin siyasal davranışları da kırdaki bireyinkinden farklıdır. Siyasal 

hak ve sorumluluklarının bilincinde olan kentliler, oy verme, sivil toplum 

organizasyonlarını destekleme ve yerel yönetim hizmetlerine katılma gibi 

davranışları benimserler. Kendini kentli ve modern olarak niteleyen bireyler, kendini 

ve fikirlerini önemseyen, ayrıca empati yaparak kendini ötekinin yerine koymayı 

bilen ve özgüveni olan psikolojik yapıya sahiptirler (Es, 2007: 93). 
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Köy ve kent kuruluşları arasında bir diğer fark da psiko-sosyal alanda kendini 

göstermektedir. Bunlar da ahlaki, dini, estetik, ailevi vb. gibi nedenlerin sonucudur. 

Bu farklılaşma özellikle zeka ve akıl hastalıkları yönünden ortaya çıkar. Burada 

doğuştan nedenler ile çevrenin etkileri büyüktür. Bir toplumsal değişken olarak 

kentsel çevre, kırsala nazaran daha dinamiktir. Taşıt araçları, haberleşme teknikleri 

ve çeşitli konforlardan yararlanma olanağının köylere göre daha yüksek olması 

kentin değişken dinamiklerini yaratan unsurlardandır (Türkdoğan, 2006: 464). 

Kentsel çevre kendi dinamikleri dolayısıyla parlak zekaları yaratmakta, fakat zeka 

gerilikleri ve akıl hastalıklarının çoğalmasına engel olamamaktadır. Kentleşme aynı 

zamanda anomi adını verdiğimiz çok yönlü sapkın davranışların belirmesine yol 

açmaktadır (Türkdoğan, 2006: 461-462). 

  

1.2.8. Kadın-Erkek Olgusu 

 

Osmanlı’dan bu yana İslam’ın geleneksel kültür kodlarına dayalı olarak 

yorumlanmasından dolayı, aile birimini oluşturan kadın-erkek anlayışlarında derin 

farklılaşmalar ortaya çıkmıştır. Bu nedenle ailecilik (familizm), kadın-erkek eşitliği 

(feminizm) ve çok eşlilik (poligami) gibi konularda önemli değişmeler olmuştur 

(Türkdoğan, 2006: 339-340). 

 

Kadın-erkek olgusu açısından köy ve şehir hayatında önemli farklar 

bulunmaktadır. Erkek ve kadına bakış, kent-köy arasında oldukça farklılaşmaktadır. 

Makal’a göre, köyde kadının ağız bölgesi mahrem sayılmaktadır. Bu yüzden de 

kadının ağzı, başına örttüğü yemeninin ucuyla sarılmaktadır. Sadece yemek yerken 

açabildiği yemenisini erkeklerin yanında asla açmaz. Bir ailenin erkekleri ayrı, 

kadınları ayrı yemek yemektedirler. Bunun dışında kadın rasgele herkesle 

konuşamamaktadır. Genç bir kız veya gelin, kendinden büyük bir erkekle, el ve baş 

işaretiyle bile konuşamaz (1985: 308). Geleneksel toplumsallaşma kalıpları, 

kadınların özellikle eş seçme, evlilik ve miras hakları konusundaki davranış 

değişimlerini engellemekte, yeniliğe karşı direniş gösterilmekte ve hala bazı kırsal 

bölgelerde kızlar başlık parası karşılığı eşya gibi satılmaktadır (Abadan-Unat, 1982; 

1). Köyde anne, çocuklarına bakar, onları yetiştirir, ailenin yiyecek ve giyeceklerini 
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hazırlar, evi temizler, hayvanlara bakar, tarla işleriyle ilgilenir, doğurabildiği kadar 

çocuk doğurur. Ev, tarla, mahsul ve hayvanlar ile ilgili düşünce ve endişesi 

kocasınınkinden az değildir (Tütengil, 1983: 110). Köyde kadın üretimden yani 

çalışma hayatından ayrı düşünülemez. Kadın kırsal alanda üretimin baş öğesidir. Köy 

erkeğinin kafasında kadın ile iş, kadın ile üretim bir arada bulunmaktadır. Buna 

karşılık kente göç eden erkek, burada bir bocalama dönemi geçirmektedir. Köyde 

kadını çalışmadan ayrı düşünmeyen erkek, kentte kadının çalışmasına izin 

vermemektedir. Köyde kadının çalışması ile ilgili tutucu olmayan erkek, 

güvenmediği kent ortamında oldukça tutucudur. Kentte kalış süresi arttıkça kadını 

üretim sürecinden daha da fazla ayıran kırsal erkeğinin tutumu konusunda en az 

değişen konular, kadın-erkek arkadaşlığı ve kadının giyimi konusundaki artan 

tutuculuğudur (Kartal, 1992: 232). Kadınların köyden kente göç etme şekli, 

genellikle ailenin iş bulmak için başvurduğu “bağlantılı göç” şeklinde olmaktadır. 

Bağımsız bir göç kararından uzak olan kadın, bu durumda aile içindeki eş, anne, kız 

çocuk konumu ile yeni bir mekana taşınmaktadır (İlkkaracan ve İlkkaracan, 2003: 

306). 

 

Köy-kent arasındaki farkları kadın-erkek olgusu açısından değerlendirmek 

üzere yapılan araştırmaların çoğunun kadın üzerine olduğu görülmektedir. İlkkaracan 

ve İlkkaracan’ın İstanbul/Ümraniye’de yaptığı bir araştırma, göçte kadınlar açısından 

karar mekanizmasını açık olarak ortaya koymaktadır. Göç sırasında evli olan 

kadınların yüzde 62.1’inin göç etme kararında hiçbir söz hakkı yoktur. Bekar 

kadınlardan göç etme kararını tek başına verenlerin oranı, evli kadınlara göre çok 

daha yüksek olsa da, bekar kadınların yüzde 56.6’sı da göç kararında söz sahibi 

olmamışlardır (İlkkaracan ve İlkkaracan, 2003: 313). Yine aynı araştırmada dikkat 

çeken diğer bir konu ise; yeniden seçme şansları olsaydı İstanbul’a tekrar gelmek 

isteyenlerin büyük çoğunluğunun bu seçimin nedeni olarak İstanbul’un sosyal 

imkanlarının çokluğu ve büyük şehir olmasını göstermeleridir. Diğer yandan aynı 

soruya olumsuz yanıt verenler, geldikleri yerdeki sosyal çevrelerini özlediklerini ve 

İstanbul’daki hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısından yorulduklarını 

vurgulamaktadırlar (İlkkaracan ve İlkkaracan, 2003: 315-316). Onat’ın Ankara’da 

yaptığı bir araştırmaya göre ise kentte yaşayan kadınların büyük bir bölümü (% 
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81.67) köy doğumludur. Okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 18 olmasına rağmen 

bu kadınlardan birçoğu (% 68.66) ilkokul terk ya da mezun konumundadır. Ailede 

geliri büyük oranda (% 80) koca sağlamaktadır. Eğer kadın çalışıyorsa bu kadınların 

yüzde 79’unun çalışmasına kocaları karar vermiştir (1993: 12). İstanbul’a kırsal 

alanlardan göç etmiş kadınların yüzde 41.4’ü göç öncesinde evden çıkıp istedikleri 

yere gidebildiklerini belirtirken bu oran göç sonrasında yüzde 44.8’e yükselmektedir. 

Fakat bu oranlar hiç göç etmemiş kadınlara göre oldukça düşüktür, çünkü 

doğduklarından beri Ümraniye’de yaşadıklarını söyleyen kadınların yüzde 62.2’si 

gündüzleri ev dışında istedikleri yere gidebildiklerini ifade etmektedirler (İlkkaracan 

ve İlkkaracan, 2003: 316). Sosyal ve çalışma yaşamına etkin olarak katılamayan 

kadın, sosyalleşme sürecinde de eğitim sisteminden yeterince yararlanamamaktadır. 

Özellikle Türkiye’nin kırsal yerleşim birimlerinde yaşayan kadın nüfusun erkek 

nüfusa göre okula gitme oranı oldukça düşüktür. Zorunlu temel eğitim sonrası 

okullaşma oranları incelendiğinde eğitimde fırsat eşitliğinin cinsiyete dayalı olarak 

zedelendiği görülmektedir (Tatlıdil, 2002: 436). 

 

Ev işlerinde zorlanan kentli kadının hayatı ile geçinme derdindeki gecekondulu 

kadının hayatı bir noktada kesişmektedir (Bilan, 2006: 34). Köyden kente göç eden 

kadınların önemli bir kısmı ev dışı ücretli bir işte çalışmaktadır. Bu da kadına yeni 

sorumluluklar ve roller yüklemiştir. Çalışan kadın evde ücretli emek kullanmıyorsa 

geleneksel kadın rollerini de sürdürmek zorundadır. Özellikle kadının, ücretli işlerde 

çalıştığı ailelerde, erkeklerin ev işlerine yardım etme oranı giderek artmaktadır 

(Erkan, 2004: 248).  

 

1.2.9. Evlilik 

 

Kent ile köy arasındaki önemli farklardan biri de evlilikte ortaya çıkmaktadır. 

Her iki toplumsal yapının da temel birimi olan ailenin kuruluşu, yani evlilik, 

kuşaktan kuşağa tarihsel biçimde farklılık gösteren sosyal dinamiklerden biri olarak 

göze çarpmaktadır. Yapılan bir araştırmaya göre kırsal bölgelerde birinci kuşak için 

ilk evlilik yaşı genel olarak 16-20 yaş arasında yoğunlaşmaktadır (%53.3). İkinci 

kuşak için de yoğunluk bu yaşta olmakla birlikte (%38.0), birinci kuşakta ikinci 
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kuşaktan farklı olarak 13-15 arası yaşlarda yapılan evlilikler de yoğundur ve yüzde 

20.0'lık bir orana sahiptir. Cinsiyet açısından incelediğimizde, özellikle birinci 

kuşakta kadınların daha erken yaşlarda evlilik yaptıkları görülmektedir. Üçüncü 

kuşakta evlilik yaşı ikinci kuşak ile paralellik göstermektedir. Genel olarak bakılınca 

yoğunluk, yüzde 42.2 ile 16-20 arası yaşta toplanmaktadır. Cinsiyet açısında 

bakılınca, birinci ve ikinci kuşakta olduğu gibi üçüncü kuşak kadınlarda da ilk evlilik 

yaşı 16-20 arasında; üçüncü kuşak erkeklerde 21-25 yaşları arasında 

yoğunlaşmaktadır. Kentsel ve kırsal kesimdeki üçüncü kuşakları karşılaştırdığımızda 

ise kadın ve erkeklerin kırsal kesimde 4–5 yaş daha erken evlendikleri görülmektedir 

(Kantar, 2001: 17-18). Yine aynı araştırmada kentsel bölgelerde birinci kuşağın 

evlilik yaşları genel olarak 16-20 arası yaş grubunda yoğunlaşmakta (% 48.6); bunu 

21-25 arası yaş grubu (% 24.3) ve 26-30 arası yaş grubu izlemektedir (%17.1). 

Cinsiyete göre baktığımız da ise 13-15 arası yaşlarda evlilik yapanların yüzde 87.5'i 

ve 16-20 arası yaşlarda evlilik yapanların yüzde 75.9'unu kadınlar oluşturmaktadır. 

Bu yaşlardan sonra ise kadınların oranı düşmekte ve erkeklerin payı yükselmektedir. 

İkinci kuşağın evlilik yaşı ise genel olarak 21-25 arası yaşlarda yoğunlaşmaktadır  

(% 39.4) ve evlilik yaşının yükselmesi açısından olumlu bir gelişmedir. Bununla 

birlikte birinci kuşakta olduğu gibi, erken yaşlarda yapılan evliliklerin çoğunluğunu 

kadınlar oluşturmakta ve 21-25 arası yaştan sonra kadınların payı oldukça 

düşmektedir. Üçüncü kuşağın evlilik yaşı ise yüzde 65.3 ile 21-25 arası yaş 

grubunda; yüzde 34.7 ile 26-30 arası yaş grubunda yer almaktadır. Üçüncü kuşaktaki 

evlilik yaşı, ikinci kuşakla tek bir yönden benzerlik göstermektedir. Bu da erkeklere 

göre kadınların daha erken evlenmeleridir (Kantar, 2001: 12-13). 

 

Kentlerde davranış biçimlerinin ekonomik, sosyal, siyasal, psikolojik, inançsal 

ve estetik açılardan farklı olmasından dolayı, aile kurumu içerisinde ilişkiler 

demokratik tutumu benimser ve kadın-erkek eşitliğinin gereğini yapar (Es, 2007: 92). 

Büyük kentlerdeki ortalama evlenme yaşı erkek için 28, kadınlar için 24’tür. Bu 

kentlerde bir iş edinmek için gerekli olan uzun öğrenim yılları, evlenme yaşının 

yüksek oluşunun nedenlerinden biridir. Başlık geleneği, kentlerde (gecekondu dışı 

bölgelerde) pek görülmez. Buna karşılık, genç çift, evlerinin döşenmesinde 

desteklenir (Kongar, 2002: 594). Gecekondu ailesinde ise evlenme yaşı, kırsal 
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aileninkinin biraz daha üstündedir. Başlık önemini korumaktadır. Dinsel nikahın 

yerini, medeni nikah almış gibi görünmekle birlikte, dinsel gerekler de yerine 

getirilmektedir (Kongar, 2002: 590). 

 

Görülmektedir ki köy ve kent arasında daha çok kadın olgusu üzerine fark 

bulunmaktadır. Her iki yerleşim yerinde de erkeğin rollerinde önemli bir değişiklik 

görülmemektedir. Evin geçimini sağlamakta üzerine düşeni yapmak, erkeğin en 

geleneksel rolü olarak çekirdek ailede de varlığını sürdürmeye devam etmektedir 

(Erkan, 2004: 149).  

 

1.3. Kentleşme 

 

Kentleşme, son iki yüzyılın en önemli olgularından biridir. Teknolojik 

gelişmeler, üretim biçimi ve ilişkilerindeki değişmeler, tüm ülkelerde büyük 

miktardaki nüfusun topraktan kopmasına neden olmuştur. Böylece, doğal nüfus 

hareketleri kentleşme olgusunu yaratmıştır (Kartal, 1978: 4). İnsanlık tarihi açısından 

bakıldığında kentleşmenin devamlılık ve süreklilik gösteren bir olay olduğu göze 

çarpmaktadır. İnsanların değişik ihtiyaçlarını karşılamak için karşılıklı ilişkiler içinde 

bulunmaları, tarihin ilk çağlarından bu yana beraber yaşamalarını zorunlu kılarak, 

çağımızın nüfusu yoğun şehirlerini oluşturmuştur (İsbir, 1991: 4). 

 

1.3.1. Kentleşmenin Tanımı  

 

Dar anlamda, kentleşme, kent sayısının ve kentlerde yaşayan nüfusun 

artmasıdır. Fakat kentleşme olgusu, toplumun ekonomik ve toplumsal yapısındaki 

değişmelerden doğduğu için bu tanımlama yetersizdir. Bu nedenle kentleşmenin 

tanımında nüfus hareketlerini yaratan ekonomik ve toplumsal değişmelere de yer 

vermek gerekmektedir. Böylece kentleşme tanımı şöyle oluşur: Kentleşme, 

sanayileşmeye veya ekonomik gelişmeye koşut olarak kent sayısının artması ve 

bugünkü kentlerin büyümesi sonucunu doğuran, toplum yapısında artan oranda 

örgütleşme, işbölümü ve uzmanlaşma yaratan, insan davranış ve ilişkilerinde kentlere 

özgü değişikliklere yol açan bir nüfus birikim sürecidir (Keleş, 2000: 19). Az 
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gelişmiş ülkelerin kentleşmesi söz konusu olduğunda, kentleşme terminolojisinde, 

aşırı, hızlı, sahte, dengesiz, az bütünleşmiş gibi kavramların sık kullanıldığı 

görülmektedir (Erkan, 2004: 27). Tankut kentleşmeyi, toplumsal yaşamda farklılık, 

çeşitlik, yoğunluk, karmaşıklık, yabancılaşma ve benzeşme, bireyleşme ve 

toplumsallaşma gibi kavramlarla açıklamaktadır  (2002: 4). Kartal ise kentleşmenin 

iki yönlü bir olgu olduğuna değinmektedir. Bunlardan birincisinde, kentleşmenin 

birtakım ekonomik, sosyal, siyasal ve teknolojik değişmelerin sonucu olarak ortaya 

çıkması, ikincisinde ise, toplumun ekonomik, sosyal, siyasal yapısında ve insan 

tutum ve davranışlarında değişmelere yol açabilme gücüne sahip olması 

vurgulanmaktadır. Kentleşme birinci durumda bağımlı değişken iken, ikinci durumda 

diğer öğelerle birlikte bağımsız değişken görünümündendir (1978: 6). Diğer bir 

görüş ise, kentleşmenin siyasal radikalleşme ve yıkıcı davranışlara yol açtığı 

görüşüdür (Erkan, 2004: 161). 

 

1.3.2. Türkiye’de Kentleşme 

 

Türkiye’de kentleşme, en genel ifadeyle göçün bir sonucudur. Tarım 

tekniklerindeki gelişmeler, şehirlerde çalışma imkanlarının artması, ulaşım 

imkanlarının yaygınlaşması, coğrafi şartlar ve tarımda verim düşüklülüğü gibi 

faktörlerle göç hızlı bir süreç içine girmiştir (İsbir, 1991: 39). Kongar’a göre 

Türkiye’de kentleşme olgusu, ülkenin toplumsal ve ekonomik yapısını biçimlendiren 

temel öğelerden biridir. Yalnız tarımdaki değişmelerin ve sanayileşmenin bir sonucu 

değil, toplumsal değişme sürecinin de bir göstergesidir (2002: 549). 

 

Erkan’ın tanımına göre göç; kişi, grup veya toplulukların fiili yerleşim 

yerlerinde, isteyerek ya da zorla, kalıcı veya belirli bir süreyi kapsayacak şekilde 

gerçekleşen fiziki mekan değişikliğidir (2004: 134). Köyden kente göçün tarihsel 

gelişimine baktığımızda eski bir geçmişinin olmadığını görüyoruz. Çünkü üçüncü 

dünya kentlerindeki nüfus artışını ve gecekondu yerleşimlerini besleyen kırsal göçün 

başlangıcı tarihsel olarak on dokuzuncu yüzyılda üçüncü dünya ülkelerinin iktisadi 

ve toplumsal yapısındaki değişmelere dayanmaktadır (Karpat, 2003: 40). 

Günümüzde ise yalnız Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ileri 
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derecede endüstrileşmiş ülkelerde değil, endüstrileşmemiş ve geri kalmış ülkelerde 

de köylerden şehirlere doğru olan göç gitgide artmaktadır (Yörükan, 2006: 35). 

 

Türkiye’yi, nüfusu hızla artan ülkeler arasında yer almaya götüren yüksek 

doğurganlığın en önemli kaynakları bilindiği gibi köylerdir. Çocuk ölümlerinin hala 

yüksek seviyelerde olmasına rağmen, köylerdeki yıllık nüfus artışı ortalaması yüzde 

40 olarak kabul edilmektedir. Tarım hayatındaki gizli işsizliği doğuran asıl etken, 

köyden şehre doğru gittikçe artma eğilimi gösteren iç göçleri harekete geçiren bu 

hızlı nüfus artışıdır (Tütengil, 1985: 133). Kırsalda toplam doğurganlık oranının 

yüzde 7.18 olmasına karşın, büyük şehirlerde bu oran yüzde 3.02, şehirlerde ise 

yüzde 5.18’dir. Doğurganlık oranı Güney Doğu’da yüzde 8.60 rakamıyla en yüksek 

seviyededir. Bu oran Kuzey Doğu’da yüzde 8.52, Doğu-Orta Anadolu’da yüzde 8.41 

ve en düşük olduğu Marmara Bölgesi’nde ise 5.71’dir (Türkdoğan, 2006: 441). 

Keleş’e göre Türkiye’nin hızlı kentleşen ülkeler arasına girmesinde hem yılda 

ortalama yüzde 2.5 - 3 arasında değişen nüfus artışının, hem de köylerden kentlere 

olan nüfus hareketinin etkisi görülmektedir. Köyden kente göç, köylünün kendi 

özgür kararının değil, doğrudan doğruya toplumsal ve ekonomik yapıdaki 

değişmelerin sonucudur (1986: 133). Kartal’a göre ise Türkiye’de kentsel nüfusun 

hızla artışının ana nedeni kırdan kente göçtür (1978: 4). Türkiye’de şehirli nüfus 

oranı ile iç göçler arasındaki ilişkilerin yer aldığı aşağıdaki tablo köyden kente göçün 

ne boyutlarda olduğunu daha iyi açıklamaktadır. 
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Tablo-2: 1927-1970 yılları arasındaki köyden kente göç oranları 

Yıllar Şehir nüfus oranı 

% 

İç göçler oranı % Köylü nüfus oranı 

% 

1927 16.4 - 83.6 

1935 16.6 6.8  83.4 

1940 18.0 - 82.0 

1945 18.3 - 81.7 

1950 18.5 8.3 81.5 

1955 22.1 10.4 77.9 

1960 25.4 11.0 74.9 

1965 29.7 - 72.4 

1970 35.7                                - 64.3 

Kaynak: Türkdoğan, 2006: 428 

 

Tabloda görüldüğü gibi 1927 yılında yüzde 16.4 olan şehir nüfus oranı 1970 

yılına kadar kademeli bir şekilde artış göstermiş ve yüzde 35.2’ye ulaşmıştır. Kent 

nüfusuna göre ters bir kademeli değişimin yaşandığı köy nüfus oranları da 1927 

yılında yüzde 83.6’dan 1970’de 64.3’e düşmüştür. İç göç oranlarının en yüksek 

olduğu tarih ise yüzde 11.0 ile 1960 yılına aittir.   

 

Kartal, göçün öyle birden bire gerçekleşen bir olay olmadığını savunmaktadır 

ve göçü, birbirini izleyen üç aşamalı bir süreç olarak tarif etmektedir. Birinci 

aşamayı, çalışmak için kente ilk gidiş oluşturmaktadır. Kişinin köyde içinde 

bulunduğu şartlar ve kentteki durumla ilgili edindiği bilgiler onun kente ilk gidişini 

sağlamaktadır. İkinci aşama ise kente gidiş-geliş dönemidir. Bu aşamada kişi, kırdaki 

durumuna ve kentte edindiği çevreye bağlı olarak belli bir süre kente gidip 

gelmektedir. Kazandığı parayı ya köye göndermekte ya da kentte harcamaktadır. 

Üçüncü ve son aşama ise kente temelli yerleşmeyi yani kalıcı göçü kapsar. Kente 

gidiş-geliş döneminde kişi, kentteki durum ve olanaklar ile kırdaki durum ve 

olanakları karşılaştırarak göç eylemini gerçekleştirmektedir (1992: 52). Yapılan bir 
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araştırmaya göre göçte; kişilerin köylerini terk etme nedenleri aşağıdaki tabloda 

yüzdelik oranlarda verilmiştir. 

 

Tablo-3: Kişilerin göç etme nedenleri 

Köylerini terk etme nedenleri Erkek Kadın Bekar 

Maddi zorluk 47 52 49 

Toprak yokluğu 30 13 16 

Daha iyi bir gelecek arayışı 8 7 15 

Kocasına katılmak için - 14 - 

Diğer (gurbetçiliği sona erdirmek için) 15 14 20 

Toplam 100 100 100 

Kaynak: Karpat, 2003: 128 

 

Türkiye’nin nüfusu 1927’den 1975’e kadar üç kat artmıştır. Nüfus artışı 

kaçınılmaz olarak kentleşme hızını artırmaktadır. Nüfus artış hızının kentsel nüfus 

artış hızından daha düşük olması kentleşme hareketinin başlıca kaynağının kentlere 

yönelik iç göçler olduğu görüşünü doğrulamaktadır (Erkan, 2004: 119-120). 1950 

yılından itibaren kır nüfusunda bir düşüş yaşanmaya başlanmıştır. Bu düşüş, köyden-

kente doğru olan nüfus hareketlerinin sonucudur. 1927’de köylü nüfusu yüzde 83.6 

iken bu oran 1950’de yüzde 81. 5, 1960’da yüzde 74.9’a ve 1965’te yüzde 70.8’e 

kadar inmiştir. Böylece 38 yıl içinde kırsal alan nüfusunda görülen azalma oranı 

yüzde 18’e ulaşmaktadır (Türkdoğan, 2006: 121). 1950-1980 döneminde kentlere her 

yıl ortalama 350 bin kişinin göç ettiği tespit edilmiştir. Bu hesaba göre son 30 yılda 

en azından 10 milyon köylü kentlere göç etmiştir (Kartal, 1992: 21). 1960-1997 

yılları arasındaki 30 yıllık dönemde kentsel nüfus, 6.9 milyondan 40 milyona 

çıkarak, 5.5 kat artmıştır. Kentsel nüfusun genel nüfus içindeki oranı aynı dönemde, 

yüzde 25.1’den yüzde 64.6’ya yükselmiştir. Kırsal nüfus artış hızı ise yılda ortalama 

yüzde 1 oranında arttığı halde, genel nüfusun ortalama artış hızı yüzde 2.5’e yakın 

olmuştur. Buna karşılık kentsel nüfus yüzde 6.1 oranında bir artış göstermiştir 

(Keleş, 2000: 42). 
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II. Dünya Savaşı, ekonomik kalkınmayı da olumsuz yönde etkilemiştir. Savaş 

koşulları içerisinde kendine yeterli kalkınma politikası geliştiremeyen Türkiye, hiçbir 

sektöre yeterli kaynak ayıramamıştır. Dolayısıyla kırsal kesimin kazançları gittikçe 

düşmüştür. Önceki dönemlere göre kırsal nüfusun geliri ve üretim kabiliyeti oldukça 

azalmıştır (Bilan, 2006: 14). Bununla birlikte kırsal alanlarda yaşam ve çalışma 

koşullarının yetersizliği, kentsel alanlara yönelmede önemli bir itici faktör haline 

gelmiştir (Tatlıdil, 2002: 431). Türk köyleri, kasabaları ve kentleri sosyo-ekonomik 

birimler olarak bu hızlı değişim içindeki yerini almıştır. Kırsal alanların nüfusları 

kentsel alanlara doğru hızla kaymaya başlamıştır (Tatlıdil, 2002: 430). Kırsal 

alanlardan iş bulma umuduyla büyük kentlere göç edenlerin sayısı, kentlerin istihdam 

kapasitesinin üzerinde yer almaktadır. Bu durum özellikle, kentsel sektörün 

belirlediği niteliklere uyum sağlayamayan, eğitim düzeyi düşük, niteliksiz kırsal 

işgücünün işsiz kalmasına yol açmaktadır (Tatlıdil, 2002: 433). Ekonomik sebeplerle 

köyünden kopup gelen bireyler, kendilerini başka bir ekonomik güçlüğün içinde 

bulmaktadır.  

 

Sonuç olarak on dokuzuncu yüzyılda yaşanan toplumsal ve iktisadi çözülmeyi 

zirveye ulaştıran ve buna yeni bir yön veren bir dizi yeni toplumsal, demografik, 

iktisadi ve siyasal etken, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de köylerden kentlere 

nüfus kaymasını tetiklemiştir (Karpat, 2003: 104). Son yıllarda yapılan mikro-yapı 

(kırsal monografiler) araştırmaları göstermektedir ki köylerden kentlere nüfus akımı 

varlığını sürdürmektedir. (Türkdoğan, 2006: 452). 

 

 1.3.3. Kentleşmenin Sebepleri 

 

Kentleşmenin sebeplerini sosyologlar farklı sınıflandırmaktadır. Kartal’a göre 

kentleşme, nedenlerine göre itici, iletici, çekici ve siyasal olarak ayrılmaktadır (1978: 

6). Keleş, Türkiye’deki kentleşme hareketlerinin nedenlerini, itici güçler, iletici 

güçler ve çekici güçler olarak sınıflandırmaktadır (2000: 47). İsbir ise kentleşmenin 

sebeplerini klasik ve çağdaş olmak üzere iki grupta incelemektedir. Klasik 

şehirleşmenin sebepleri arasında, tarım tekniklerinin gelişmesi, çalışma imkanları, 

ulaşım tekniklerinin gelişmesi, coğrafi sebepler, hukuki ve siyasi sebepler ve göç 
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etme eğilimi sayılabilir. Çağdaş kentleşme sebepleri ise, ekonomik işbirliği 

toplulukları, yabancı ilişkiler ve kitle ulaşım imkanlarının artışıdır (1991: 27).  

Görüldüğü üzere kentleşme ile ilgili farklı sınıflandırmalar bulunmaktadır. Yaygın 

anlayışa göre biz de kentleşmenin sebeplerini Keleş’in sınıflandırmasına göre ele 

alacağız. 

  

1.3.3.1. İtici Güçler 

 

Türkiye’de tarımda, öküz ve sabanla yapılan üretimden sonra at ve demir 

pullukla yapılan üretime, daha sonra da traktörle ve diğer modern araçlarla yapılan 

üretime geçilmiştir (Özer, 2002: 740). Sanayi ekonomisi öncesinde tarım alanında 

çalışan ve kırsal kesimi kapsayan nüfus, insan iş gücüne dayalı olarak üretim 

yapmaktaydı. Sanayi ekonomisine geçildikten sonra insan iş gücünün yerini alan 

makineleşme, hem birçok kişinin işsiz kalmasına hem de üretim aşamasında pasif 

hale geçerek artan boş zamanlara neden olmuştur (İsbir, 1991: 27).  

 

Bugün, köy nüfusunun yüzde 44.6’sının büyük çoğunluğu geçimini tarımdan 

sağlamaktadır. Dolayısıyla tarımda meydana gelen ekonomik değişmeler, bu 

kitlelerin yer değiştirme kararlarında büyük bir etkiye sahip olmaktadır.  Ülkemizde 

tarım kesimine egemen bulunan koşullarda özellikle son elli yılda büyük değişmeler 

olmuş, bu değişmeler köylüyü tarımdan dışarı itmiştir (Keleş, 2000: 47).  

 

Cumhuriyetin ilk yıllarında tarımda küçük aile işletmeciği hakimdi ve oldukça 

ilkel bir teknoloji kullanılıyordu. Özellikle 1948 Marshall Planı’ndan sonra traktörün 

tarımda kullanılmasının yaygınlaşması ile tarım sektöründe önemli değişmeler 

olmuştur (Erkan, 2004: 111). 1948 Marshall Planı’nın uygulanmasıyla Türkiye’de 

makineleşme alanında bilhassa zirai sektörde değişmeler meydana gelmiştir. Köylere 

traktör girmiş, yeni yollar açılmış, çeşitli taşıt vasıtaları şehir-köy dengesini 

etkilemiştir. 1948-1957 yılları arasında ülkeye 40 bin traktör girmiştir. Böylece her 

yıl 200 bin kişilik nüfus, çiftçiliği terk ederek şehre akın etmiştir. Her aile için 

ortalama birim 5 kişi olarak kabul edilirse bu makineleşme sonunda 1 milyon insan 

şehre göç etmiştir (Türkdoğan, 2006: 336). Kentsel nüfus, 1950 yılından bu yana 
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16.5 milyon arttığına göre, traktörün tarıma girmiş olmasının bundaki payının yarı 

yarıya olduğu görülmektedir. Bu durumda tarımda makineleşme, kentleşme 

devinimlerini hızlandıran, hızlı kentleşmeyi belirleyen etmenlerin en önemlilerinden 

biridir. Bir traktör, sadece bir ya da daha fazla tarım işçisini tarımdan 

uzaklaştırmakla kalmayıp aile üyelerini bu açıdan olumsuz etkilemektedir (Keleş, 

2000: 49) 1950’den sonra tarımda makineleşme ve diğer teknolojik gelişmeler 

sayesinde ekilebilir alanlar hızlı bir şekilde genişlemiştir. Fakat bu büyüme, nüfus 

artışı ile birlikte geleneksel toprak sisteminin dönüşümüne neden olmuştur. Büyük 

toprak sahipleri ile küçük toprak sahipleri ya da topraksız köylüler arasındaki 

kutuplaşmayı hızlandırmıştır. Bu durum, tarımsal faaliyetini sürdüremeyen birçok 

köylünün kentlere göç etmesine neden olmuştur (Özer, 2002: 740-743). Ayrıca 

Türkiye’de 1950’lerden itibaren özellikle yaşanan hızlı kapitalistleşme süreci, 

sanayileşme ve tarımdaki hızlı makineleşme sonucu kırsal kesimlerdeki toprak-nüfus 

dengesinin bozulması vb. nedenler, üretim dışı kalan işgücünün yeni geçim 

kaynakları elde etmek için büyük kentlere göç etmesine yol açmıştır (Durugönül, 

2002: 740-758). Kır nüfusunun tarımda kullanılamaması ise bu nüfusun kentlere 

yönelmesine neden olmuştur (Erkan, 2004: 121). Köyde meydana gelen bu yapısal 

değişme, geniş ölçüde tarımsal teknolojinin bir sonucudur. Makineleşmenin köy 

hayatına girmesi, çiftçilikle uğraşan (mal sahibi, ortakçı, kiracı) grupların, ya şehre 

göçlerini veya köyde başka iş tutmalarını sağlamıştır. Hatta, buna bağlı olarak köy-

şehir ilişkilerinin artması klasik köy yapısında, bakkal dükkanları, fırın, aşçı, kahve, 

berber vb. gibi ticari meslekleşmeye yol açmıştır (Türkdoğan, 2006: 117).  

 

Türkiye’de ekilebilir toprakların sınırına ulaşmış olması da kırdan kente göçün 

ardındaki sebeplerden biridir. Tarımsal etkinlikler için yeni toprak kullanma olanağı 

bulamayan kır insanı, makineleşme sonucunda işini de yitirince, kente göç etmekten 

başka çözüm bulamamaktadır (Kongar, 2002: 552). Toprak mülkiyetinin dengesiz 

dağılışı ve mirasla toprakların parçalanması yüzünden, elinde çok az toprağı kalmış 

veya hiç kalmamış olan köylü çareyi kente göçte bulmaktadır.  

 

Türkiye Kentleşme Komisyonu’na göre; tarım kesiminde gözlenen üç olay 

kentleşmeye yol açmıştır. Bunlardan birincisi, tarıma makinenin girmesi ile bir 
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traktörün 10 tarım emekçisini açıkta bırakmasıdır. İkincisi, 200 dönümden küçük 

toprak sahipliğinin yaygın olduğu kesimlerde toprağın dörtte birinin 25 yıl içinde 

yitirilmesidir. Böylece, toprağını yitiren kırsal nüfus, kente göçmeye başlamıştır. 

Üçüncüsü ise, entansif (modern yöntemlerle yapılan verimi yüksek tarım) tarıma 

geçiş ile tarımda makineleşme olmasa bile emeğin kullanım dışı kalabilmesidir. 

Nitekim küçük işletmelerde tütün, fındık gibi ürünlerin üretilmesinde, nüfus 

artışından ötürü ailenin bazı bireyleri açıkta kalabilmektedir (1971: 30). 

 

Bunların dışında köy yaşamının sönüklüğü, eğitim, eğlence, vb. olanaklarının 

kısıtlı oluşu da köyden kente göçü hızlandıran itici nedenler arasında yer almaktadır 

(Kartal,1978: 7). Özetle tarımda verimin düşüklüğü, tarımsal gelirin azlığı, gelirin ve 

toprakların dengesiz dağılması, tarım topraklarının çok parçalanmış olması ve 

tarımsal makineleşme, 1950’lerden bu yana Türk tarımının belirgin özellikleri 

olmuştur. 

 

1.3.3.2. İletici Güçler  

 

İletici güçler, taşınım olanaklarındaki gelişmeleri içermektedir. Türkiye’de son 

25-30 yıl içinde ulaştırma alanında büyük gelişmeler yaşanmıştır. Ulaştırma gelirinin 

ulusal gelir içindeki payı, 1938’de yüzde 4’ten, 1960’ta yüzde 7.5’e, 1981’de de 

yüzde 8.9’a yükselmiştir. 1989’da ise bu oran yüzde 9.5 dolaylarında olurken, 

1995’te haberleşme ile birlikte yüzde 21’e yükselmiştir (Keleş, 2000: 49-50). Ulaşım 

alanındaki bu gelişmeler kentleşmeyi olumlu yönde etkilemiştir. Yetersiz ulaşım 

sebebiyle, sadece çevresi için üretim yapan küçük sanayi kuruluşları ve mahalli 

ticaret alanları ulaşım alanındaki ilerlemeler sayesinde büyük üretim ve ticaret 

merkezleri haline gelmiştir. Bunların yanında ulaşımın hızlı ve kolay olması 

insanların hareket edebilme imkanını artırmıştır (İsbir, 1991: 28). 

 

Yukarıdaki verilerden de anlaşılacağı üzere son 45 yıl içinde Türkiye’nin 

ulaşımında kentleşmeyi hızlandırmaya yetecek kadar önemli bir değişme olmuştur. 

Taşıma araçlarının sayısının artması ve karayollarının gelişmesi, insanların kolay yer 

değiştirmelerini sağlamakla birlikte, kırsal kesimin ekonomik açıdan pazara 
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açılmasını da kolaylaştırmıştır. Bunun dışında televizyonun yaygınlaşması ile 

insanların başka yaşam biçimlerinden haberdar olması da kentleşmeyi hızlandıran 

sebepler arasında yer almaktadır (Erkan, 2004: 126). Kitlesel araçlar, ulaşım 

imkanları, köy-şehir değerlerinin etkileşiminin yayılmasını sağlamış, bunun sonucu 

olarak da köylerden şehre akınlar başlamıştır (Türkdoğan, 2006: 338). Son yıllarda, 

ülkemizde, bilhassa genç kuşaklar şehirle daimi temas halindedirler. Bu hususta taşıt 

ve haberleşme vasıtalarının etkisi büyük olmuştur. Mesela 1949-1960 ve 1967 yılları 

arasında bazı tarım ve taşıt vasıtalarındaki artış bu gerçeği yansıtmaktadır 

(Türkdoğan, 2006: 111). 1960’ta 61542 km’lik yol yapılmışken, 1967’te bu uzunluk 

68792 km.ye yükselmiştir.  

 
Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyetine geçen yolların uzunluğu 18335 
kilometre olarak hesap edilmektedir. Bu yollardan 13885 kilometresi harap ve baştan 
başa onarıma muhtaç, 4450 kilometresi de toprak yoldur. 1923’te yolların ancak 
6943 kilometresi her mevsimde geçit veren yol özelliğinde idi. 1938 yılı başında 
karayollarının uzunluğunun 9179 kilometresi şose olmak üzere 38.664 kilometreye 
ulaşmıştır. (Tütengil, 1961: 19).  

 

Böylece yollar, köyleri kasabalara, kasabaları da ilçe ve il merkezlerine 

bağlamıştır. Bunun sonucu olarak kapalı köyler, daha açık yapılar haline 

dönüşmüştür. XIX. Yüzyılın ortalarına 1852-1854 yıllarında Kars’tan Ardahan’a iki 

günde varılırken, Ağustos 1957’de aynı mesafe 2.5 saatte aşılmaktadır (Tütengil, 

1961: 19).  

 

1.3.3.3. Çekici Güçler 

 

İş olanaklarını sağlayan sanayi ve hizmet kuruluşları genellikle kentlerde 

yoğunlaşmaktadır. Sanayi kuruluşları, Türkiye gibi, bu konuyla ilgili her hangi bir 

politikanın bulunmadığı ülkelerde, kar amaçlarına en uygun yerlerde, genellikle de 

gelişmiş bölgelerin kentlerinde yatırım yapmaktadırlar. Bu kuruluşlar nerede 

yoğunluk kazanırsa nüfus da oraya doğru akmaktadır (Kartal, 1978: 8).  

 

Sanayi ekonomisi nedeni ile kırsal kesimde çiftçilik yapan çok sayıdaki kişi 

işsiz kalırken, yine sanayi ekonomisinden kaynaklı olarak kentlerde sayıları hızla 



 36 

artan sanayi kuruluşları, çok sayıdaki kişiye çalışma imkanı sağlamıştır. Çalışma 

imkanları farklı özellikler taşıyan ülkemizde, İstanbul, İzmit, Karabük ve Zonguldak 

gibi kimi kentlerimiz sanayi ve ticaret alanında geliştiği için kent dışından gelenlere 

bu alanda çalışma imkanı sağlarken, Ankara gibi kimi kentlerimiz memur şehri 

olarak kamu kesiminde çalışanlara, Antalya gibi kentlerimiz ise turizm alanında 

faaliyet gösterenlere iş imkanı sağlamaktadır (İsbir, 1991: 28). 

 

Kongar’a göre çekici öğelerde, kentlerdeki iş olanakları ile yüksek ücretler, 

birinci sırada yer almaktadır. İkinci olarak toplumun kültürel değerleri ve sonuncusu 

da büyük kentlerin eğitim-sağlık konularındaki olanaklarıdır (2002: 553). 

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana, ülkemizde devlet eliyle önemli sanayi 

yatırımları yapılmıştır (Keleş, 2000: 50). Sanayileşme, 1963’ten sonra yapısal 

değişmelere neden olurken kırsal göçü de kamçılamış ve ona yön vermiştir. 

Türkiye’nin safi ulusal üretimi 1950’de yaklaşık 9 milyon TL’den, 1960’ta 16 

milyona, 1965’te neredeyse 21 milyon TL’ye yükselmiş ve 1972’de de bu rakam 

ikiye katlanmıştır. 1950’de GSMH’nın yüzde 80’ini oluşturan tarımsal üretim payı, 

1955’te yüzde 55’ e düşmüştür. Sanayi ve hizmet sektöründe çalışan erkek nüfusun 

oranı 1950’de yüzde 17.5’ten 1955’te yüzde 23’e, 1960’ta yüzde 25.3 ve 1965’te 

yüzde 29’a yükselmiştir. Tarımda çalışanların oranı 1950’de yüzde 69.3’ten 1965’te 

yüzde 57.8’e düşmüştür (Karpat, 2003: 107). 

 

Kentlerde elde edilen gelirin köydekine oranla daha fazla oluşu köyden kente 

göçü artıran çekici sebeplerden biridir. Bunun dışında kent yaşamının canlılığı ve 

kentte eğitim, eğlence, vb. olanaklarının köyden daha fazla olması da kentlerin 

önemli bir çekici unsuru olma özelliğini oluşturmaktadır (Kartal, 1978: 8). 

Kentleşme yalnızca okuma-yazma oranının yükselmesini sağlamaya ya da zorunlu 

temel eğitimi kolaylaştırmaya değil, aynı zamanda, meslek ve teknik eğitimi de 

büyük oranda özendirmeye yaramıştır. Sanayi ve hizmet sektörünün nitelikli iş gücü 

ihtiyacı, bu sektörde eleman yetiştirmeyi hedefleyen birçok meslek-teknik liselerinin 

ve meslek yüksek okullarının açılmasını da sağlamıştır (Erkan, 2004: 154). 

Türkiye’de kentlerin çekiciliği kapsamında kentlerdeki iş olanakları, sigortalı çalışma 
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olanağı, eğitim ve sağlık olanakları, kültürel değerler kente olan göçü hızlandıran 

etkenlerden sayılabilir (Erkan, 2004: 127-128) 

 

İsbir’in sınıflandırmasında kentleşmenin sebepleri arasında yer alan kişilerin 

göç etme eğilimi kentlerin çekici yönünden kaynaklanmaktadır. Şehirler, ekonomik 

çekicilik yanında, sosyal açıdan insanları cezbeden özellikler taşımaktadır (1991: 

29). Birçok kişi tarafından kent, sosyal ilişkilerin iyi, kültür düzeyin yüksek, 

insanların üstün yaşam koşullarına sahip olabilecekleri yer olarak algılanmaktadır 

(Ayata ve Ayata, 1996: 113). Aynı köyden tanıdıkların ya da akrabaların arasından 

daha önce kente göç etmiş olanların, iyi bir yaşam düzeyine ulaşmış olmalarının 

köyde onların haberlerini alanlar tarafından çekici bir model olarak görünmesi de 

göçün sosyo-psikolojik nedenleri arasında yer almaktadır (Erkan, 2004: 130). 

Yapılan bir araştırmaya göre gecekondu nüfusu açısından, kırdan kente göç edenlerin 

kentteki hayat tarzı, daha yüksek hayat standardına ve toplumsal statüye ulaşma 

umudu, özellikle kan davasından kaçanlar için can güvenliği sağlaması ve bir 

meslekte ustalaşma fırsatı vermesi, kenti,  köydeki hayatlarından üstün kılan 

nedenler olarak göze çarpmaktadır. Kent hayatından memnun olmayanlar ise 

hoşnutsuzluklarını genellikle gelir yetersizliğine, kentsel hayata uyum 

sağlayamamaya ve birkaç kadın örneğinde ise köydeki konumlarının değişmeyişine 

bağlamaktadırlar (Karpat, 2003: 167). Türkiye’de kırdan kente göç kapsamında 

yapılan başka bir araştırmada, kadınların köydeki baskıcı gelenek ve göreneklerden 

kurtuldukları ve kentin sunduğu olanakları kendileri için kullanabilecekleri 

varsayılarak, göç kadınlar için olumlu bir deneyim olarak yorumlanmaktadır (Es, 

2007: 59). Bu araştırmaların sonucunda kişilerin daha iyi bir hayat standardına 

kavuşmak için köylerini terk ederek kentlere yerleştikleri söylenebilir. 

 

Sonuç olarak kentleşmenin sanayileşmeden daha hızlı olması, birkaç kentin 

diğer bütün şehir ve bölgelerden daha hızlı büyümesine neden olmuştur. Bu dengesiz 

dağılım da hizmetlerin yetersizliğini ve şehirsel organizasyonların yeterli ve 

zamanında kurulamamasını beraberinde getirmiştir. Kısacası hızlı şehirleşme, şehirde 

mesken bunalımı, gecekondulaşma, suç ve suçların artması gibi problemlerin 

tabanını oluşturmaktadır (İsbir, 1991: 39).   
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Aşağıdaki tabloda Türkiye’deki sektörlerin yıllara göre dağılımı yer almaktadır. 

İtici ve çekici öğelerin sektörler açısından sonuçlarını bizlere bu tablo özet olarak 

sunmaktadır. 

 

Tablo-4: Göç olgusunda itici ve çekici öğelerin sektörlere göre dağılımı 

Yıllar Sektörler 

1955 1960 1970 1980 1990 

Tarım 77.4 74.7 68.4 56.0 49.3 

Sanayi 8.0 9.5 11.5 15.2 15.5 

Hizmetler 8.6 10.5 20.9 28.9 35.2 

Belirsiz 6.0 5.3 0.2 0.1 - 

Kaynak: Keleş, 2002: 71 

 

Tablodan da anlaşılacağı üzere 1955 yıllarında yüzde 77.4 olan tarım 

sektörünün karşısında yüzde 8.0 ile sanayi sektörü, hizmetler ve diğer sektörlerle 

yaklaşık aynı dilime sahiptir. 2000’li yıllara gelindikçe tarım sektörünün yüzdelik 

dilimi azalırken sanayininki ise hızlı bir artış göstermiştir.  

 

1.3.4. Kentleşmenin Sonuçları 

 

Türkiye’deki hızlı kentleşme bir takım sorunların da ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır. Bu sorunların en belirginleri ekonomik ve sosyal sorunlar olarak öne 

çıkmakla beraber; kentleşme, suçluluk gelişimi ve gecekondulaşmayı da 

tetiklemektedir. 

 

1.3.4.1. Ekonomik Sorunlar 

 

Kente yeni gelenler genellikle, düşük ücretli işlerde çalışan niteliksiz işçiler 

sınıfını oluşturmaktadırlar. Gecekonduyu tercih etmelerindeki en önemli sebep de 

budur (Karpat, 2003: 331-332).  
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Gecekondu sakinleri, kırdan kente göç ettiklerinde, eğitimden yoksun oldukları 

ve tarımdan başka bir iş bilmedikleri için sosyal güvencesiz, düzensiz, az gelir 

getiren seyyar satıcılık, pazarcılık, temizlikçilik, kapıcılık, hademelik, hamallık 

yapmakta ve inşaat işlerinde çalışmaktadırlar (Bilan, 2006: 33). 

 

1.3.4.2. Sosyal Sorunlar 

 

Aşırı nüfus hücumuna uğramış birçok şehir, özellikle sosyalleşme ve 

kültürleşme aracı durumunda bulunan bir zamanların İstanbul ve Ankara’sı, kültür 

seviyesi, kullandığı Türkçe, görgü kuralları, giyim kuşam ve yeme alışkanlıkları, 

maddi ve manevi değerler, ev ve şehir kültürü gibi konularda örnek olma özelliğini 

kaybetmeye başlamıştır. Bugün Türkiye’nin göç alan şehirlerinde urbanizasyon 

denilen bir köyleşme süreci yaşanmaktadır (Yörükan, 2006: 2). “O yıllarda iç göç ve 

gecekondulaşma, arabeski getirmiş, arabesk olgusu da, kamyonlara, minibüslere 

kadar uzanan bir “taşıt edebiyatı” kültürünü…”  (Özgüç, 2005: 108). 

 

Kırdan kente göç eden ailenin rollerinde ve ilişkilerinde zaman içinde 

değişmeler meydana gelmiştir. Bunlardan ilki geniş ailesini arkasında bırakarak 

çekirdek aile şeklinde kente göç etmekle başlar. Kente göç sırasında parçalanan aile, 

kırdaki geniş aile anlayışından uzaklaşmıştır (Bilan, 2006: 34) Geleneksel toplumda 

değişmesi oldukça güç olan aile yapısı, büyük kent yaşamında temelden değişmeye 

yönelmektedir. Büyük kentte aile bireylerinden bazıları örgütlü iş yerlerinde ücret 

karşılığı çalışmaktadır ve işyerleri genellikle konuttan uzaktadır (Erkan, 2004: 246-

247). Değişmeyen rollerden en önemlisi ise kadına aittir. Kente göç ettikten sonra da 

ataerkil ilişki biçimini sürdüren gecekondulular, kadınlardan kırdaki görevlerini ve 

aile içi rollerini devam ettirmelerini beklemektedirler (Bilan, 2006: 34) 

 

1.3.4.3.Gecekondu Yerleşimi 

 

Toplumsal ve ekonomik değişmelerin bir sonucu olan kentleşme, aynı zamanda 

Türkiye’nin siyasal ve toplumsal yapısını da biçimlendirmektedir. Kentleşmenin 
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yaratmış olduğu gecekondular ise, yalnız yasa dışı yapılaşma olmakla kalmayıp, 

ülkenin ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel yapısını belirleyici duruma gelmiştir 

(Erkan, 2004: 149). 

 

Gecekondu, köylerden kentlere nüfus akınlarının ve ilgili ülkelerin, toplumsal, 

ekonomik gelişme düzeyinin dolaysız bir ürünüdür. Gelişmekte olan ülkelerde, 

kentlerde duyulan konut ihtiyacı, köylerden kentlere göç eden insanları gecekondu 

yapmaya zorlamaktadır. Türkiye’de gecekonduda yaşayanların oranı yüzde 70 

civarındadır. Ankara, İstanbul ve İzmir nüfusunun yarıdan fazlası gecekondularda 

yaşamaktadır (Keleş, 2000: 375). 

 

Köyden kente göçün hız kazandığı 1960’lı yılların sonlarına kadar endüstriyel 

kalkınma ile kentleşme özdeşleştirilmiştir. Kente olan yoğun nüfus hareketleri, 

Türkiye’nin kalkınmakta olduğunun bir göstergesi olarak algılanmıştır. Kırsal 

kesimde kullanılamayan işgücünün kente transferiyle üretimin artacağı, ülkenin 

kalkınacağı varsayılmıştır. Kentlere yönelik göçü düzenleyen herhangi bir aktif 

politika çi ilmediği gibi, pasif tutumlarla da kentlere yönelik göçün teşvik 

edildiği ileri sürülebilmektedir (Tatlıdil, 2002: 430) Anadolu’nun her hangi bir 

köyünden göç eden aileler, bağlı oldukları kent ya da yakınındaki bir kente değil, 

doğrudan İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa gibi metropollere göç etmektedir. 

Bu kentlerdeki nüfus yığılması da gecekondu olgusunu yaratmaktadır (Erkan, 2004: 

149-150). “Hukuki açıdan gecekondunun tarifini 775 Sayılı Gecekondu Kanunu 

yapmıştır. Buna göre gecekondu: İmar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata ve genel 

hükümlere bağlı kalmaksızın kendisine ait olmayan arazi ve arsalar üzerinde 

sahibinin rızası alınmaksızın yapılan izinsiz yapılardır” (İsbir, 1991: 80). 

 

Göç sonucunda büyük kentlerde hızlı artan nüfus, beraberinde büyük bir 

barınma, dolayısıyla da konut sorununu kentlere taşımıştır (Özden, 2008: 278). 

Kentleşmenin doğurduğu sorunların en önemlilerinden birisi, hiç şüphesiz gecekondu 

olgusudur. Dünya geneline baktığımızda gecekondunun yalnızca Türkiye’ye özgü bir 

olgu olmadığı görülecektir. Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda kentler gecekondu 

olgusuyla karşı karşıyadır. Gecekonduların bu ülkelerde hızla çoğalması kentleşme 
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olgusuyla açıklanabilmektedir (Erkan, 2004: 139). Gecekondunun, kalitesiz yerleşim 

ve yaşam biçiminin zamanla sadece kendisine değil, değişik sonuçları itibariyle 

kentin geneline zarar verdiği anlaşıldığında; gecekondulaşma toplumsal bir sorun 

olarak algılanmaya başlanmış ve bunun etkisiyle sorunun çözümü için sosyologlar ve 

diğer kent araştırmacıları bu olguya giderek daha fazla ilgi duymuşlardır 

(Çağlayandereli, 2005: 46).  

 

Göçün beraberinde getirdiği konut sorunu, ekonomik, sosyo-kültürel ve başka 

yeni sorunların da habercisi olmaktadır. Kent merkezleri, bu denetimsiz göçün fiziki 

mekan üzerindeki yansımalarına maruz kalmakta ve kentsel çöküntüler ortaya 

çıkmaktadır (Özden, 2008: 273). Köyüne kıyasla daha iyi yaşam koşullarına sahip 

olmak için ailesiyle birlikte şehre gelen köylü, belirli bir işe sahip olmaması ve gelir 

azlığı nedeniyle konut ihtiyacını en kolay, çabuk ve ucuz şekilde giderme yollarını 

aramaktadır. Bundan dolayı çoğu zaman hazine arazisi, bazen de sahipli araziler 

üzerine, kanuni mevzuatın dışına çıkarak konut inşası yoluna gidilmektedir. Çoluk-

çocuk, konu-komşu toplanarak, mümkün olduğu nispette gizlenerek yapılan 

duvarların üstüne bir gece içinde bir çatı konmasıyla bitirilen barınağa gecekondu 

denmektedir (Gökçe, 1976: 10). Göçle gelen nüfusun büyük çoğunluğu ilk yerleşim 

yeri olarak gecekondu bölgelerini tercih etmektedir. Bu nüfusun bir kısmı ise şehrin 

içinde kentin eski sakinleri tarafından cazibesini kaybetmiş, düşük gelirli halkın 

ikamet ettiği ve çoğunluğunu da kaçak yapıların oluşturduğu yerleri tercih 

etmektedirler. Bunun en büyük nedeni de bu yapıların iş olanaklarına yakın olmasıdır 

(Özden, 2008: 273-274). 

 

Kentleşme açısından bakıldığında gecekondular tam anlamıyla bir tampon 

vazifesi görmektedir. Kente göçenler, bir yandan kent tarafından özümsenmeyip, 

diğer yandan sanayi ve hizmet sektörü içinde emilemeyince, kendilerine kalacak yer 

için yeni çözümler geliştirmişlerdir. Kamu ya da şahıs arazileri üzerine bir gecede 

derme-çatma yapılar inşa etmişlerdir (Onat, 1993: 12). İsmi yapılış şeklinden gelen 

“gecekondu”ların bir gecede yapılmasının nedeni ise o dönemdeki yasaların 

boşluğundan kaynaklanmaktadır. İlk zamanlarda eğer bir konut tamamlanmış ise 

izinsiz de yapılmış olsa, yıkılması için mahkeme kararı gerekmekteydi. Bu yüzden de 
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oldukça hızlı çalışarak bir gecede bir konut yapılıyordu. Sabah olunca da polisin 

konutu hemen yıkması olanaksızlaşıyordu (Kongar, 2002: 562). Yasadışı yapıların 

yer seçimi tercihleri arasında, denetimden uzak orman alanları ve su havzaları da 

bulunmaktadır. Böylelikle de ülkenin orman alanları hızla yok olmaya, su havzaları 

ise ciddi bir biçimde kirlenmeye başlamıştır (Özden, 2008: 280). 

 

Türkiye’de göç, doğudaki ve kuzeydeki dağlık, yoksul ve az gelişmiş 

kesimlerden, batıdaki daha gelişmiş sanayileşen ve verimli alanlara doğrudur. 

Karadeniz Bölgesi en fazla göçmen gönderen bölgelerden biri olurken, Marmara ve 

Orta-Batı Anadolu en fazla göçmen alan bölgelerdir. Bu bölgeler de Türkiye’deki 

bütün gecekonduların yüzde 63’ünü içermektedir (Karpat, 2003: 105). Günümüzde 

büyük kentlerin nüfuslarının ortalama yüzde 65’i gecekondularda yaşamaktadır. 

Gecekondularda yaşayanların birçoğu köy kökenli olup köy göçmenidir. Kırdan göç 

edenlerin kentteki birikimlerinin ve kentlileşme sürecinde kırdan kente aktardığı 

kaynakların kullanımında gecekondular çok önemli bir paya sahiptir (Kartal, 1992: 

38). Gecekondu bölgelerinde oda başına 2.6 kişi düşmektedir. Gecekonduların yüzde 

72’si 1 ve 2 odalıdır. Bunların yüzde 30’u sağlam, yüzde 30’u ise çürük ve 

onarılabilir özelliktedir (Keleş, 2000: 387).  

 

1948 yılında, büyük kentlerde 25-30 bin gecekondu sayısına rastlanırken 1953 

yılında, 6188 sayılı gecekonduyu ilgilendiren yasanın çıkmasıyla bu sayı 80 bini 

bulmuştur. Gecekondu sayısı 1960 yılında 240 binden, 1983 yılında 1.5 milyona 

yükselmiştir. Yasaların gecekondu yapımını yasaklamasına karşın hızla artan bu sayı 

yeni gecekondu semtlerinin oluşmasını zorunlu kılmıştır. Türkiye’nin gecekondu ve 

gecekondulu nüfusuna baktığımızda ise durumun hangi boyutlarda olduğu açıkça 

görülmektedir (Keleş, 2000: 385-386). 
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Tablo-5: Türkiye’de gecekondu ve gecekondulu nüfus 
Yıllar Gecekondu Gecekondulu 

Nüfus 
Kentsel Nüfustaki 
Payı 

1955 50.000 250.000 4.7 
1960 240.000 1.200.000 16.4 
1965 430.000 2.150.000 22.9 
1970 600.000 3.000.000 23.6 
1980 1.150.000 5.750.000 26.1 
1990 1.750.000 8.750.000 33.9 
1995 2.000.000 10.000.000 35.0 
 Kaynak: Keleş, 2000: 386 
 

1960’lara gelindiğinde, gecekondunun işlevi değişmeye başlamıştır. 

Gecekondu, artık eskisi gibi masum ve doğaçlama bir barınma gereksiniminin 

sonucu olmaktan çıkmıştır. Artık gecekonduya göz yuman, hazine, belediye ve diğer 

kamu arazilerini yağmalayan, gecekonducuyu oy kaygısına kapılıp teşvik eden, 

özendiren ve koruyan bir devlet politikası ortaya çıkmıştır (Özden, 2008: 280).  

 

Onat, gecekondu olgusunu; birincisinde insanların en temel ihtiyacı olan 

barınmasını karşılamaya yönelik “konut” olarak, ikincisinde ise kentte kırın bir 

uzantısı olarak devam eden ve kentle bütünleşmeye çalışan bir gecekondulu “yaşam 

biçimi” olarak iki açıdan değerlendirmektedir (1993: 15). Gecekondu, tampon bir 

kurum ve mekanizma olmasından dolayı, kentin öteki bölge ve ekonomik kesimleri 

ile etkileşim yoluyla bütünleşmeyi sağlamaktadır. Bu bütünleşme sırasında köy ile 

bağları tamamen koparmamaktadır. Böylece kentsel bölgelerin de üzerinde, çok daha 

ulusal düzeyde bir bütünleşmenin mekanizmalarını oluşturmaktadır (Erkan, 2004: 

144). 1950’li yıllardan itibaren hızlanan süreç, kırsal kesimden kentlere doğru 

başlayan göç akını ve bu kentsel demografik yığılmaya paralel olarak konut stokunun 

artırılamamasına neden olmuştur (Çağlayandereli, 2005: 46). “Yarım yüzyıldır 

Türkiye’nin gündeminde olan gecekondu olgusu bu süre içinde, ülkenin toplumsal, 

ekonomik, kültürel ve siyasal süreçleri ile tam bir etkileşime girmiş, bir yandan bu 

süreçleri etkilerken, öte yandan kendisi de onlardan etkilenmiş ama sonuç olarak 

bugünkü yapımızın temel belirleyicilerinden bir haline gelmiştir” (Kongar, 2002: 

562).  
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Yavuz’un 8 büyük kentte 1969 yılında yaptığı araştırmada gecekondu dağılımı 

aşağıdaki gibidir. 

 

Tablo-6: Büyük kentlerdeki gecekondu oranları  

Kentler Kent nüfusunun gecekondularda 

yaşayan yüzdesi(%) 

Ankara % 65 

İstanbul % 45 

İzmir % 35 

Adana % 45 

Bursa  % 25 

Samsun % 36 

Erzurum % 35 

Diyarbakır % 20 

Kaynak: Türkdoğan, 2006: 484 

 

Gecekondu bölgelerinde yaşayanların ekonomik durumlarının, ilk geldikleri 

zamana göre iyiye doğru gittiği gözlenmektedir. İlk başlarda genellikle marjinal 

işlerde çalışanlar, zamanla yerleşik işlerde çalışmaya başlamakta ya da kendi işlerini 

kurmaktadırlar (Erkan, 2004: 152). Kente göç eden aileler, ilk yerleştikleri yerde 

sürekli olarak oturmamaktadırlar. Kente yeni gelen kişi ya da aile daha çok yeni 

gecekondu bölgelerinde oturmaktadır. Yeni gelen kişi ya da aile, geçimini 

sağlayacak bir iş bulduktan sonra, kente daha iyi uyum sağlayabileceği ya da yaşam 

koşullarının daha iyi olduğu, daha eski yerleşim yerleri olan bölgelere taşınmaktadır 

(Erkan, 2004: 152). Gecekondularda altyapının yetersizliği, konutların kalabalık 

oluşu, çocukların sosyalleşme sürecinde kentli kimliğini taşımalarında olumsuz 

faktörler iken, aile içi etkileşimde yaşanan kuşaklararası çatışma ve okullaşma 

oranlarındaki düşüklük de bir diğer önemli problem olarak karşımıza çıkmaktadır 

(Tatlıdil, 2002: 431). Gecekondu bölgelerinin kültürel yapısı hem kentin yerleşik 

kesimine göre, hem de kendi içinde farklılık göstermektedir. Geldikleri yerin 
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geleneksel değerlerini koruyan gecekondulular geldikleri köy-kasaba-ilin adını 

taşıyan yardımlaşma ve dayanışma dernekleri ile ilişki kurarak geleneksel ilişki 

biçimlerini devam ettirmektedirler (Erkan, 2004: 156). Göçün yoğunluğu nedeniyle 

hızla büyüyen kentsel alanlarda, konut, alt yapı hizmetleri, sağlık, sosyal ve çevresel 

koşullar kent üzerinde baskı yaratmaktadır. Bunun sonucunda da Türkiye gibi 

endüstriyel gelişimini tamamlamamış ülkelerin pek çok kentinde, nüfusun yarısına 

yakın bir kısmı gecekondu alanlarında, gecekondu mekanlarında yaşamaktadır 

(Tatlıdil, 2002: 441). 

 

Keleş, gecekondunun ticari yapısını üç döneme ayırmaktadır. Bunlardan ilki, 

1960’a gelinceye kadar olan, yoksul ailelerin masum barınma gereksinimlerini kendi 

güç ve olanaklarıyla, ufak tefek yardımlarla karşılamaya çalıştıkları dönemdir. Bu 

dönemde gecekonduların kiralandığına çok ender rastlanmaktadır. 1960-1970 

yıllarını kapsayan ikinci dönemde, gecekondular köyden kente göç edenler 

tarafından kendi gereksinimlerini gidermek için yapılmakta ve arta kalan para ile de 

başka bir gecekondu daha yapılıp kiraya verilmektedir. 1970-1980 yılları arasını 

kapsayan üçüncü dönemde ise gecekondu yapım süreci tümüyle ticarileşmiş olup, 

yoksul kitle için arsa sağlayan ve gecekondu inşa ederek satışını yapan gecekondu 

firmaları türemiştir (2000: 394).  

 

Kartal’a göre gecekondu sadece bir konut değildir. Kırdan kente göçenler, 

gecekonduya, yalnızca gelir düzeylerinin düşük olması sebebi ile barınma 

ihtiyaçlarını gidermek için yerleşmemektedirler. Kırla olan ilişkilerini sürdürmek 

istemeleri de gecekonduyu tercih etmelerinde önemli bir sebep olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Gecekondularda önemli miktarlara ulaşan tarımsal üretim (inek 

besleme, sebze yetiştirme, tavukçuluk, kurban besiciliği, vb.) yapılmaktadır. Ayrıca 

marjinal işlerle ilgili üretim (börek, çörek, tatlı, mısır patlağı, kuruyemiş, vb. üretim) 

gecekondularda çok yaygındır (1992: 66).  

             

1.3.4.4. Kentleşme Sürecinde Suç ve Suçluluk Gelişimi  
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Suçun tarihi oldukça eskidir ve insanoğlunun bilinen tarihi boyunca kendini 

çeşitli şekillerde gösteren bir sorundur. Toplum, doğa ve birey üçlüsü arasında, 

soyutundan somutuna sayısız ilişki vardır. Bireyler, birbirleriyle ilişkide bulunarak 

grupları, gruplar da toplumları oluştururlar (Erkan, 2004: 203).  

 

İşsizlik, geleneklerden uzaklaşma, yabancılaşma, gecekondu yaşamı, geleceğin 

belirsizliği, sosyal izolasyon, sosyal desteğin az olması gibi etkenler göç sürecine 

katılan bireylerin ruh sağlığını etkilemektedir (Turan ve Beşirli, 2008: 242).  Bir 

toplumun tabanını teşkil eden ve nüfusları büyük kent yörelerinde yüzde 50’yi aşan 

büyük bir grubun sessiz bir ada gibi durması beklenemez. Toplum normlarına karşı 

koyan çeşitli davranışlarıyla; alkolizm, ilaç alışkanlığı, fahişelik, cinayet, hırsızlık, 

soygunculuk, kumar gibi çok çeşitli patolojik yönelimleriyle gerçekten bir problem 

haline gelen büyük kentlerin kenar mahallelerinde yaşayan gecekondu sakinleri, 

aşağı sınıf kültürünün örneklerini verirler (Türkdoğan, 2006: 486). Erkan, siyasal ve 

ekonomik bunalımın bir bakıma değişmez göstergesi olan sağlıksız kentleşmenin 

Türkiye’de şiddetin tek kaynağı olmasa bile, ülkenin şiddet fidanlığına dönüşmesini 

kolaylaştırdığını savunmaktadır (2004: 215).  

 
Türkiye’de suçluluk genelde organize ve profesyonel bir davranış biçimi 

olmaktan uzaktır… Genel olarak her yerde erkek suçlu oranları kadın suçlu 

oranlarından yüksektir… Suç türleri cinsiyet açısından bir farklılık göstermektedir… 

Hükümlülerin çoğunun anne ve babalarının öğrenim düzeyi düşüktür… Öğrenim 

durumlarına paralel olarak meslekleri de iyi gelir getiren nitelikli bir ekonomik 

faaliyet olmaktan uzaktır… Kalabalık ailelerden gelenlerin çoğunluğunu köyde 

yaşayanlar ve adam öldürenler oluşturmaktadır (Erkan, 2004: 211).  

 

Düzensiz kentleşmenin sonucunda ortaya çıkan en önemli sapma 

davranışlarından biri de intihar olgusudur. İntihar, diğer sosyal sorunlar gibi çok 

yönlü bir problemdir. Bu olguyu sosyologlar, psikologlar ve psikiyatristler bazen tek 

faktörde, bazen de birçok faktörle açıklamaya çalışmışlardır. İntihar olgusunu 

açıklamada Durkheim’in geliştirmiş olduğu anomik intihar kavramı, sosyologların 

önemle üzerinde durduğu bir kavram olmuştur (Erkan, 2004: 212). 
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Geleneksel üretim biçiminden kapitalist üretim biçimine geçen ya da geçmekte 

olan tüm toplumlarda bu tür bunalımlar yaşanmaktadır. Marx’ın özdeksel 

yabancılaşma olarak tanımladığı bu durum, ülkemizde gecekondulaşmanın bir geçiş 

süreci olması yönüyle dönüşümü ve kentin yeni bir kent anlamı yüklenmesi 

boyutunda tekno-kent yapısının son yüzyılda oluşturduğu bireyler arası artan 

mesafelerle birey ve öteki ikileminde sıkça gözlenebilmektedir. Son zamanlarda 

Türkiye’de bazı kentlerde artan intihar olayları da anomik kentleşme kavramıyla 

açıklanmaya çalışılmaktadır (Erkan, 2004: 215) 

 

1.4. Kentlileşme 

 

Kentleşme ile birlikte, toplumsal yapıyı oluşturan bütün faktörler 

değişmektedir. İnsanların yaşam alanlarının değişmesi yaşam biçimlerini de 

değiştirmektedir. Yaşam biçimlerinin değişmesi; aile yapısının, kültürel değerlerin, 

siyasi davranış biçiminin vs. değişmesini doğurmaktadır. Toplumbilimsel anlamda 

kentleşme, yalnızca bir nüfus birikim süreci değil, aynı zamanda kentlerde yaşayan 

insanlarda kentlere özgü davranış değişikliğinin meydana gelmesidir (Erkan, 2004: 

245). “Sanayileşme ile atbaşı yürümeyen, sağlıksız, başka bir deyişle “demografik” 

nitelikleri ağır basan az gelişmiş kentleşmemiz kırsal bunalımın kente taşınmasının 

ötesinde bir oluşumu ortaya koymaktadır. Bu oluşum, “köylü”lerin kentlileşmesi 

olarak adlandırılmaktadır” (Tütengil, 1985: 143-144).  

 

Kentlileşme her ne kadar köylünün kendi cemaatini terk etmesiyle başlasa bile, 

göçmenin gecekonduya yerleşmesi ile gerçek dönüştürücü aşamasına geçmektedir 

(Karpat, 2003: 215). Erkan’a göre kentlileşme, bir toplumsal değişme, uyum ve 

bütünleşme süreci, kente göç eden nüfusun yeni koşullara uygun ilişkiler biçimi 

geliştirerek kentin bir öğesi olma sürecidir. Bu süreç kentin bürokratik yapısı, 

yerleşik kentli nüfus ve kentsel örgütlerle olan ilişkilerle doğru orantılıdır. Bunların 

yanı sıra bireyin yapmış olduğu iş, gelmiş olduğu yerle olan ilişkileri de bu süreci 

önemli ölçüde etkilemektedir. Eğer köyden kente göç eden kişi göç ettiği yerle olan 

ilişkilerini yoğun bir şekilde devam ettiriyorsa bu süreç yavaşlamaktadır. Buna karşın 
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kentin yerleşik nüfusunun içinde yer alıp örgütlü yaşamı benimseyebiliyorsa 

kentlileşme süreci hızlanmaktadır (Erkan, 2004: 26).       

 

“Kentlileşme, temelde bireylerin kentsel yaşam içindeki etkileşimleriyle ortaya 

çıkan bir kültür değişmesidir” (Erkan, 2004: 27). Kentte edinilen yeni işler, yeni 

yaşam biçimini ve tüketim alışkanlıklarını beraberinde getirmektedir. Bu da konut içi 

düzenlemeden eşya ve giysiye, konuşma biçiminden, boş zaman değerlendirmeye 

kadar birçok değişmeye yol açmaktadır (Güçhan, 1992; 50). Karpat, kentlileşme 

sürecini dört aşamada ele almaktadır. İlk olarak gecekonduya yerleşen ve kentli olma 

yolunda ilerleyen bireyler, hazırlık aşaması olarak kılık kıyafetlerini değiştirmek ve 

bazı kent alışkanlıklarını benimsemek yoluna gitmektedirler. İkinci aşama ise 

göçmenin su, elektrik ve ulaşım gibi kent hizmet ve olanaklarını kullanmaya, yiyecek 

ve giyeceklerini dükkanlardan almaya başlaması ile devam etmektedir. Göçmenin 

kentin diğer insanlarıyla ilişki kurmaya istekli oluşundan meydana gelen üçüncü 

aşamada göçmen, kendisi hakkında kendisi için üstün ya da ideal olarak düşündüğü 

kent biçimlerine göre yeni fikirler oluşturmaktadır. Dördüncü ve son aşamada ise 

göçmenin kentle bütünüyle özdeşleşmesinden, kendisini köye değil kente ait 

hissetmesinden kaynaklanmaktadır (2003: 215-216). Kartal ise kentlileşmeyi, 

ekonomik ve sosyal bakımlardan iki ana grupta incelemektedir. Buna göre sosyal 

bakımdan kentlileşme, kır kökenli insanın türlü konularda kente özgü tavır ve 

davranış biçimlerini, sosyal ve tinsel değer yargılarını benimsemesi ile 

gerçekleşirken, ekonomik bakımdan kentlileşme, bireyin geçimini tamamen kentte 

veya kente özgü işlerle sağlaması ve gerçekleştirmesidir (1992: 21).  

 

Kır insanı, kentlileşen insan ve kent insanının ekonomik ve sosyal mekanlarının 

öğelerindeki değişmeler çizelgede verilmektedir. Çizelgeden de anlaşılacağı üzere 

kentlileşme sürecinde geçiş insanı, kırsal özelliklerinden uzaklaşıp kent insanına 

yaklaştıkça, ekonomik ve sosyal mekan iki öğelilikten kurtulup bir öğeliliğe 

geçmektedir. 
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Tablo-7: Kır insanından kent insanına geçişteki değişkenler 

İnsan Türleri Ekonomik mekan Sosyal Mekan 

1.Kır İnsanı 1 Öğeli: 

-Kır Ekonomik Değerleri 

1 Öğeli: 

-Kır İnsanı 

2.Geçiş İnsanı 

(Kentlileşen İnsan) 

2 Öğeli: 

-Kır Ekonomik Değerleri 

-Kent Ekonomik Değerleri 

2 Öğeli: 

-Kır Sosyal Değerleri 

-Kent Sosyal Değerleri 

3.Kent İnsanı 

(Kentlileşmiş İnsan) 

1 Öğeli: 

-Kent Ekonomik Değerleri 

1 Öğeli: 

-Kent Sosyal Değerleri 

Kaynak: Kartal, 1992: 23 

 

Köyden kente ilk göç eden kişiler, kente daha sonra gelecek olan akrabaları ya 

da köylüleri için geçici barınma ve sığınma görevini üstlenmektedirler. Çeşitli 

konularda ve özellikle konut edinmede, iş bulmada ve kente temelli yerleşmede, 

kente ilk göç edenler, sonradan gelenlere yardım etme işini doğal görevleri olarak 

saymaktadırlar (Kartal, 1978: 143).  

 

Kırdan kente göç eden bireylerin oradaki yaşamlarını geride bırakıp kentli 

kültürünü benimsemesi; yani bireylerin kentlileşmesi uzun bir süre içerisinde 

meydana gelmektedir. Bu süreçte, hem kent insanının hem de kır insanının 

değerlerine bir arada sahip olan, tam anlamıyla kentlileşememiş birey, geçiş insanı 

olarak tanımlanmaktadır. Kırdan kente göç edenlerin kentlileşmesi için üç kuşaklık 

zaman dilimine ihtiyaç vardır (Es, 2007: 91). O halde kırdan kente göç edenlerin 

büyük bir çoğunluğunu geçiş insanı olarak adlandırabiliriz ve tam anlamıyla 

kentlileşmiş bireylerin gelecek nesiller olacağını söyleyebiliriz. 

 

Kentlileşmede zaman ile ilgili değişen başka bir konu ise bilgi edinme 

konusunda gerçekleşmektedir. Köyden kente göç eden kişiler, ilk yıllarda çeşitli 

konularda bilgi edinmek için genellik ikinci el kaynaklara (muhtar, bekçi, öğretmen, 

imam, bakkal, vb.) başvurmaktadırlar. Kentte kalış süreleri arttıkça ve kent yaşamına 

uyum dereceleri yükseldikçe bilgiyi birinci el kaynaklardan yani işin uzmanından 
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almaya başlamaktadırlar. Örneğin, tapu işi konusunda bilgi edinmek için muhtara 

veya bakkala değil tapu dairesine, belediye ile ilgili bir konu için öğretmen ya da 

bekçiye değil belediyeye başvurmaktadırlar (Kartal, 1992: 231).  

 

Kentlilik bilincinin gelişmesi için kentte yaşıyor olmak yeterli bir özellik 

değildir. Bir kentte yaşayan insanların yaşadıkları kente ait olma duygusu taşımaları,  

o kenti korumaları, geliştirmeleri, kentin imarı ve yönetimine katılmalarıyla mümkün 

olabilmektedir (Es, 2007: 49). Kentlileşme sürecinde, kent insanının kır insanına 

göre daha açık görüşlü ve geleneklere daha az bağlı oluşu, gecekondu insanı için 

hem şaşırtıcı hem de zorlayıcı olmaktadır (Onat, 1993: 12). Köyden kente göç eden 

kişilerin kendilerini kentli saymaları, kentte kalış süreleri ile yakından ilgilidir. Köy 

kökenli kişilerin kentte kalış süresi arttıkça, kendilerini kentli olarak görme eğilimleri 

de artmaktadır (Kartal, 1978: 145). Kente uyum sürecinde, kırdan kente göç eden 

bireyler, dayanışma kavramını devam ettiren tampon mekanizmalar olan hemşehri 

dernekleri etrafında örgütlenmektedirler. Bu sayede kentte yaşadıkları 

yabancılaşmayı gidermeyi amaçlamaktadırlar (Es, 2007: 93). Hemşehri birlikleri 

kentte kalmayı amaçlayan, kent toplumunun üyesi olma sürecine giren, yavaş ya da 

hızlı sosyalleşen bireylerin organize olduğu sosyal gruplardır. Yörelerinden 

getirdikleri değer-norm sistemleriyle kültürel kimliklerini de korumak isteyen ve 

kültür şokunu aşmak için dayanışmayı esas alan yeni kentliler, eski ve yeni değerleri 

zaman içinde uzlaştırırlar (Es, 2007: 52-53).  

 

Kentlilik bilincinin önemli bir göstergesi de eğitim-öğretim konularında 

yaşanmaktadır. Köyden kente göç etmiş dar gelirli ailelerin, çocuklarından 

beklentisi, okuyup öncelikle annesine-babasına ve kardeşlerine yardım etmesi 

yönünde olmaktadır. Çocuğun ilköğretim üstü eğitim görmesi, ailenin sosyal 

güvenliğini sağlayacak bir yatırım gözüyle bakılmaktadır. Ailenin gelir seviyesi 

arttıkça bu beklenti, çocuğun kendi hayatı için iyi bir yaşam kurması yönünde 

değişmektedir (Kartal, 1992: 231). 
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1.5. Kentlileşememe 

 

Göç, karşılıklı olarak bir etkileşim ve değişim sürecinin bir parçasıdır. Göç 

eden insanlar karşılaştıkları yeni toplumsal yapılar ve ilişkiler ağı sonucunda sosyal 

ve kültürel açıdan değişmektedir (Bilan, 2006: 28). Sanayileşme ile birlikte 

yürüyemeyen sağlıksız kentleşmemiz, kırsal bunalımın kente taşınmasının ötesinde 

başka bir oluşumu da ortaya koymaktadır. Bu oluşum da köylülerin kentleşmesi 

olarak adlandırılabilir (Tütengil, 1983: 167). Şehirlerin köyden göç eden nüfusla 

kalabalıklaşması, maddi kültürü daha çabuk benimseyen fakat şehir hayatının 

gerektirdiği manevi kültürün unsurlarını kolay kolay yerine getiremeyen kır insanı, 

şehirde bir kültürel entegrasyon sorunu yaşamaktadır (Kurktan, 1988: 39). 

Türkiye’de kırdan kente göç eden kişilerin kentlileşmeleri sadece kente temelli 

yerleşme ile gerçekleşen bir durum değildir. Kişiler kente yerleşince, sosyal değerler 

bakımından hemen köylülükten çıkıp birdenbire nasıl kentli olamıyorlarsa, ekonomik 

bakımdan da köyle tüm bağlarını koparsalar bile birdenbire kentli olamamaktadırlar. 

Kısaca kişilerin kentlileşmesi için göçten önce ve sonrayı içine alan uzun bir süre 

gerekmektedir (Kartal, 1992: 64).   

 

Kırdan kente göçen insanlar, uzun yıllar kır ile kent arasında bocalamaktadırlar. 

Kente temelli yerleşmiş olmalarına rağmen köyden ellerini çekmemektedirler. Kentte 

kazandıkları sınırlı kaynakları köyde varlık edinmek için kullanmaktadırlar. 

Bocalamanın nedenleri ise; kentte geleceğini güven altına alabileceği sürekli bir iş 

bulamaması, zor koşullarda inşa ettiği gecekondusunun yıkılma veya elinden alınma 

korkusu, kazandığı geliri güvenle değerlendirebilmek için yatırım olanaklarının 

olmaması, ekonomi dışı nedenlerle köye tekrar dönmeyeceğini bilmesine rağmen 

köyde bağ dikme, meyvecilik ve benzeri girişimlerde bulunma zorunluluğu 

duymasından kaynaklanmaktadır (Kartal, 1992: 254).  

 

Özellikle göçün ilk dönemlerinde, kadınlar, aniden hazırlıksız oldukları bir 

ortama ve ilişkiler sistemi içine girmektedirler (Bilan, 2006; 43). Yapılan 

araştırmalara göre kente göç yoluyla gelen kadınların çalışması, ilk yıllarda yok 

denecek kadar sınırlıdır. Kentte kalış süresi uzadıkça, kentsel alan ile bütünleştikçe, 
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başka bir deyimle “kentlileşme” oluştukça kadının çalışma eğilimlerinde de artış 

olmaktadır (Tatlıdil, 2002: 437). Özellikle erkeklere göre dışarı ile ilişkileri kapalı 

tutulan kadınlar ve çocuklar kent ve köy arasında kalmış, kentli değerlerle 

tanışmaları daha geç olmuştur (Bilan, 2006: 30).  

 

Gecekonduluların kentle teması ve kentliyi tanıma arzusu, kendilerinin 

kentlileşmesinde önemli rol oynamaktadır. Birçok kişinin onları “köyün kentteki 

uzantısı” ve “kent köylüleri” gibi tarif etmesinin karşılığı olarak onlar da kentle 

temaslarını asgari düzeyde tutarlarsa kapalı bir cemaat olarak kalmaktadırlar (Karpat, 

2003: 229-230). Bu da onların kentlileşmesini önemli ölçüde etkilemektedir.  

           

1.5.1. Kültür Boşluğu 

 

Teknolojinin büyük bir hızla değişmesine karşılık, ideolojilerin son derece 

yavaş değişmesinden, yani maddi kültür ile manevi kültür arasındaki değişmenin 

aynı hızda olmayışından kaynaklanan boşluğa, Ogburn “kültür boşluğu” demektedir 

(Erkan, 2004: 143). 

 

Hızlı ve çarpık kentleşme Türkiye toplumunda bir dizi sosyal ve kültürel 

soruna sebep olmaktadır. Kentleşmenin kültürel boyutunun ihmal edilmesi ve sosyal 

anlamda kentleşmenin gerçekleştirilememesi, kültürel çarpıklığa, boşluğa ve 

bunalıma sebep olmaktadır. Kırsal alanlardan büyük kentlere göçen milyonlarca kişi 

için, kırsal kültür, işlevini kaybetmektedir. Ancak bu kişiler kentsel kültürü de 

yeterince benimseyememektedir. Ortaya çıkan bu “kültür boşluğu”, hızla oluşan bir 

“kuralsızlık” doğurmakta, toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşamımızda ortaya çıkan 

“anarşi”nin temeli olabilmektedir (Es, 2007: 52). 

 

Kentleşme sürecinde sapmanın artması ve yaygınlaşması durumu anomi ve 

yabancılaşmayı da beraberinde getirmektedir. Kentleşmenin etkisi ile 

yabancılaşmanın kaçınılmaz bir şekilde ortaya çıkacağı çok yaygın bir görüş olarak 

taraftar bulmaktadır. Ergil, anomi yani kuralsızlığı, bireyin düzenden yabancılaşması 

yerine düzenin bireye yabancılaşması şeklinde açıklamaktadır (Erkan, 2004: 209). 
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Dönmezer ise anomiyi, yasal normların insan fiil ve hareketlerini düzenlemek ve 

disipline etmek konusunda güçlerinin yıkılması veya içinde normların mevcut 

bulunmadığı veya çelişkili olduğu ve bu nedenle bireyin tavır ve hareketlerini kontrol 

edemediği durum olarak tanımlamaktadır (Dönmezer, 1994: 236). Durkheim, 

Metron, Fromm gibi çok sayıdaki düşünür yabancılaşma ve anomi üzerinde 

durmuştur. Tolan, çağdaş toplumlarda anomi ve yabancılaşmanın boyutları ve 

niteliği üzerinde dururken konuyu Ogburn’un kültür boşluğu ve Kıray’ın tampon 

mekanizmaları ile açıklamaktadır. Tolan ayrıca hızlı değişen toplumlarda en azından 

üç farklı kişilik tipinin varolduğunu ve bu üç tipin aynı toplum, sınıf veya grup içinde 

gözlenebildiğini veya aynı kişide olabileceğini, bu durumun şiddetli bir anomi 

halinin güçlü belirtisi olduğunu vurgulamaktadır (Görmez, 1991: 78). Kimlik 

bunalımı denilebilecek bu durum, hiçbir yerde dayanak bulamayan, kentsel yaşam 

tarzına uyum sağlayamamış yeni kentli veya kentlileşmemiş köylülerin 

kabullenemediği, tutunamadığı topluma ve kendisine karşı yabancılaşma ile 

kendisini gösterir (Erkan, 2004: 210). Dönmezer, güçsüzlük, iktidarsızlık, kuralsızlık 

kavramlarıyla açıkladığı yabancılaşmayı; kişinin mensup olduğu gruba karşı olması 

olarak tanımlamaktadır (1994: 184).  

 

1.5.2. Kültür Çatışması 

 

Kentleşme her şeyden önce nüfusun kırsal alandan koparak kentlerde birikme 

sürecidir. Bu durum insanların yaşam biçiminden üretim alışkanlıklarına, siyasi 

davranışlarından geleneksel değerlerine önemli değişmelere neden olmaktadır 

(Erkan, 2004: 149).  

 

Bütün toplumlarda kentleşme ile birlikte geleneksel kültür ile kent kültürü 

(modern kültür) karşı karşıya gelmektedir. Her alanda olduğu gibi, egemen olan kent 

kültürü, geleneksel kültürü kendi lehine çözmektedir. Fakat bu çözülme, geleneksel 

kültürün tam olarak ortadan kalkması anlamına da gelmemektedir (Erkan, 2004: 

149). “1950’lerde her on köylüden birinin kente göç etmesinin yarattığı mekansal 

hareketlilik, fiziki mesafeleri de ortadan kaldırır ve merkez ile çevrenin kültürünü 

“hoyratça” karşı karşıya getirir”(Kırel, 2005; 24). Farklı dil, gelenek, kültür ve 
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inanca sahip göçmen ve azınlıklar; genelde toplumca kolay benimsenmez veya 

onunla kaynaşamazlar. Genellikle bu tür kişilerin kent yaşamına ilişkin tecrübeleri, 

dışlanmışlık, yalnızlık, korku ve düşük standartlı bir yaşamla eşdeğerdir (Es, 2007: 

55). Kentli olmayan ve umut ettiği yaşam tarzlarını gerçekleştiremeyen bireyler, 

kentli olanlara karşı kindar tutumlar geliştirebilirler. Saklı tutumlarını, politik ve 

ideolojik yollardan maskeleyerek kitlesel şiddet hareketlerine başvurabilir. Kamusal 

ve özel alanın üretimi ile elde edilen araçları, binaları, malları talan edebilirler 

(Erkan, 2004: 210). 

 

1.6. Kırsal Göçe Kentli Tepkisi 

 

Kırdan kente göç, kentin eski sahipleri yani eski orta sınıf değerlerine sahip 

yerleşik aileler tarafından büyük tepkilerle karşılanmaktadır. Göçü “köylü istilası” 

olarak niteleyen bu sınıf, kent töresi ve mahremiyetinin ortadan kalkmasından 

şikayet ederek gecekondularda suç oranlarının yükseldiğini savunmaktadırlar 

(Karpat, 2003: 114). 

 

Aynı zamanda kentsel mekanlarda yaşayan bu toplumun kentli gibi düşünmesi 

ve yaşaması bir zorunluluktur. Şüphesiz kentler eskiden beri çevresini saran kırsal 

alanlardan çok farklı bir yaşam biçimi üretmiş ve geliştirmiştir. Bu nedenledir ki 

kentliler, sürekli olarak yeniliklere, yabancı metalara, olaylara ve düşüncelere uyum 

göstermiştir (Tatlıdil, 2002: 443). 

 

Köyünden ayrılıp kente göç edenlerin birçoğu geriye dönmek 

istememektedirler. Kentin, kendilerini, kent kültürünü zayıflatan ve onun olanakları 

üzerine aşırı yük bindiren davetsiz konuk olarak gördüğünün farkındadırlar. Bu 

durumda göçmen, hem köklerinden koparılmış bir köylü, hem de kabul edilmemiş 

bir kent sakini konumundadır. Yukarıya doğru hareket etmek ve kent tarafından 

kabul edilmek için bütün yeteneklerini ve olanaklarını kullanarak iktisadi başarıya 

ulaşmak zorundadır. Başardığında ise öğrenim yoluyla yüksek mevkiye ulaşmış 

bürokratik ve entelektüel seçkinlerin hor görmesiyle karşılaşmaktadır (Karpat, 2003: 

176-177). 
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İKİNCİ BÖLÜM 

KÖYLÜ-KENTLİ KARŞILAŞMALARI VE TÜRK SİNEMASI 

 

2.1. Türk Sinemasında Köylü-Kentli Karşılaşmalarının Yer Aldığı Filmlere 

Tarihsel Bir Bakış 

 

Bulunduğu çevrenin sosyal ve siyasal değişimlerinden, ekonomik 

sıkıntılarından, kültürel değerlerinden etkilenen ve beslenen sinema, Türkiye’de de 

bu genel çerçeveye uygunluk göstermektedir. Arkasında ekonomik nedenleri 

barındıran ve Türkiye’nin en önemli toplumsal değişimlerinden birini oluşturan 

köyden kente göç, Türk sinemasına 1960’lı yıllarda dahil olmaya başlamıştır. 

Türkiye’nin bir diğer sosyal ve siyasal gerçeği olan sürgün nedeniyle kentten köye 

gidenlerin sayıları ise hiç de az değildir. Köyden kente ya da kentten köye göç 

sonucunda köylü ile kentlinin karşılaşması ise Türk sinemasının sıklıkla işlediği 

konulardan birini oluşturmaktadır. Çalışmamızın bu bölümünde Türk sinemasında 

köylü-kentli karşılaşmalarının yer aldığı filmleri ilk örneklerinden itibaren tarihsel 

olarak inceleyeceğiz.    

 

2.2.1.1 1950-1980 Yılları  

 

Köyden kente göç filmleri furyası öncesinde başlayan köylü-kentli 

karşılaşmalarının yer aldığı filmlerde genellikle aşk teması işlenmiştir. Bunların en 

önemlilerinden biri de Atıf Yılmaz’ın yönetmenliğini yaptığı, başrollerini Fikret 

Hakan ve Pervin Par’ın paylaştığı Gelinin Muradı filmidir. Atıf Yılmaz’ın 

sinemadaki ilk çıkışı olan 1957 yılında çekilen Gelinin Muradı, kasaba eşrafından 

birinin kızıyla doktor arasındaki gönül macerasını anlatmaktadır. Film, Evren’e göre 

kasaba mekanının kullanımı, kişilerin gerçekçi bir şekilde çizilmesi, düz ama akıcı 

zaman zaman ironik anlatımıyla Yılmaz’ın filmografisinde çizgi dışına taşan ilk film 

olma özelliğine sahiptir (2005: 153). Yılmaz’ın başka bir filmi olan Dolandırıcılar 

Şahı (1960) ise sevimli bir dolandırıcının izini kaybettirmek için gittiği küçük bir 

kasabada, müfettiş kimliğinde giriştiği serüvenleri anlatmaktadır. Başrollerini Orhan 

Günşiray ve Nurhan Nur’un paylaştığı filmde dolandırıcının süreç içinde değişime 
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uğrayarak sahtekarlıktan namuslu ve idealist bir çizgiye gelmesi tatlı bir hiciv 

havasında anlatılmaktadır (Evren, 2005: 153).  

 

Sansür nedeniyle toplumun gerçek sorunlarını perdeye yansıtamamak, Türk 

sinemasında 60’lı yıllara kadar sürmüştür. Bunu yapmak isteyenler de uzun süre 

sansürle mücadele etmek zorunda kalmış ve filmlerinin bir kısmı kesintiye 

uğramıştır. 1960 darbesi ile Türk toplumunda geçici özgürlükler yaşanmaya 

başlamıştır (Evren, 2005: 189).   

 

1960’lı yılların en temel özelliklerinden biri göç ve kent nüfusunun hızlı bir 

şekilde faklılaşmasıdır. Kente yeni gelenler barınma sorununu gecekondu ile kendi 

başlarına çözmeye çalışırken, apartmanlar da kentin yeni yaşam biçiminin simgesi 

olarak ardı ardına yükselmeye başlamıştır. Kısa sürede kentler kalabalıklaşmış, 

köyünden, kasabasından büyük kentlere gelenler için de yeni bir hayat başlamıştır 

(Kırel, 2005: 15). Türkiye'de kentleşme süreci aynı zamanda gecekondulaşmasının 

da tarihidir. Türkiye’deki 1950’lerde başlayan hızlı kentleşme, kırsal alandan kentsel 

alana göç ve gecekondu olguları ile Türk sinemasının popülerleşmesi ve üretkenliği 

aşağı yukarı aynı dönemde ortaya çıkmıştır. Ele alınan “gecekondu ve kente göç 

konulu filmlerde modern Türkiye’nin kentlileşme süreci ve sosyo-kültürel düzeni, 

bölgeler arasındaki sosyal adaletsizlikler, kültürel çözülme ve kültürel uçurumlar göz 

önüne serilmektedir. Kentlileşme ve beraberinde getirdiği sorunlar yumağı, uzun bir 

dönem Türk sinemasını besleyen önemli bir kaynak olmuştur. Göç olayının başladığı 

1950’li yıllardan itibaren kente göç ve beraberinde getirdiği sorunlar, özellikle de 

1961 anayasasının sağladığı geniş fikir ortamında, sinema anlatımında önemli bir 

unsur olmuştur (Elmacı, 2006: 52). 

 
1960 devrimi/darbesi ve 1961 Anayasası ile Türk toplumunda olumlu yönde kimi 
değişim-dönüşümler gerçekleşme aşamasına girer. Yeni anayasa ile kimi 
özgürlüklerin kapısının açılması kültür sanat ortamında da hissedilir bir 
hareketlenmenin başlamasına zemin hazırlar. Sinema da bu ortamdan gereği gibi 
yararlanmanın peşine düşer. Ve ilk kez nasıl anlatılacağı değil de neyin anlatılacağı 
üzerinde durulur ve sansürün de hoşgörüsünden yararlanılarak kimi tabu sayılan 
konuların işlenmesine girişilir. Bunlar toplumun bilinip de sinema da sözü edilmeyen 
kimi –işsizlik, sınıfsal çatışma, sendika olgusu, iç göç, sömürü v.s- temel sorunları 
olur. Yine bu dönemde sinemaya yeni başlayan genç yönetmenler toplumsal 
sorunlara karşı duyarlılık göstererek bunları sinemaya aktarmaya başlarlar. Böylece 
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Türk sinemasında kimilerine göre toplumsal gerçekçiliğin ilk ürünleri verilmeye 
başlanır (Evren, 2005: 186). 

 

Köyden kente göçün yoğun olarak yaşandığı bu dönemlerde göç edemeyenler 

de İstanbul’u filmlerle tanımaktadır. Kent yaşamı ve kentli olmak bir düş olarak 

İstanbul’la özdeşleşerek kırsal kesime taşınmaktadır. Her iki coğrafyada da izlenen 

filmlerin ortak noktası Haydarpaşa Garı’dır. Çünkü burası İstanbul’u Anadolu’ya 

bağlayan bir simgedir. Filmlerde sıkça kullanılan ve köyden kente gelişi anlatan 

sahnelerin vazgeçilmez mekanı olan Haydarpaşa, gerçek bir mekan olmasına rağmen 

filmlerde izleyici için sinemasal bir özelliğe dönüşmüştür (Kırel, 2005: 291). 

Haydarpaşa Garı sahnesiyle başlayan ve köyden kente göçü ilk kez gerçekçi bir 

üslupla anlatan Halit Refiğ’in 1964 yılında çektiği Gurbet Kuşları filmi, Türk 

sinemasının önemli başyapıtlarındadır. Başrollerini Tanju Gürsu, Filiz Akın, Özden 

Çelik, Pervin Par ve Cüneyt Arkın’ın paylaştığı Gurbet Kuşları filminde bir taşra 

ailesinin büyük kente yani İstanbul’a göçü anlatılmaktadır. Refiğ, İstanbul’a göç 

eden ve dağılan bir ailenin öyküsünü anlatırken göç olayının tarihsel ve toplumsal 

kaynaklarına inerek kendi yorumunu da yapmıştır. Evren’in film hakkındaki görüşü 

ise şöyledir: “Farklı kültürlerin ve yaşam biçimlerinin uyuşmazlığından ve 

özümsenmesinden kaynaklanan çatışma, ailenin kendi iç hesaplaşması ile büyük 

kentin gerçekleriyle savaşımını kaçınılmaz yapar. Tutucu gelenek göreneklerle, 

sınırlı bir ahlak anlayışının da belirleyici olduğu bu kavgada düşlerle birlikte aile de 

yok olup gider” (2005: 198). Toplumsal gerçekçiliği temel alan diğer bir çok film 

gibi bu film de uzun süre sansürle uğraşmak zorunda kalmıştır. Berlin Film Şenliği 

ile Fransa’da Hyres Genç Sinema Şenliği’nde gösterilmiş, 1965-1969 yıllarında As 

Dergisi’nin düzenlediği araştırmada tüm zamanların en iyi on filmi arasına girmiştir. 

Halit Refiğ’in aynı yıl çektiği İstanbul’un Kızları’nda, genç kuşak sorunu ele 

alınarak bir zaman / mekan birliği içinde iki ayrı çevrenin (kent gençliği ve kasaba 

gençliği) çatışması anlatılmaktadır. Refiğ, bir villada toplanarak özgürce eğlenen 

şehirli gençler ile kasabadaki tutucu, yobaz, açgözlü ve cinsel doğumsuzluk içinde 

kıvranan delikanlıları sergilemektedir (Scognamillo, 2003: 228). Refiğ, İstanbul’un 

Kızları filminde ise Gurbet Kuşları’nın tam tersine İstanbul’dan küçük bir sahil 
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kasabasına giden bir grup gencin oradaki uyumsuzluklarına yer vermektedir (Evren, 

2005: 215).  

 

Orhan Elmas’ın John Steinbeck’in Fareler ve İnsanlar yapıtından 

senaryolaştırdığı, Nevzat Pesen’in yönetmenliğini yaptığı İkimize Bir Dünya (1962) 

filminde kırsal kesimden büyük kente gelen iki arkadaşın öyküsü anlatılmaktadır. Bu 

arkadaşlar gerekli parayı kazanıp köylerine dönmeyi planlamaktadırlar fakat bilinen 

nedenlerden bu düş hiçbir zaman gerçekleşmez. Kol kola köyünden büyük kente 

gelen arkadaşlar yine kol kola ama köylerine değil trenin önüne atlamaktadırlar 

(Evren, 2005: 192).  

 

Halit Refiğ’in 1963’te çektiği Şafak Bekçileri filminde bir hava subayı ile bir 

ağa kızı arasındaki duygusal yakınlaşma anlatılmaktadır. Filmde yakınlaşma 

esnasında ilerici-gerici çatışmasına yer verilerek bu durum uçakların gösterileri 

eşliğinde gerçekleşmektedir. 

 

Duygu Sağıroğlu’nun çektiği ve ilk sansürce yasaklanan ve gösterime 

giremeyen Bitmeyen Yol (1965) filmi de köyden kente göçü işlemektedir. 

Başrollerini Fikret Hakan ve Selma Güneri’nin paylaştığı filmin konusu köylerinden 

koparak şehre göç eden yoksul Anadolu insanının, büyük şehirde gecekondu düzeni 

içindeki hayatlarını anlatmaktadır. Bu hayattaki çileli ezikliği hem göstermek hem 

eleştirmek amacını güden film, emeğin sömürü karşısında, halkın sosyal 

adaletsizlikler karşısındaki yenikliğini geleceğe açılan şuurlanmanın kesin bir 

aşaması olarak işlemektedir (Şasa’dan aktaran Scognamillo, 2003: 268).  

 

Öztürk’e göre İstanbul, göç, işsizlik, barınma sorunları, kozmopolit yaşantıyla 

kültürel-ahlaki uyum zorlukları, göç eden insanların özlemleri, hayalleri, düş 

kırıklıkları, genç kızların kötü yola düşmesi, kötü adamlar gibi temalar, Türk 

sinemasının belli başlı temalarındandır (2005: 417). İstanbul, köyden kente artist 

olaya gelen genç kızların ilk ve tek mekanıdır. 1964 yapımı Nevzat Pesen’in 

Ahtapot’un Kolları’yla, Atıf Yılmaz’ın 1966’da çektiği Ah Güzel İstanbul’da artist 

olma düşleriyle evden kaçıp, köyünü, anasını, babasını terk eden saf kızların İstanbul 
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gibi büyük bir kentteki serüvenlerini işlemektedir. (Özgüç, 2005: 317). Ulusal 

kaynaklara dönüşün yaşandığı dönemde Atıf Yılmaz’ın çektiği güldürü filmi Ah 

Güzel İstanbul (1966-1967), içki yüzünden her şeyini kaybetmiş güngörmüş eski bir 

İstanbul efendisi, yeni sokak fotoğrafçısı Haşmet, artist olmak için büyük kente gelip 

kötü yola düşen ve Haşmet tarafından kurtarıldıktan sonra ünlü bir assolist olan 

Ayşe’nin öyküsünü buruk bir dille anlatmaktadır (Scognamillo, 2003: 206). 

 

Göç konusunun işlendiği başka bir film de 1972 yılında çekilen Fatma Bacı’dır. 

Halit Refiğ’in kuramını hazırladığı ve savunduğu ulusal sinemanın biraz geç kalmış 

örneklerinden biri olan Fatma Bacı, Anadolu’dan büyük kente göç, kentte yozlaşma, 

örf ve gelenek çatışması gibi unsurlar üzerine kurulmuştur (Scognamillo, 2003: 232). 

Filmde Yıldız Kenter’in canlandırdığı Fatma Bacı, yozlaşarak kentlileşmeye çalışan 

kızı ile çatışma yaşamaktadır.  

 

Türk sinemasının en çok kullandığı konulardan birini sınıf atlayan/değişen 

kadın imgesi oluşturmaktadır. Yeşilçam sinemasında sayısız kez kullanılan bu şablon 

çoğu zaman sınıfsal farklılıkların yanı sıra köy-kent ikilemi çerçevesinde 

işlenmektedir. Aşık olduğu adama ulaşmak için değişmek zorunda olan köylü kızın 

maceraları kimi filmde güldürü, kimisinde ise melodram şeklinde karşımıza 

çıkmaktadır. Bu filmlerde köy kültürünü taşıyanlar kısa zamanda, çok büyük 

olmayan çabalarla değişerek kendini bir zamanlar hor görenlere dersini vermektedir. 

Gerçek yaşamlarında yeni kentlileşen ve değişmek zorunda kalan kadın seyirciyi 

sinema salonlarında rahatlatan bu filmler özellikle kadınlar tarafından büyük bir 

görmüştür (Kırel, 2005: 234-235). Bunun en iyi örneklerinden biri de Ertem 

Eğilmez’in 1972’de çektiği, başrollerini Filiz Akın ve Tarık Akan’ın paylaştığı Tatlı 

Dillim’dir. Filmin baş karakterlerinden Ferit, İstanbullu zengin bir ailenin çocuğudur. 

Tıp okumasına rağmen en büyük hobisi basketbol oynamaktır. Maçlar öncesi 

dinlemek ve kamp yapmak için basketbol takımı ile beraber Emine'nin bulunduğu 

köye gider. Emine ise köy öğretmenidir ve hayatının büyük bir bölümü köyde 

geçmiştir. İstanbul'da çapkınlıklarıyla ünlü Ferit Emine'den çok hoşlanır ve onun 

kalbini kazanmaya çalışır. Emine ilk başta Ferit ile ilgilenmese de iki genç kısa süre 

sonra birbirlerine aşklarını itiraf eder ve evlenmeye karar verirler. Evliliklerinin ilk 
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günleri oldukça mutlu geçer ancak Ferit'in İstanbul'dan gelen arkadaşları işleri bozar. 

Arkadaşları ile birlikte İstanbul'a ve oradaki eski yaşamına geri dönen Ferit, Emine 

ile evliliğini unutur. Emine ise bir süre bekledikten sonra İstanbul'a kocasını aramaya 

gider fakat Ferit’in evliliğini ailesine haber vermediği ve eski çapkınlıklarına geri 

döndüğünü görür. Bunun üzerine de Ferit'e hayatının dersini vermek için kolları 

sıvar. Şehirli ve oldukça bakımlı bir kadın şeklinde Ferit'in karşısına ikiz kardeşi 

Mine olarak çıkan Emine, kocasını kendisine tekrar aşık eder. 

 

Yine Ertem Eğilmez’in 1974 yılında çektiği Salak Milyoner’de Kayserili 

Behçet, ölüm döşeğinde oğulları Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret'e İstanbul'a gidip 

Mehmet Çavuş'u bulmalarını ve Mehmet Çavuş'ta onlara ait bir define haritası 

olduğunu söyler. Bunun üzerine yola koyulan kardeşler İstanbul'un altını üstüne 

getirirler. Başlarına gelen olaylar sonunda karıları da İstanbul'a gelir ve Mehmet 

Çavuş'un evine yerleşirler. Bilmedikleri İstanbul’da en büyük destekçileri ise yıllar 

öncesinde İstanbul’a gelmiş olan Mehmet Çavuş’tur ve Mehmet Çavuş onlara kentli 

gibi davranmanın da ipuçlarını verecektir. Eğilmez’in aynı yıl çektiği ve Salak 

Milyoner’in devamı olan Köyden İndim Şehre filminde ise Saffet, Himmet, Hayret 

ve Gayret isimli bu dört kardeş hala zengin olma hayalinden vazgeçmemişlerdir. 

Umutları bir zamanlar gömülmüş olan defineyi bulmak ve aralarında pay etmektir. 

İstanbul macerasından sonra köylerine dönen kardeşler defineyi kendi tarlalarında 

bulunca bir anda hayallerine kavuştuklarını düşünürler. Gömülü altını paraya 

çevirmek amacıyla gittikleri Ankara’da Kayserili kardeşler yeni bir kent macerasına 

daha adım atarlar.  

 

Lütfi Ö. Akad’ın, büyük kente göç, sınıf atlama özlemi, kadının ezilmesi gibi 

konuları ele alan Gelin (1973), Düğün (1974) ve Diyet (1975) üçlemesi de köylü 

kentli karşılaşmasının örnekleri içinde değerlendirilebilir. Gelin, Düğün ve Diyet 

filmleri kırsal kesimden büyük kente göç ve bu göçün yarattığı sosyal sorunları 

işlemektedir. Filmlerin üçünde de feodal ilişkiler, kapitalizm, köylülük-kasabalılık-

küçük kentlilikten sonra büyük kentte yaşama çabalarının sorunları olumlu ve 

olumsuz yanları ile Türkiye’nin sosyo-ekonomik durumu içinde ele alınmaktadır 

(Evren, 2005: 246). Kayalı’ya göre bu üçleme şehirleşmenin İstanbul’un gecekondu 
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kesiminde somutlaşan sorunlarını teşrih etmek, reçete getirmeden anlatmak amacıyla 

çekilmiştir. Bu filmler ekonomik sorunlar yanında kültürel sorunları da insan 

yaşantısı çerçevesinde anlamlandırmayı denemektedir (2006: 30).  
 

Birbirini tamamlayan ve gelişim, dönüşüm ve bilinçlenme sürecini işleyen üç film 
de; büyük kentin gerçekleri ve sunduğu olanaklar karşısında, yarı feodal ilişkilerin 
aile üstündeki etkisi ile gelenek-göreneklerin direnişi, giderek çözülme aşamasına 
gelmesi, hastalık, sevgi ve buyurganlık üçlemesi karşısında dağılışını, tutarlı bir 
sinema diliyle işledi (Evren, 2005:134).  

 

Zeynep Değirmencioğlu’nun oynadığı büyük şehirde şarkıcı olup hastane 

yaptıran bir köylü kızın öyküsünün anlatıldığı Yayla Kızı (1974) filminin 

yönetmenliğini Ertem Göreç yapmıştır. Ertem Göreç’in 1976’da çektiği başrollerini 

Perihan Savaş, Serdar Gökhan ve Sezer İnanoğlu’nun paylaştığı Analar Ölmez 

filminde ise hizmetkarlarla büyüyen Sezercik, annesinin ölü olduğunu bilmektedir. 

Annesinin ölü olmadığını; köyde yaşadığı için babasının onu terk ettiğini öğrenen 

Sezercik, hemen kolları sıvar ve öncelikle annesini şehre getirir. Şehir konusunda 

çok az bilgi sahibi olan annesine dans, diksiyon ve genel kültür dersleri aldırır ve zor 

da olsa annesini bir süre sonra şehirli yapar.    

 

Köylü-kentli karşılaşmasının en iyi örneklerinden biri de Osman Seden’in 1976 

yılında çektiği Nereye Bakıyor Bu Adamlar filmidir. Metin Akpınar ve Zeki 

Alasya’nın başrollerini paylaştığı filmde beşik kertmesi ile köyünden evlenmek için 

İstanbul'a gelen Metin ve en yakın arkadaşı Zeki, bir tesadüf ile birden meşhur 

olurlar ve komik olaylar başlar.  

 

Atıf Yılmaz’ın 1978 yılında çektiği Kibar Feyzo filminin başrollerini Kemal 

Sunal ve Müjde Ar paylaşmaktadır. Kibar Feyzo askerden döndükten sonra Gülo’ya 

talip olur. Köyde Gülo’ya başka talipler olduğu için babası başlık parasını açık 

artırmaya koyar ve on bin peşin, on bin senet karşılığı Gülo, Feyzo’nun üstünde 

kalır. Feyzo ise borcunu ödemek için kente gidip çalışmaya başlar ve kent yaşamıyla 

tanışır. 
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Filmlerin ilk sahnesinde İstanbul, enerji dolu, büyük umutlar vaat eden yeni bir 

yaşam alanı şenlinde gösterilir. İstanbul’da uzun bir süre yaşayıp da hayal kırıklığına 

uğrayanlar ise, İstanbul’u katlanılmaz ve kötü hayatların yaşandığı kalabalıklar 

içinde bir dipsiz çukur olarak görür ve bu şehri lanetler (Öztürk, 2005: 419). Bunun 

en iyi örneklerinden biri olan Orhan Aksoy’un 1978 yılında çektiği Altınşehir 

filminde köyden kente göç eden bir karı kocanın öyküsü anlatılmaktadır. Levent 

Kırca ve Ayşegül Atik’in başrollerini paylaştığı Altınşehir’de erkeğin amacı kentte 

kazandığı parayla bir traktör alabilmektir. Taşralı aile bunun için kentte çalışmaya 

başlar. Bir şarkıcı kızın yanında çalışan taşralı kadın, kentlileşmeye özenir. Sonunda 

traktörü alırlar ama köye bile götüremeden çaldırırlar ve filmin sonunda aile 

parçalanır.  

 

Köyden kente göçü konu alan önemli filmlerden biri de Ömer Kavur’un 

yönetmenliğini yaptığı senaryosunu Onat Kutlar’ın yazdığı 1979 yapımı Yusuf ile 

Kenan’dır.  Filmde babaları bir kan davasında öldürüldükten sonra İstanbul’a 

amcalarını aramaya gelen ve bu sırada bir çocuk çetesi ile karşılaşan iki köylü 

kardeşin hikayesi anlatılmaktadır. İhsan Yüce’nin kent gerçeklerini yakından izleyen 

aynı yıl çekilen Bebek filminde ise İstanbul’a yine bir arayış için babasını bulmaya 

gelen Anadolu çocuğunun yaşadıkları anlatılmaktadır (Scognamillo, 2003: 292). 

 

Çalışmanın inceleme filmlerinden biri olan Erden Kıral’ın Hakkari’de Bir 

Mevsim filminde İstanbul’dan Hakkari’ye sürgün olarak giden bir öğretmenin hayatı 

anlatılmaktadır. Ferit Edgü’nün “O” adlı romanından Onat Kutlar’ın 

senaryolaştırdığı 1979 yılında çekilen “Hakkari’de Bir Mevsim” filmi Türkiye’de 

ancak 1987 yılında gösterime girebilmiştir. Köylü-kentli karşılaşmalarının en iyi 

örneklerinden birini temsil eden film hakkında Tuna şunları söylemiştir. 
 

1980’li yıllarda, benim “Bağımsız Sinemacılar” diye adlandırdığım bir sinemacı 
kuşağı devreye girdi. Erden Kıral ve Ali Özgentürk’ün başını çektiği sinemacı 
kuşağı… Filmleri de “Bereketli Topraklar Üzerinde, Hazal, Hakkari’de Bir Mevsim” 
v.d… Bu sinemacılar köye bir Batılı nasıl bakar, nasıl görmek isterdi, bakışını 
getirdiler. Doğrusu bu bakış da bana çok sapa geliyor. “Hakkari’de Bir Mevsim” 
bunun en uç örneği… Batılı bir aydının köye kuşbakışı, dürbünle bakışı gibi 
adeta…(Tuna, 2005: 117). 
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Hakkari’de Bir Mevsim filmi için Dorsay ise “Geri kalmışlık sorununa Türk 

sinemasında hemen ilk kez hiçbir sinemasal sömürüye başvurmaksızın soğukkanlı 

biçimde eğilen film olağanüstü bir şiir içeriyor” (Dorsay’dan aktaran Scognamillo, 

2003: 337).  ifadesini kullanmıştır.  

 

Yönetmenliğini Kartal Tibet’in yaptığı senaryosunu Osman Seden’in yazdığı 

bir Kemal Sunal klasiği olan Şark Bülbülü filmi, köylü ile kentliyi karşı karşıya 

getiren filmlerden bir diğeridir. Filmde başlık parası için İstanbul'a gelen ve 

rastlantılar sonucu Şaban Ballıses adıyla ünlü bir türkücü olan Şaban'ın şehirdeki 

komik öyküsü anlatılmaktadır.  

 

2.2.1.2 1980-2000 Yılları 
 

İstanbul hakkındaki bitmeyen hayaller, umutlar bir efsaneye dönüşmüştür. 

İstanbul, her zaman bir mitostu ve bütün sorunlarına, bütün sızlanmalara karşın bu 

özelliğini korumaktadır (Öztürk, 2005: 217). Önemli Türk güldürü film 

örneklerinden olan ve başrollerini İlyas Salman ve Şener Şen’in paylaştığı 1980 

yapımı Banker Bilo, Ertem Eğilmez tarafından çekilmiştir. Filmde zeytin toplayıcısı 

Bilo ve arkadaşları Almanya'ya gitmek için Maho ile anlaşırlar. Maho bir kamyonun 

arkasında onları götürecektir. Ancak Maho, usta bir dolandırıcıdır. Köylüleri 

Almanya diye İstanbul'a götürür. Bilo’nun İstanbul macerası da böylelikle başlamış 

olur.  

 

Şerif Gören’in 1981 yılında çektiği başrollerini Hülya Koçyiğit, Cihan Ünal ve 

Tarık Akan’ın paylaştığı Herhangi Bir Kadın filminde fabrikatör Murat, milyarder 

bir sanayicinin kızı Yıldız'a aşık olur. Yıldız, babasıyla kafa yapısı olarak 

anlaşamadığı için evini terk ederek, gecekondu semtinde yalnız yaşamaya başlar. 

Aynı semtte hamallık ve seyyar satıcılık yaparak hayatını kazanan kırsal bölgeden 

İstanbul’a göç etmiş Cemal de Yıldız'ın arkadaşça yaklaşımını yanlış anlar ve 

kendisinden hoşlandığını düşünmeye başlar. Yıldız ise sevdiği kişi olan Murat ile 

evlenme kararı alır ve bir davetiye de Cemal’e verir. Cemal ise Yıldız’ın yakın 

tavırları nedeniyle zorla evlendirildiğini ve aslında kendisini sevdiğini düşünerek 
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Yıldız’ı kaçırır. Film, köy ve kent kültürünün erkek kadın ilişkilerine yüklediği farklı 

anlamları içeren en iyi örneklerden biridir. Gören’in başka bir filmi olan başrollerini 

Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit’in paylaştığı 1983 yapımı Derman’da ise; ebe Mürvet 

ile kanun kaçağı Şehmuz’un ilişkisini ve Mürvet’in dağ köyüne sığınması 

anlatılmaktadır (Scognamillo, 2003: 333). Şerif Gören’in yine kırsal bölge insanı ile 

kent insanını karşılaştırdığı 1986 yapımı Adem ile Havva filminin başrollerini Tarık 

Akan ve Sibel Turnagöl paylaşmaktadır. Filmde kırsal bölge kültürüyle büyümüş 

Adanalı bir kabadayı ile tatilde tanıştığı zengin ve şehirli bir genç kızın sonları 

ayrılıkla biten aşk öyküsü anlatılmaktadır. 

 

Ali Özgentük’ün yönetmenliğini yaptığı At (1981) filminde oğlunu okutmak 

için İstanbul’a gelen, çocuğu uğruna hayatından vazgeçen cahil Hüseyin’in 

öyküsünde çeşitli toplumsal sorunlara da yer verilmiştir (Scognamillo, 2003: 339). 

Evren’e göre çağdaşlıkla, ilkelliğin, yoksullukla cahilliğin birbirine koşut olarak 

aktarıldığı film, hangi koşullarda olursa olsun insan sevgisinin her şeyin üstesinden 

gelebileceğinin altını çizmektedir (2005: 299). 

   

Bir Atıf Yılmaz klasiği olan Dolap Beygiri (1982) filmi yüksek okulu 

bitirdikten sonra tayini çıkan köylü bir delikanlının şehirde verdiği dürüstlük 

mücadelesini anlatmaktadır. Başrollerini İlyas Salman, Şener Şen ve Ayşen 

Gruda’nın paylaştığı filmde yozlaşan bir köylü karakteri vurgulanmaktadır. 

 

Başrolünü Kemal Sunal ve Bahar Öztan’ın paylaştığı Doktor Civanım filminin 

yönetmenliğini Kartal Tibet üstlenmiştir. 1982 yılında çekilen film Atıf Yılmaz’ın 

1957 yılında çektiği Gelinin Muradı filminin değişik bir versiyonudur. Buradaki fark 

doktor Kemal’in İstanbul’da gerçekte doktor değil hastanede hademelik yapmasıdır. 

Şehirde bir süre yaşadıktan sonra köyüne dönen Kemal, köyün ağasının kızına aşık 

olur. Ağanın kızı başka biri ile nişanlıdır; bundan sonra da Kemal’in amacı ağanın 

kızı ile evlenmektir.     

 

Senaryosunu Memduh Ün’ün yazdığı yönetmenliğini Kartal Tibet’in yaptığı 

Çarıklı Milyoner’de (1983) köyden kente gelip, milyoner olan bir taşralının 
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maceraları anlatılmaktadır. Başrollerini Kemal Sunal ve Necla Nazır’ın paylaştığı 

film, Türk güldürü filmlerinin önemli örnekleri arasında yer almaktadır. 

 

Ümit Efekan’ın 1984 yılında çektiği Kızlar Sınıfı filminin başrolünü İlyas 

Salman, Ayşen Gruda, Şehnaz Dilan ve Münir Özkul paylaşmaktadır. Tunceli 

Çemişgezekli bir Türkçe öğretmenini canlandıran İlyas Salman, şehirli öğrencileri 

tarafından kırsal bölge insanı olduğu için dışlanmakta ve alay konusu edilmektedir.    

 

Muammer Özer’in ikinci film denemesi olan ve kendi senaryosundan yola 

çıkarak ortaya koyduğu Bir Avuç Cennet (1985) filmi, akrabalarını aramak için 

geldikleri büyük kentte konut sorunuyla karşılaşan ve en sonunda boş bir otobüse 

yerleşen iki çocuklu bir aileyi anlatmaktadır (Scognamillo, 2003: 345).  

 

Yavuz Turgul’un Osman Şahin’in bir öyküsünden hareket ederek yazdığı ve 

Nesli Çölgeçen-Yavuz Turgul işbirliğinde çekilen Züğürt Ağa (1985), kırsal bölgede 

başlayıp büyük kentte sonuçlanan bir göçün öyküsünü anlatmaktadır. Filmde, 

köyünü satmak zorunda kalan ve ağalığını büyük kentte de sürdürebileceğini sanan, 

ama sonunda her şeyini kaybedip sokaklarda çiğ köfte satmaya başlayan bir ağanın 

kente uyumu traji-komik bir şekilde anlatılmaktadır. Yine Yavuz Turgul’un 

yönetmenliğini yaptığı Şener Şen ve Uğur Yücel’in başrollerini paylaştığı 1987 

yapımı Muhsin Bey de köylü-kentli karşılaşmasının yer aldığı Türk sinemasının 

önemli filmlerinden biridir. Film müzik piyasasına egemen olan yoz popüler müzik 

karşısında Müzeyyen Senar ve Safiye Ayla dinleyen ve eski bir İstanbul beyefendisi 

olan organizatör Muhsin Bey’in bu durum karşısındaki direnişini ele almaktadır. 

Filmde Doğu köylerinden İbrahim Tatlıses olmak için gelen Ali Nazik’le Muhsin 

Bey’in hayatları bir noktada kesişmektedir. Çünkü Muhsin Bey’in askerlik arkadaşı 

saf, temiz köylü delikanlısını İstanbul’da kendisine yönlendirmiştir. “Muhsin Bey, 

eski ile yeninin, dünün erdemleriyle günün yükselen değerlerinin, kültürle 

kültürsüzlüğün bir çatışması üzerine kurulu bir ağıt gibidir” (Evren, 2005: 300). 

Muhsin Bey filmindeki Ali Nazik karakterini canlandıran Uğur Yücel, karakteri 

ortaya koyarken nasıl bir çalışma yaptığını ise şöyle atlatmaktadır.  
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Senaryodaki Ali Nazik, Urfalı bir çocuktu. Benim soyumda hiç Urfalı yok. Urfalıyı 
da hiç görmedim. Sonuçta o filmde Urfalı bir çocuğu oynayacaktım. Urfa 
diyalektiğini konuşup, o türküleri söyleyecektim. O zaman yapmam gereken, 
Cihangir’deki evimde bavulumu toplayıp Urfa’ya gitmem olacaktı. Ve aynen öyle 
yaptım. Cihangir’den Urfalı insanların gerçeklerini yakalayabilmemiz olanaksız 
(Özgüç, 2005: 79-80). 

 

Şerif Gören’in yönetmenliğini yaptığı ve Kadir İnanır, Halil Ergün ve Ayşegül 

Aldinç’in başrollerini paylaştıkları Katırcılar (1987) filminin öyküsü, Doğu 

Anadolu’nun karlı, fırtınalı, çetin şartlarında kaçakçı, jandarma ve gazeteci bir kız 

arasında geçmektedir. Şerif Gören’in başka bir filmi olan, Kemal Sunal’ın başrolünü 

oynadığı Abuk Sabuk Bir Film (1990)’de mirasa konan yoksul ve gülmeyen bir 

köylünün kentteki maceraları anlatılmaktadır.  

 

Bilge Olgaç’ın çektiği Serpil Çakmaklı, Berhan Şimşek ve Gülsen Tuncer’in 

başrollerini paylaştığı İpekçe (1987)’de ise; küçük bir köye yerleşen ve köyün baş 

tacı ettiği bir fahişeyle ona gönlünü kaptıran bir nakış ustasının öyküsünü 

anlatılmaktadır (Scognamillo, 2003: 407).  

 

Ertem Eğilmez’in vasiyet filmi olan ve Müjde Ar, Şener Şen ve Uğur Yücel’in 

başrollerini paylaştığı Arabesk (1988), Türk sinemasına Arzu Film garantisi ve 

esprisini getirdiği gibi bir dönemin taşlaması ve sorgulanması niteliğini de 

taşımaktadır. Filmde köylerinden İstanbul’a giden Müjde ve Şener’in büyük kentte 

başlarına gelmeyen kalmayınca; filmin sonlarına doğru otogarda “Ağlasun’a iki 

bilet” diyerek dönüş kararlarına yer verilmektedir.  

 

Bilge Olgaç’ın yönetmenliğini yaptığı başrollerini Berhan Şimşek ve Serpil 

Çakmaklı’nın paylaştığı Aşkın Kesişme Noktası (1990) filminde kırsal alanda 

yaşayan genç ve dul bir köylü kadınla aydın bir kentlinin bir araya gelişi 

anlatılmaktadır. Filmde kadın, her ne kadar konuşma yönünden bir köylüyü 

andırmasa da kılık kıyafet ve yapılan işler bakımından kadının yaşantısı tipik Türk 

köy yaşantısıdır.   
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Yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda ödül alan Fehmi Yaşar’ın Camdan Kalp 

(1990) filmi, toplumdan kopmuş bir senaryo yazarının Güneydoğu’ya kadar gidişini 

ve anlamadığı yabancı bir ortama girişini anlatmaktadır. Genco Erkal ve Şerif 

Sezer’in başrollerini üstlendiği film, güncel göndermelerin ötesinde kara ve umutsuz 

bir mizah içermektedir (Scognamillo, 2003: 423).  

 

Barış Pirhasan, Gül ile Adem (1995)’de Flannery O’ Connor’un tipik İrlanda 

mizahını Türkiye’nin kırsal kesimine uyarlamıştır. Film, üniversite bitirmiş iki 

doktora yapmış sakat ve çirkin bir kentli kıza saf bir köy delikanlısının oynadığı 

oyun üzerine kurulmuştur (Onaran ve Vardar, 2005: 46).  

 

Yavuz Turgul’un 1996’da çektiği Eşkıya filmi, Cudi Dağlarında yakalanıp 35 

yıl ceza evinde yatan Baran’ın çıktıktan sonra yıllar önce kendisini jandarmaya ihbar 

eden Berfo ile çocukluk aşkı Keje’yi İstanbul’da arayışını anlatmaktadır. Baran’ın 

İstanbul’a gelişi sırasında yolda tanıştığı Cumali ise Beyoğlu’nun arka sokaklarında 

büyümüş uyuşturucu taşımacılığı yapan bir delikanlıdır. Evren’e göre Eşkıya, dağ 

yasaları ile kent yasaları, eski yaşam biçimiyle yeni ve değişen yaşam biçimi 

arasında takılıveren onurun, gururun ve bir çeşit hesaplaşmanın filmidir (2005: 334).  

 

Tomris Giritlioğlu’nun 1999 yılında çektiği Salkım Hanım’ın Taneleri filmi 

1942 yılında çıkarılan Varlık Yasası’nın toplumsal sonuçlarını ela almaktadır. 

Durmuş ile Nimet Niğde’den İstanbul’a göç ederek hemşerileri Bekir’i görmek için 

çalıştığı köşke gelirler. Bekir zengin bir iş adamı olan Halit Bey’in evinde 

çalışmaktadır. Bekir sayesinde Halit Bey’in yanında işe başlayan Durmuş, yaptığı 

alavere dalaverenin yanında Varlık Yasa’sı ile kısa sürede zengin olur ve önce kürk 

dükkanı daha sonra da Halit Bey’in konağını satın alır. Halit Bey’in eski metresi ile 

beraber yaşamaya başlayan Durmuş, artık ne köylü ne de kentlidir. Onaran ve 

Vardar’a göre Tomris Giritlioğlu, bir sosyolog gibi davranarak ülkemizin geçmiş bir 

dönemini masaya yatırırken, bugün hala önü alınamayan az gelişmişlik, kültürel 

erozyon, köyleşmiş kentler gibi pek çok engelleyici, gerici unsurun üzerinde bizi 

düşünmeye çağırır (2005: 164). 
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2.2.1.3. 2000 ve Sonrası 

 

Çalışmamızın bir diğer inceleme filmi olan Nuri Bilge Ceylan’ın 2002’de 

çektiği Uzak filmi aldığı ödüllerle büyük yankı uyandırmıştır. Filmde Yusuf, kırsal 

kesimden kente gelmenin yollarını ararken, Mahmut ise aynı yolu izleyip kentte 

tutunabilmiş bir kişidir. Aynı kökten, ama farklı kültürlerin iki insanı. Uzak, bir 

olayın ya da bir serüvenin filmi değil, aksine durumların, durumların karşısında 

alınan o bildik, ama sinemada pek anlatılmayan tavırların filmidir (Evren, 2005: 

337). 

 

Bir kasabaya sürgün edilen kentli bir kütüphane müdürü ve fiziksel engelli 

kızının oradaki yaşantısını konu alan Vizontele Tuuba filmi 2003 yılında başrol 

oyuncularından Yılmaz Erdoğan tarafından çekilmiştir. Serinin ikinci filmi olan 

Vizontele Tuuba’da dönemin siyasi olaylarının yanı sıra köyün delisi Emin ile şehirli 

kızın yakınlaşmasına da yer verilmektedir.  

  

Yavuz Turgul’un 2003’te çektiği Gönül Yarası filminin başrollerini Şener Şen, 

Meltem Cumbul ve Timuçin Esen paylaşmaktadır. Filmde bütün hayatını 

Anadolu’nun ücra köşelerinde öğrencilerine adamış, bunun uğruna karısı ve 

çocuklarından bile vazgeçmiş, taksi şoförlüğü yapan emekli bir öğretmenle köyden 

kente kızıyla birlikle psikopat kocasından kaçıp gelen ve pavyonda türkücü olan 

Dünya ve kocasının hikayesi anlatılmaktadır.   

 

Son dönem yapımlardan biri olan Mutluluk, Abdullah Oğuz tarafından 2007 

yılında çekilmiştir. Başrollerini Özgü Namal, Murat Han ve Talat Bulut’un paylaştığı 

filmde, Meryem, namussuzluk yaptığını düşünülerek ailesi tarafından töre gereği 

ölüme mahkum edilir. Öldürme görevi ise yakın akrabası Cemal’e verilir. Çıktıkları 

ölüm yolculuğunda, Meryem ve Cemal’in yolları, kent insanı olan Profesör İrfan 

Kurudal’la kesişir.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRK SİNEMASINDA KÖYLÜ KENTLİ KARŞILAŞMALARI; 

HAKKARİ’DE BİR MEVSİM VE UZAK FİLMLERİNİN 

TOPLUMBİLİMSEL ANALİZİ 

 

3.1. Yöntem 

 

Bu araştırmada, araştırmanın amaç bölümünde verilen bazı sorulara cevap 

bulabilmek ve konuyu kuramsal çerçeveye oturtabilmek amacıyla birinci bölümde 

literatür taraması yöntemi, ikinci bölümde literatür taraması ve film izleme, üçüncü 

bölümde ise toplumbilimsel çözümleme yöntemi kullanılmıştır. Toplumbilimsel 

çözümleme yöntemi, toplumsal bir olgu olan köylü-kentli karşılaşmasını 

derinlemesine inceleme olanağı sunmaktadır. Bu yöntem ile “Hakkari’de Bir 

Mevsim” ve “Uzak” filmlerinde yer alan köylü-kentli karşılaşmalarının 

toplumbilimsel boyutu irdelenmiştir.  

 

3.2. Evren ve Örneklem 

 

Bu araştırmanın evreni; Türk sinemasında köylü-kentli karşılaşmasının yer 

aldığı bütün filmler, örneklemi ise “Uzak” ve “Hakkari’de Bir Mevsim” filmleridir. 

 

3.3. Verilerin Toplanması 

 

Köylünün kente adaptasyonu, kentlinin köye adaptasyonu, köylünün kentli ile 

iletişimi, kentlinin köylü ile iletişimi, kentte “öteki” olmak, köyde “öteki” olmak, 

köylünün kente yabancılaşması, kentlinin köye yabancılaşması, köylü-kentli 

karşılaşmasında “cinsiyet” olgusu kavramları çerçevesinde filmler çözümlenerek 

veriler elde edilmiştir.  
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3.4. Verilerin Çözümü 

 

Çalışmanın uygulama bölümünden elde edilen verilerin sonuçlarının anlamlı 

olup olmadıkları değerlendirilmiş ve varsayımların doğrulanıp doğrulanmadıkları 

sınanmıştır. Daha sonra verilerden elde edilen bilgiler yorumlanmıştır. 

 

3.5. Bulgular ve Yorum 

 

Bu çalışma Uzak ve Hakkari’de Bir Mevsim filmlerini kapsamaktadır. 

Çalışmada, belirlenen bu iki film toplumbilimsel çözümleme yöntemine tabi 

tutulmuştur. Toplumbilimsel çözümleme yöntemiyle yapılan çalışmanın bulguları ve 

yorumları aşağıda verilmiştir. 

 

3.5.1. “Uzak” Filminin Toplumbilimsel Analizi 

 

3.5.1.1.  Film Hakkında Bilgi 

Filmin Adı: Uzak  

Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan 

Senaryo: Nuri Bilge Ceylan 

Görüntü Yönetmeni: Nuri Bilge Ceylan 

Sanat Yönetmeni: Ebru Ceylan 

Kurgu: Ayhan Akgürsel, Nuri Bilge Ceylan 

Oyuncular: Muzaffer Özdemir, Mehmet Emin Toprak, Fatma Ceylan, Zuhal Gencer 

Erkaya, Nazan Kırılmış, Ebru Yapıcı, Feridun Koç, Fatma Ceylan 

Yapımcı: Nuri Bilge Ceylan 

Yapım: NBC Film 

Müzik: Mozart ( K-364 ) 

Yıl: 24 Aralık 2002. 

Aldığı Ödüller: Uzak filmi 56. Cennes Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü (Grand 

Prix), En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Muzaffer Özdemir ve Mehmet Emin Toprak), 39. 

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film, En İyi Yönetmen(Nuri Bilge 
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Ceylan), En İyi Senaryo, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ( Mehmet Emin Toprak); 

13. Orhon Murat Arıburnu Ödülleri’nde En İyi Film(Uzak-Yazgı-9), En İyi 

Yönetmen (Nuri Bilge Ceylan), En İyi Erkek Oyuncu(Muzaffer Özdemir); 14. 

Ankara Film Festivali’nde En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu 

(Zuhal Gencer Erkaya), En İyi Kurgu(Nuri Bilge Ceylan-Ayhan Ergürsel), En İyi 

Görüntü Yönetmeni(Nuri Bilge Ceylan); SİYAD seçiminde En İyi Film, En İyi 

Yönetmen, En İyi Görüntü Yönetmeni; 10. ÇASOD seçiminde En İyi Erkek 

Oyuncu(Mehmet Emin Toprak); 22. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde Dr. 

Nejat Eczacıbaşı Vakfı Yılın En İyi Türk Filmi, En İyi Yönetmen; FIPRESCI 

Uluslararası Film Eleştirmenleri Birliği Ödülü’nde Yılın En İyi Filmi, Yeni Delhi 

Film Festivali’nde En İyi Film ve Manila Film Festivali’nde de En İyi Film 

ödüllerini kazanmıştır (Onaran ve Vardar, 2005:358-359). 

 

3.5.1.2. Filmin Özeti 

 

Film, tavuk, horoz ve köpek sesleri eşliğindeki köy sahnesi ile başlar. Yusuf 

(Mehmet Emin Toprak), köyünden gemilerde iş bulma ümidi ile İstanbul’daki 

akrabası Mahmut’un yanına gelir. Mahmut (Muzaffer Özdemir) ise İstanbul’da kendi 

başına yaşamakta ve bir seramik şirketi için seramik fotoğrafları çekerek geçimini 

sağlamaktadır. Yusuf, İstanbul’a Mahmut’un evine gelir ama Mahmut evde yoktur. 

Yusuf geleceğini önceden haber vermesine karşın Mahmut bunu unutmuş ve dışarı 

çıkmıştır. Akşama kadar dışarıda Mahmut’u bekleyen Yusuf, dışarıda mahalleden bir 

kız görür ve onu beğenir. Akşam olunca eve gelen Mahmut, apartman girişindeki 

masada uyuyup kalan Yusuf’u görür ve onu uyandırır. Birlikte yukarı çıktıklarında 

Yusuf ona neden İstanbul’a geldiğini anlatır. Köyde işlerin pekiyi gitmediğini, babası 

ve kendisi gibi bin kişinin kriz nedeniyle fabrikadan çıkartıldığını söyleyen Yusuf’un 

isteği uluslararası gemilerde iş bulmaktır. Çünkü Yusuf, İstanbul’da gemilerde 

çalışanlara dolarla maaş verildiğini duymuştur ve dünyayı dolaşarak da para 

kazanmanın çok zevkli olduğunu düşünmektedir. İş buluncaya kadar Yusuf, akrabası 

Mahmut’un yanında kalacaktır. Bu arada Mahmut Yusuf’a ne kadar kalacağına 

ilişkin sorular da sorarak durumdan pek de hoşnut olmadığını belirtir. Yusuf ona 

bunları anlattıktan sonra Mahmut da ona evle ilgili yapmasını istediği şeyleri anlatır; 
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çünkü Mahmut oldukça titizdir. Mahmut’un evde sadece mutfakta sigara içilmesi, 

banyodaki tuvaletin kullanılmaması gibi kuralları vardır. Yusuf uyumak için odaya 

gidince Mahmut, Yusuf’un kokan ayakkabılarından rahatsız olur ve onlara sprey 

sıkar.   

 

Sabah olunca Yusuf, erkenden dışarı çıkar, kar yağmaktadır, her taraf 

bembeyazdır. Bir süre etrafı seyrettikten sonra limana gelir ve oradaki bir görevliye 

burada iş bulup bulamayacağını sorar; ancak adam gemicilik işi için Karaköy’e 

gitmesi gerektiğini söyler. Gemici olma hayalleri içinde dolaşırken karaya vurmuş 

bir geminin önünden geçer. Aslında maceranın sonu bu sahneden bellidir ve Yusuf 

da bu sonu içgüdüsel olarak sezmiştir. Bu yüzden bu gemi enkazı onda dehşet 

duygusu uyandırır. Enkazı görür, önce yaklaşır, sonra gördüğü manzaranın ona 

hissettirdiklerinden kaçmak istercesine koşmaya başlar. Akşam eve gelen Yusuf, 

olanları Mahmut’a anlatır ve pazartesi günü de Karaköy’ e gideceğini söyler. Ertesi 

gün Mahmut, Yusuf’u arkadaşlarının yanına götürür; onu uzaktan bir akrabası olarak 

tanıştırır. Yusuf, Mahmut’un arkadaşlarının Tarkovski’den ve sanatsal kaygılardan 

bahseden entelektüel sohbetinden sıkılır. Eve döndüklerinde kapıcı Mahmut’a 

kendine bir paket geldiğini söyler ve getirmeye gider. O gidince Yusuf paketi 

kendisinin getirebileceğini söyleyerek Mahmut’u yukarı gönderir. Çünkü orada daha 

önce beğendiği kız da vardır. Mahmut gidince ikisi yalnız kalırlar; ama hiç 

konuşmazlar, bu sırada kapıcı paketi getirir ve Yusuf’a verir. Yusuf yukarı çıkarken 

kapıcı da kızla beraber apartmandan çıkar. Yusuf çok yorulmuştur, yatmaya 

gideceğini söyler. Ancak az sonra Yusuf, yavaşça kalkar ve Mahmut’tan gizli arka 

taraftaki telefondan ailesini arar.   

 

Sabah gemiciler kahvesine giden Yusuf, oradaki bir gemiciyle tanışır ve sohbet 

eder. Ancak adam ona gemicilikte sandığı kadar para olmadığını, bu işi unutmasının 

daha iyi olacağını söyler. Yusuf akşam eve döndüğünde Mahmut da evde 

çalışmaktadır, ona iş bulup bulamadığını sorar. Yusuf da bazı yerlerden haber 

beklediğini söyler. Yusuf yine ailesini arayacaktır; ama bu kez Mahmut’tan izin ister. 

Kapıyı kapatır ve arka odaya geçer. Yusuf’un bağırarak konuştuğunu duyan Mahmut 

merak eder ve gizlice onun konuşmasını dinler. Yusuf’un telefonu kapattığını 



 73 

duyunca hemen mutfağa doğru koşar; ancak mutfak kapısına yapıştırdığı fare 

tuzağına kendisi yapışır. Mahmut misafirin varlığından yavaş yavaş rahatsız olmaya 

başlamıştır. Çünkü Yusuf pek de kendisi gibi titiz ve düzenli değildir. 

 

Ertesi gün Yusuf iş aramaya devam eder ve pek çok yer gezer. Bu sırada 

Mahmut da eski karısıyla buluşur. Eski karısı Nazan (Zuhal Gencer Erkaya) yeni 

eşiyle beraber başka bir ülkeye taşınacağını söyler ve beraber aldıkları evi satmak 

ister. Çünkü Nazan boşanırken yaptırdıkları kürtaj yüzünden doktorlara çok para 

harcadığını ve artık çocuk sahibi olamayacağını söyler. Bu konuşmadan sonra 

Mahmut bir süre dışarıda dolaşıp daha sonra eve gelir.  

 

Daha sonraki gün Mahmut, Yusuf’u da alır ve beraber şehir dışına fotoğraf 

çekmeye giderler. İki gün boyuca Mahmut fotoğraf çeker, Yusuf da ona yardım eder. 

Eve döndüklerinde Mahmut telesekreterinde ablasından birkaç not bulur. Annesi 

aniden fenalaşmış, hastaneye yatırılmıştır ve sabah da ameliyat olacaktır. Ablası 

Mahmut’a hemen gelmesini söylemektedir. Mahmut çekime yardım ettiği için 

Yusuf’a bir miktar para verir ve annesinin yanına hastaneye gider. Annesinin 

yanında refakatçi olarak artık o kalacaktır. Ertesi gün Yusuf tekrar dışarı çıkar bu 

sırada daha önce gördüğü ve beğendiği kızı görür. Kız bir yere gitmektedir. Yusuf 

onu takip eder. Kız bir süre yürüdükten sonra durur ve birini beklemeye başlar. Tam 

Yusuf kızın yanına gidecekken kızın erkek arkadaşı gelir ve beraber giderler; ama 

kız Yusuf’u görmüştür.  

 

Bu arada Mahmut’un annesi hastaneden taburcu olmuştur ve evde ona Mahmut 

ile ablası refakatçilik etmektedir. Mahmut kendi evini arayarak yarım saate kadar 

evde olacağını ve bir görüşmesi olduğunu söyleyerek Yusuf’tan akşama kadar 

dışarıda oyalanmasını ister. Yusuf Beyoğlu’nda dolaşmaya çıkar, yine bir kız görür 

ve onun arkasından gider; ancak bu kız da sinemaya girer. Eve gelen Mahmut salonu 

dağınık bir şekilde bulur. Yusuf salonda sigara içmiş, mutfağı da dağıtmıştır. Bunları 

gören Mahmut çok sinirlenir ve evi toplamaya başlar. Mahmut’un misafiri gelir ve 

akşam olunca gider. Bütün gün dışarıda dolaşan Yusuf gece eve gelir, Mahmut 

Yusuf’u görünce ona kızıp bağırmaya başlar. Evdeki düzensizlikten dolayı 
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rahatsızdır, Yusuf’un sigara içmesi bile artık ona dokunmaktadır. Ona kendisinin 

sigarayı bıraktığını, artık mutfakta da sigara içilmeyeceğini söyler. Mahmut sinirli bir 

şekilde tekrar çalışmaya gider. Bu sırada Yusuf, yeğeni için aldığı oyuncakla 

oynamaya başlar. Tekrar Yusuf’un yanına gelen Mahmut ona iş bulup bulamadığını, 

gemicilik işi olmazsa ne yapacağını sorar; fakat Yusuf hala oyuncakla oynamaktadır. 

Bunu gören Mahmut daha çok sinirlenir ve ona oyuncağı kapatmasını söyler. Yusuf 

Mahmut’a seramik şirketinde kendisi için bir iş bulup bulamayacağını sorar; ama 

Mahmut yine kızar ve ona böyle bir şey yapamayacağını söyler. Yusuf Mahmut’a 

onu buraların çok değiştirdiğini söyleyerek, kendisinin şimdiye kadar bunu çoktan 

yapacağını belirtir. Mahmut da ona kızarak hiçbir vasfının olmadığını, onun gibi pek 

çok insanın bu şekilde İstanbul’a geldiğini, kendisinin bir gururu olduğunu ve onu bu 

kadar kolay harcayamayacağını söyler. Tekrar çalışmak için odasına gider.  

 

Mahmut, çekim için kullanmak üzere gümüş köstekli saatini aramaya başlar 

ama bulamaz. Yusuf’un kaldığı odaya da girer. Sonra Yusuf’a onu görüp 

görmediğini sorar, Yusuf görmediğini söyler. Ancak Mahmut ondan 

şüphelenmektedir. Az sonra bir kutunun içinde saati bulur, ama hiçbir şey 

söyleyemez. Bu sırada Yusuf da ona saati görmediğine dair yeminler etmektedir, 

Mahmut boş vermesini söyler ve odadan çıkar. Telefon çalar, arayan eski karısıdır, 

ertesi gün gidiyordur. Mahmut Yusuf’un yanında konuşmamak için banyoya gider. 

Telefon görüşmesi bittikten sonra tekrar çalışmaya döner, bu sırada odasına giden 

Yusuf valizini açık bulur. 

 

Ertesi sabah Mahmut erkenden evden çıkar, bir süre boğazı seyrettikten sonra 

havaalanına gider, eski karısının gidişini gizlice uzaktan seyreder. Eve döndüğünde 

Yusuf’a verdiği anahtarı vestiyerde asılı görür, Yusuf’un eşyaları da yoktur. Sadece 

sigarasını unutmuştur. Tekrar sahile inen Mahmut bir süre daha boğazı seyreder. 

Yusuf’un evde unuttuğu sigara paketinden bir sigara çıkarır ve içmeye başlar.  
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3.5.1.3. Filmin Analizi  

 

 
Şekil-1: Yusuf’un köyünden ayrıldığı sahne 

 

Film, arkasındaki kasabadan uzaklaşan bir insan figürüyle başlar. Yusuf, tek 

geçim kaynağı olan fabrikanın kapandığı kasabasından ayrılmaktadır. Karla kaplı 

boşluk Yusuf’u, arkasında kalan kasabadan ayırmakta, çıktığı yolculuğun ıssızlığını 

ve çaresizliğini hissettirmektedir.   
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Şekil-2: Yusuf’un İstanbul’a gitmek için yolda araç beklediği sahne   

 

Ucu görünmeyen bir yol kenarında bekleyen Yusuf’un sonu belli olmayan bir 

maceraya atıldığı hissedilir. Ancak macera denilince akla gelen heyecan hissinden 

uzaktır bu sahne, zorunlu bir kaçış, bir göç atmosferi ekrandan izleyiciye 

yansımaktadır. 

 

 
Şekil-3: Mahmut’un tek kişilik kahvaltı sahnesi 
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Mahmut’un hayatında kendisinden başkasına yer yoktur. Deniz kenarında 

kahvaltı etmek gibi zevkler yalnızca kendisi içindir. Her halinden yalnız olduğu 

bellidir. Bu yalnızlık, duygu içermeyen bir yalnızlıktır. Hayatının her anında olduğu 

gibi yalnız kahvaltı edişinde de hiçbir duygu belirgin değildir. Hayatıyla arasına 

koyduğu mesafe, onu insani bir varoluşun dışında, sanki başka bir uzay ve zaman 

içine hapsolmuş bir varlığa dönüştürmüştür. Mahmut’un bir zamanlar çocuk 

olduğunu hayal bile edemeyiz. Onun içinde yaşadığı zaman, bir fotoğraf karesi gibi 

donuktur. Mesleği de yaşadığı bu donuk zamana son derece uygundur. Mahmut, 

fotoğrafçıdır, hayattan kareleri dondurarak geçimini sağlar. Hatta bir seramik şirketi 

için reklam fotoğrafları çektiği evindeki stüdyosunda fotoğrafını çektiği objelerin 

kendileri de cansızdır.   

 

 
Şekil-4: Mahmut’un evindeki fareyi aradığı sahne 

 

Hayatında gözlenebilen tek gerçek hareket, evindeki farenin hareketidir. Bütün 

hayatını kontrolü altında dondurduğu için evini paylaştığı bu davetsiz misafir, onu 

gerçek anlamda sinirlendiren tek şeydir. Fare, film boyunca alttan alta işleyen bir 

olayın karakteri olarak oldukça önemli bir role sahiptir. Mahmut’un arada 

kalmışlığını, hayatının dümdüz rutinini bozan fare, ele avuca gelmezliği, kontrol 

dışılığıyla memleketten gelen Yusuf’u andırır.    
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Şekil-5: Yusuf’un Mahmut’un evine geldiği sahne 

 

Yusuf’un göçü, hemşerisi Mahmut’un yanına gelmesiyle tamamlanmış 

görünür. Apartmanın önüne geldiğinde kapıcıyla karşılaşan Yusuf, kapı açıldığı 

halde içeri alınmaz. Mahmut’a geleceğini haber verdiği halde unutulmuştur. Mahmut 

evde yoktur. Kentte karşılaştığı her şeye meraklı gözlerle bakar Yusuf. Bu dünya ona 

yabancıdır.  

 

Mahmut ile Yusuf aynı kültürden gelen fakat artık farklı dünyalarda yaşayan 

iki kişidir. Mahmut yıllar öncesinde kente gelmiş ve geçen süre içinde önemli ölçüde 

kentlileşmeyi başarmıştır. Yusuf ise aynı yolla Mahmut gibi kentlileşme isteğinde 

olup henüz bu sürecin başındadır.  

 

Mahmut’un evi, ekonomik, kültürel ve sosyal yönden kendisinin sahip 

olduklarını yansıtmaktadır. Kapıcılı ve kaloriferli bir apartmanda oturmasından 

ekonomik durumun iyi olduğu anlaşılmaktadır. Yatmak için salonu kullanan 

Mahmut, televizyonun karşısındaki tek kişilik koltuğu ile kendisine tek kişilik bir 

dünya kurmuştur. Yine tek kişilik arabaya sahip olup gittiği barlarda tek kişilik 

masalarda içmektedir. Evindeki çalışma odasında bulunan kitapların sayıca fazla 
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oluşu ise entelektüel bir kimliğinin olduğunun altını çizmektedir. Filmde kullanılan 

boş mekanlar, boş sokaklar ise yaşayanların yalnızlığını vurgulamaktadır. 

 

 
Şekil-6: Mahmut’un Yusuf’a evin kurallarını aktardığı sahne 

 

Mahmut eve geldiğinde Yusuf’u apartmanda onu beklerken uyuyakalmış olarak 

bulur. Yusuf, köyünden kurtuluş ümidiyle İstanbul’a gelmiş ve geriye dönmemek 

için “Ne iş olsa yaparım” anlayışındadır. Kentte yaşayabilmek ve kentli olabilmek 

için İstanbul onun için bir bakıma kurtuluştur. Yusuf, İstanbul’a geliş sebebini 

anlatırken Mahmut’la arasında aşağıdaki konuşma gerçekleşmiştir. 

 

Mahmut: -Eee ne yapacaksın gemide? 

Yusuf: -Valla gemide miçoluk yaparım, kamarotluk yaparım. Hani ne iş olursa 

yaparım abi ne iş olursa. Çünkü Mahmut Ağabey bu gemicilik işinde çok para var. 

Parası dolarla bir, bütün dünyayı geziyorsun iki; hiç etkilemiyor yani. Kriz mıriz 

oldu mu dolar da yükseliyor nasıl olsa 

Mahmut: -Pek o kadar da kolay değil bu;  yani gemi işi. Biniyorsun gemiye git Allah 

git. Uzun seyahatler oluyor onu hesaba kattın mı? Dayanabilecek misin yalnızlığa? 

Yusuf: -Abi hesapladım tabi canım ama ben biliyorsun gezmeyi seviyorum. Para 

kazanmak da zaten en önemli zaten para kazanmak için geldik. Yani gezmek 



 80 

istiyorum. Hep siz mi gezeceksiniz bu dünyayı yaa? Biraz da biz gezelim. Ne olacak 

yani? 

Mahmut: -Gez bakalım bee! Her yer aynı hiçbir yerin birbirinden farkı yok da... 

 

Yukarıdaki diyaloglardan da anlaşılacağı üzere Yusuf gençtir, yaşam doludur, 

kent yaşamını gözünde olduğundan fazla büyütmüştür. Onun için gemici olmak hem 

bir kurtuluş olacaktır, hem de hayallerini gerçekleştirmesini sağlayacaktır. Çok da 

büyük değildir hayalleri: Para kazanmak, gezmek, yeni yerler görmek.  

 

Mahmut’la Yusuf aynı yerden gelmelerine rağmen farklı diller konuşurlar. 

Mahmut’un tavrı açıkça umutsuzdur: “Hiçbir yerin birbirinden farkı yok.” Uzun 

zamandan beri kentte yaşayan Mahmut için, kendini de birlikte götürdüğü her yer 

aynıdır. Keşfedilmeyi bekleyen bir dünya olduğu fikri Yusuf’a ne kadar yakınsa, 

Mahmut’a o derece uzaktır.    

 

 
Şekil-7: Yusuf’un kokan ayakkabılarından Mahmut’un rahatsız olduğu sahne 

 

Mahmut, evin kurallarını sıralar, ama bu kurallar yalnızca misafir içindir. 

Küçük tuvaleti kullanması gerektiğini, salonda sigara içilmediğini söyledikten sonra 

odasına giden Yusuf’a aradaki kapıyı kapatmasını söyler. Mahmut mesafesini 
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korumakta ısrarlıdır. Yusuf’un pis olduğunu varsaydığı ayakkabılarına iğrenerek 

bakar, üstüne parfüm sıktıktan sonra ayakkabılığa koyar. Yusuf taşradan geldiği için 

elbette medeniyetin ayakkabılık gibi icatlarından habersiz olacaktır Mahmut’a göre. 

Yusuf, Mahmut’un kentli yalnızlığını taşradan getirdiği pis kokuyla tehdit 

etmektedir. 

 

 
Şekil-8: Tek kişilik koltuğunda Mahmut’un televizyon izlediği sahne 

 

Mahmut’un televizyonu hayatı gibi bir kişiliktir. Televizyonun karşısına 

koyduğu bu tek kişilik koltuk, en az televizyonda izlediği programların, haberlerin 

anlattığı kadar kendi dışında olup biten bağlantısız olaylar zinciri gibi algıladığı 

hayatı, ondan uzak tutmak için idealdir. Ekranda olduğu, ona ulaşamayacak, 

dokunamayacak, ondan bir cevap beklemeyecek olduğu sürece insan varlığına itirazı 

yoktur Mahmut’un. Hatta gerçek bir etkide bulunamayacak olan bu insanların, 

olayların varlığı eğlendirir onu. Zaman geçirmesini sağlar ve zaman Mahmut için 

yalnızca sonu olmayan bir bekleyişten ibarettir. Hayatın anlamını kökleriyle beraber 

kaybetmiştir. Ona kendisini hatırlatacak her şeyden uzaklaştıkça, bunu isteyerek 

yaptığı yanılgısına kapılmıştır. Kentin anlam dünyası içinde kendine yer bulamaması, 

içinden çıktığı kültürü unuttuğu için onun için, hayatın zaten ölümü beklemekten 
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başka bir anlamı olamayacağını ifade eder ancak. Ne de olsa her yer birbirinin 

aynıdır, her yer bu kent gibidir, ona yabancıdır, çünkü o bu kente yabancıdır. 

   

 
Şekil-9: Mahmut ile Yusuf’un beraber televizyon izlediği sahne 

 

Yukarıdaki sahneden de anlaşılacağı üzere tek kişilik televizyon durağan bir 

film eşliğinde yan tarafa eğreti bir şekilde konmuş bir sandalyeyle iki kişilik olmaya 

zorlanmıştır ama ekrandaki görüntüler hala Mahmut’tan yana çalışmaktadır. 

Yusuf’un uykusu gelir. Sandalyesini aldığı yere koyarken, yatacağını söyler. Odasına 

giderken Mahmut hol ile salonu ayıran kapıyı kapatmasını söyler Yusuf’a. Mahmut 

bir süre daha bekledikten sonra filmi değiştirir. Bir porno film izlemeye başlar. O 

sırada Yusuf annesini aramak için telefona gider. Dişini sorar, “Kerpetenciye git 

çektir, ben kazanınca gönderirim sana.” der. Sonra odaya girer tekrar, Mahmut 

panik içinde kanalı değiştirir. Eski bir Türk filmi çıkar, Yusuf dergi almak için 

geldiği salonda Mahmut’un arkasında durmaya ve Türk filmine gülmeye başlayınca, 

kanal değiştirmeye devam eder. Yusuf’u kaçırmak böyle de mümkün değildir. En 

sonunda “Geç oldu kapatalım artık şunu.” diyerek Yusuf’tan kurtulur. 

 

Kendisi de köy kökenli olmasına rağmen; Yusuf, Mahmut için bir ötekidir. 

Çünkü kendisi gibi değildir; kentli değildir. Böyle olduğunu da zaten, Yusuf eve ilk 
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geldiğinde, Mahmut, evin kuralarını anlatırken açıkça belli etmiştir. Daha sonrasında 

yine arkadaşlarına “Uzak’tan bir misafir” diyerek bir bakıma Yusuf ile aralarındaki 

uzaklığı vurgulamıştır. 

 

Şekil-10: Yusuf’un bilmediği İstanbul’u gezdiği sahne 

 

Şekil-11: Balık sahnesi 
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Bir gün Yusuf amaçsızca dolaşmaktadır şehirde. Biliyordur ki artık köyden 

uzaktadır ve kent hayatı onu beklemektedir. Fakat o tam olarak nerededir? Hiçbir 

yerde… Şekil-11’de yer alan kabın dışındaki balık gibi Yusuf’un da artık ait olduğu 

bir yer yoktur. Aslında köylü olan Yusuf, köy-kent arasında sıkışıp kalmıştır. O artık 

iki taraf için de ötekidir.  

 

İkisi de aynı köyden olmasına rağmen artık kentli olan Mahmut ise öteki olarak 

gördüğü köylüsünü dışlamaktadır. Yusuf ile Mahmut’un tek ortak noktası aynı köy 

doğumlu olmalarıdır. Mahmut, arkadaşları ile buluşmaya Yusuf’u da yanında 

götürmüş; Yusuf ise onlar için öteki olmaktan ileri gidememiştir. Mahmut’un 

arkadaşları ile Tarkovski’den ve sanatsal kaygılardan bahseden entelektüel 

sohbetinin dışında kalan Yusuf, onlarla hiçbir iletişim kuramamıştır.  

 

 
Şekil-12: Yusuf’un Mahmut ve arkadaşları ile buluştuğu sahne 

 

Mahmut’un arkadaşları ile beraber olduğu sahnede Yusuf, Mahmut’un 

arkadaşlarıyla aynı masada oturmakta ve konuşmaları anlamayan gözlerle dinlemeye 

çalışmaktadır. Başka bir dildir bu. Yusuf tanıdık bir anlam arayışında, konuşanların, 

özellikle de kendine en yakın gördüğü Mahmut’un hareketlerini izlemektedir ve ona 

başka bir dil gibi gelen konuşmalarda bile anlayabileceği bir işaret bulmaya 
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çalışmaktadır. Yusuf, kimsenin kendinden çok farklı olamayacağının olgunlaşmamış 

düşüncesini gezinmektedir kafasında. Herkesin birbirinin ne demek istediğini 

anladığı bir yerden gelmektedir.  

 

 
Şekil-13: Mahmut’un, arkadaşları ile sohbet sahnesi 

 

“İnsanlar kendileriyle yaşar, kendileriyle ölür, sen ölümünü çok erkenden ilan 

ettin abi” diyen arkadaşı, fotoğraftan sinemaya geçeceğini söylediği günleri 

unuttuğunu vurgular Mahmut’un. Ortada görünen Yusuf, bir tenis maçı izlercesine 

bir memleketlisine bir ne söylediğini anlamadığı arkadaşına bakmaktadır. Bir anda 

önündeki fotoğrafları karıştırmaya başlar. 
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Şekil-14: Yusuf’un iş aramak için gittiği kahvehane sahnesi 

 

Yusuf bulunduğu ortamın yabancısıdır. Kendisinin ait olduğu yere ise artık çok 

uzaktır. Bu uzaklığın en fazla azaldığı yer ise iş aramaya gittiği kahvehanedir. Çünkü 

orada kendisine yakın insanlar vardır ve onun dünyasından müzikler çalınmaktadır. 

Kentte kendisini ilk defa yakın hissettiği yerde ise Yusuf’a biri “Ben de senin gibi 

düşünüyordum, ne para var şimdi, ne iş. Gel sen beni dinle kafandan at bu gemi 

işini.” der.  Yusuf’un umudu bu sözler karşısında giderek kaybolmaktadır. 
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Şekil-15: Mahmut’un çalışma odasında Yusuf’la sohbet ettiği sahne  

 

Kahvehane dönüşünde Mahmut’la çalışma odasında konuşan Yusuf, “Kefil 

istiyorlar abi” der. Mahmut ise “O iş kolay hallederiz.” der, bilgisayara döner. 

Sonra TV kanallarını gezmeye başlar. “50 kanal var, bi bok yok!” der, orada oturan 

Yusuf’u görmez gibi. Konuşsalar, konuşacaklarmış gibi gelir, konuşamazlar ama. 

Sonunda istenmediğini anlayan Yusuf kalkar. 

 

Televizyon hala açıktır, tek kişilik bir şekilde. Yusuf şimdi izin alır 

memleketi aramak için, daha önce almadığı izni şimdi almaktadır. İçerdeki odaya 

geçer kapıyı kapatır. Mahmut sinirli bir şekilde, kurtulmak istediği adamın kapının 

önüne yere koyduğu ayakkabıları portmantonun içine atar. Sanki hıncını onlardan 

çıkarır. Yusuf’un telefondaki sesi yükselir: “Nasıl veresiye yapmıyormuş ya, hayret 

bir şey.” Annesinin diş ağrısı için gittiği adam veresiye çekmeyeceğini söylemiştir.   
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Şekil-16: Yusuf’un annesi ile konuşmasını Mahmut’un gizlice dinlediği sahne 

 

Mahmut kapının yanına kadar giderek konuşmayı dinlemeye başlar. Yusuf 

Mahmut’tan bahseder. Son bir umut için annesini teselli etmeye çalışır. “Mahmut abi 

bir yerlere Anadolu’ya doğru fotoğraf çekimine gidecekmiş de, sen de gel diyor, eğer 

bu adam para verirse ben sana gönderirim, sen de o adamın suratına çarp o 

paraları”  Mahmut dinler. Telefonu kapatacağını anladığında telaşla kaçar. Ayağı 

fare için hazırladığı tuzağa yapışmıştır. Fareden kurtulmak isterken onun için 

hazırladığı tuzağa kendi düşer. Yusuf da onun için bu kurtulamadığı fare gibidir. 

Sahne sonunda ayağını TV karşısında temizlemeye çalışırken fareye küfreder.  
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Şekil-17: Yusuf’un dışarıdan, Mahmut’un içeriden aynı manzarayı izlediği 

sahne 

 

Mahmut, Yusuf ile arasındaki kapıları her zaman kapalı tutmaktadır. Bu 

durumu ironik bir biçimde anlatan sahnelerden biri; Yusuf’un film izlerken sıkılması 

üzerine yatmaya giderken Mahmut’un “Kapıyı da kapatır mısın?” cümlesidir. Bu 

kapanan kapı Mahmut ile Yusuf’un dünyalarını birbirinden ayırmaktadır. Bu ironiyi 

sağlayan başka bir sahne ise Yusuf’un sigara içmek için balkona çıktığı sahnedir. 

Yusuf, sigara içmek için balkona çıkar ve kapıyı biraz açık bırakır Mahmut’la 

arasındaki kapılar gibi. Mahmut’un hayatının dışında olması gibi evin de dışındadır 

Yusuf. Yusuf dışarıdan Mahmut ise içeriden aynı açıyla dışarıyı izlemektedirler. 

Yusuf ile arasındaki açık olan kapıdan rahatsız olan Mahmut, kapıyı kapatır. Çünkü 

Mahmut, her fırsatta Yusuf ile arasında kalın duvarlar örmeye, iletişimini en az 

seviyede tutmaya çalışmaktadır.  

 

Köyden İstanbul’a geldiğinden bu yana geçen süre içinde köy değerlerine 

yabancılaşan Mahmut, aslında tam anlamıyla kentli de olamamıştır. Köylü ve kentli 

aile yapısının özeliklerine çalışmanın birinci bölümündeki “Köy-Kent Farklılığı” 

başlığında değindiğimiz üzere Mahmut’un aile bağları kentlileşme sürecinde 

zayıflamıştır. Mahmut evdeyken telefon çaldığında yetişememesi üzerine annesi 
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telesekretere mesaj bırakır. Mesajda annesi gündüz de aradığını ama ulaşamadığı 

söylemesine rağmen, önce telefonu eline alıp aramaya niyetlenen Mahmut, daha 

sonra aramaktan vazgeçer. Çünkü Mahmut, yalnız yaşamaya alışmış, kendisine ve 

köklerine yabancılaşmış, annesinin hastalığına bile duyarsız kalan “yalnız bir 

kentli”dir. 

 

Annesinin diş ağrısına bile fazlasıyla önem veren Yusuf’un karşısında Mahmut, 

daha ciddi bir rahatsızlığı olan annesine karşı ilgisizdir. Her fırsatta annesini arayan 

ve ilk olarak dişinin durumunu soran Yusuf, annesine dişini çektirmesi için “Veresiye 

filan yaptır ben kazanınca gönderirim” diyerek ısrar etmektedir. Mahmut ise 

annesinin aramalarına cevap veremeyecek kadar aile bağlarından uzaklaşmıştır. 

Ablasının, Mahmut’un Yusuf ile şehir dışında çekimdeyken bıraktığı aşağıdaki iki 

ayrı mesaj bu durumu açıkça ortaya koymaktadır.   

 

Mahmut’un ablası: -Mahmut, ablan ben; annem hastalandı aniden şimdi acile 

kaldırıyoruz. Not alır almaz beni cepten hemen ara. 

Mahmut’un ablası: -Mahmut neredesin sen ya! Annem kaç gündür hastanede, yarın 

da ameliyat olacak hala ortalarda yoksun. Günlerdir refakatçi kalıyorum; çocuk 

kaldı işler kaldı, gelir insan yardım eder. Bir cep telefonu al diyoruz onu bile 

almıyorsun bu kadar sorumsuzluk olmaz. Beni cepten hemen ara! 

 

Ablasının, sitem ve suçlama dolu mesajlarını donuk bir ifadeyle dinleyen 

Mahmut, mesajların bitiminde hemen ablasını aramak yerine, önce çekimde 

kendisine yardım eden Yusuf’a parasını vermeyi tercih eder. Sonrasında ise 

hastanede refakatçi olarak annesinin yanında kalan Mahmut, annesinin ağrılarından 

dolayı sızlanmalarına karşı çok ilgili davranmasa da annesinin sigarayı bırak 

tavsiyesini tutmuştur. Mahmut’un, Yusuf ile arasında sınır olarak belirlediği salonun 

kapısı ile Mahmut’un ablasının, Mahmut’la sınır yaratmak için annesinin evindeki 

salonun kapısı arasında ironik bir bağ vardır. Kendi evinde dışlayan kendisi iken, 

annesinin evinde dışlanan, ötekileşen odur. 
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Şekil-18: Mahmut’un karlı İstanbul manzarasını içeriden izlediği sahne 

 

Film boyunca görülen karla kaplı kent, Mahmut’un evindeki fare gibi filmin 

önemli bir temasını kendi başına oluşturan bir karakterdir. Ayrıntıları silen, her şeyi 

beyaz bir örtü altına gizleyen kar, kenti uzak kılar. Penceresinin önünde bembeyaz 

kenti izleyen Mahmut, bu manzarayla karşılaştırıldığında çok küçük kalır. Yabancı 

hissettiği yaşamı, sanki gözlerinin önündedir. Oturup bu manzarayı izlemesi bile 

onun bu yabancılıktan garip bir zevk duyduğu hissi uyandırmaya yeterlidir. Karın 

yarattığı sessizlik ve donukluk duygusu, Mahmut’a kendi durgunluğunu haklı 

çıkarmak için yeterince sebep vermektedir.  

 

Kendi evi saydığı kentin ona ne kadar uzak olduğunu düşünceye dönüşmemiş 

bir seziyle kavrayan Mahmut, bu yönüyle Yusuf’tan çok farklı değildir. Ancak fark 

ikisinin bu manzaraya yaklaşımlarında yatar. Mahmut, karla kaplı kenti olduğu gibi 

kabullenir ve soru sormazken, Yusuf, beyazlığın altına saklanmış bu yeni dünyayı 

keşfetmek istemektedir. Bu uzaklık Yusuf’a yabancıdır.  
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Şekil-19: Yusuf’un gemilerde iş aramak için dışarı çıktığı sahne 

 

İstanbul bembeyazdır. Yusuf kente geldiğinin bir sonraki günü erkenden keşif 

gezisi için dışarı çıkmıştır. Vapurları, karda birbirleriyle oynayan sevgilileri, 

önünden geçen turist kızı izler. Çekim açılarında özellikle bu sahnelerde dikkati 

çeken özellik, Yusuf’un yakın plan görüntüsü ile Mahmut’un genel açısı arasındaki 

farktır. Yusuf’un kendi kimliği içinde rahat, bir çocuk gibi meraklı, insani duyguların 

tam ortasında olduğu izlenimi veren bu yakın çekimlerin tersine, Mahmut’un genel 

planları hep bir yabacılığı, sıradanlık içinde kaybolmuşluğu, ayrıntıların yokluğunu, 

hareketsizliği vurgular.  

 



 93 

 
Şekil-20: Yusuf ile Mahmut’un çekim için şehir dışına gittiği sahne 

 

Mahmut ile Yusuf beraber şehir dışına çekime çıkarlar. Mahmut Yusuf’u 

fotoğraf asistanı olarak çalıştırır. Arada sırada işin önemini anlayamadığı, 

öğrenemediği için Yusuf’u azarlar. Oysa Yusuf için tüm bu çabanın bir anlamı 

yoktur. Mahmut’un tersine fotoğraf çekmek hayat demek değildir onun için.   

 

Arabayla bir yerde dururlar, Mahmut “Işık güzel, koyunlar, tam fotoğraflık.” 

der arabadan çıkmadan. Yusuf “Kamerayı kurayım hemen.” der Mahmut vazgeçer, 

“Boşver ya kim uğraşacak şimdi.” Fotoğraf da onu için bir anlam ifade etmez 

olmuştur. Artık işine de yabancıdır.  
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Şekil-21: Yusuf’un İstanbul’a geldiğinde gördüğü kızı uzaktan izlediği sahne 

 

 
Şekil-22: Yusuf’un, hoşlandığı kızla apartman girişinde yalnız kaldığı sahne 

 

Çalışmanın birinci bölümünde köy ve kent arasındaki farklarda “Kadın-Erkek 

Olgusu” başlığında açıkladığımız üzere kişilerin tavırları köyde ve kentte farklı 

olmaktadır. Yusuf, beğendiği kız ile tanışmak yerine onu hep uzaktan izlemekle 

yetinmektedir. Apartman girişinde yalnız kalmasına rağmen hiçbir şekilde 
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konuşamaz. Kadınlara karşı çekingen bir tutum sergileyen Yusuf, köy kültürün etkisi 

ile kıza sadece “uzak”tan bakmakla yetinir. 

 

 
Şekil-23: Mahmut’un kadınlarla cinsel hayatını anlatan sahne 

 

Uzun yıllardır kentte yaşayan Mahmut ise kadınlar konusunda Yusuf’tan pek 

de farklı değildir. Kadınlarla normal bir iletişim kuramayan Mahmut, cinsel 

ihtiyaçlarını hiçbir iletişimi olmayan kadınlarla giderir, sık sık porno film seyreder ve 

hala sevdiği anlaşılan eski karısına gerçek duygularını söyleyemez. Mahmut, her ne 

kadar kentli kimliği taşısa da kadın-erkek ilişkilerinde en az Yusuf kadar köylüdür.  

 

Mahmut’un kadınlarla ilişkisi sorunludur, kendi kimliğiyle olduğu kadar kadın 

bedeniyle de belirgin bir uzaklık sergiler. Günlük bedensel ihtiyaçlarını nasıl 

karşılıyorsa, bedensel yakınlığı da aynı kayıtsızlıkla tüketir. Şekil-23’teki sahnede 

çarpıcı olan soyunan kadının arka planda bulanık bir görüntüyle varolmasıdır. Kadın, 

yalnızca Mahmut’a sunduğu bedeniyle vardır onun hayatında. İnsani bir yaklaşımdan 

çok mekaniktir cinsellik. Kadının soyunmasını sakince bekleyen Mahmut, bir görevi 

yerine getirir gibi gider yanına.  
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Şekil-24: Mahmut’un beraber olduğu kadının banyoda ağladığı sahne 

 

Film boyunca konuştuğunu hiç duymayacağımız, adını bile 

öğrenemeyeceğimiz bu kadının Mahmut’a bedenini sunmasındaki itici sebep muğlak 

kalacaktır. Tek bildiğimiz kadının her bedensel yakınlaşma sonrasında suçluluk ve 

belki de pişmanlık duyarak Mahmut’tan kaçarcasına uzaklaştığıdır. Mahmut’un daha 

önce barda biriyle beraber gördüğü kadın, şimdi Mahmut’un evinde banyoda 

ağlamaktadır. Sahne uzadıkça uzar. İçinden çıkılmazlığı anlatır. Hiç konuşmazlar. 

Kadın paltosunu alır, yatakta uzanan Mahmut’un yanından geçip gider.  
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Şekil-25: Mahmut’un eski eşi ile telefonda konuştuğu sahne 

 

Yukarıdaki şekil Mahmut’un eski karısının Kanada’ya gitmeden önce 

vedalaşmak için aradığı sahneye aittir. Nazan, ev satışıyla ilgili olarak imza için 

Mahmut’a teşekkür eder, Mahmut ona bir şeyler söylemek ister. Yusuf yanında 

olduğu için bir dakikalık izin isteyerek tuvalete giden Mahmut, bir şeyler söylemek 

ister gibi geveler ama hiçbir şey söylemez. Söylerse Nazan’la arasındaki uzaklık 

ortadan kalkacaktır, Mahmut varoluş şeklini kaybedecektir. Öyle bir yaşamın nasıl 

yaşanacağını bilmez. Nazan ona içinde kötü bir şeyler hissettiğini, son 

ayrılmalarından memnun olmadığını söyler. Mahmut’un söyleyeceği şeyi beklerken 

yeni kocası gelir, kapatması gerekir, Mahmut “Önemli değil, boşver sonra söylerim.” 

diyerek telefonu kapatır. Mahmut her şeyi ertelemektedir. Hayatı beklemektedir bir 

vahiy gibi.  
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 Şekil-26: Yusuf’un hoşlandığı kızı uzaktan gizlice izlediği sahne 

 

 
Şekil-27: Mahmut’un eski eşini uzaktan gizlice izlediği sahne 

 

Yusuf ile Mahmut’un ortak davranışlarından birini daha yukarıdaki şekillerde 

yer alan sahneler açıkça ortaya koymaktadır. Mahmut ve Yusuf’un nedenleri farklı 

olsa da ikisi de sevdikleri kadını kaybettiklerini anladıklarında onları uzaktan bir 

nesnenin arkasından izlemeyi tercih ederler. Yusuf bir gün baştan beri baktığı kızı 
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takip eder, bir parkta beklemeye başlayan kızı uzun süre saklanarak izler, tam 

cesaretini toplamış yaklaşırken kızın beklediği adam gelir. Yusuf saklandığı çalının 

arkasına umutsuzlukla geri döner. Kız ona uzaktır. Mahmut da aynı Yusuf gibi 

havaalanında eski karısının gidişini bir nesnenin arkasından izlemeyi tercih etmiştir. 

Karısı onu bir anlığına görür ama o saklanır. Arkasından bakar. 

 

 
Şekil-28: Hoşlandığı kızın Yusuf’u gördüğü sahne 
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Şekil-29: Eski eşinin Mahmut’u gördüğü sahne 

 

Yusuf ve Mahmut’un sevdikleri kadınların tavırları da birbirine benzemektedir. 

Yusuf’un kızı takip ettiği gün, kız erkek arkadaşı ile buluştuğunda Yusuf’un 

kendisini takip ettiğini fark eder ve dönüp dönüp Yusuf’a bakar. Mahmut’un eski 

karısı ise havaalanında Mahmut’u fark eder ama Mahmut, saklandığı için tam olarak 

göremez. Arayan gözlerle etrafına bakan Mahmut’un eski karısı eşi ile birlikte 

Yusuf’un sevdiği kız gibi gözden uzaklaşır.  

 

Farklı dünyaların insanı gibi görünen Mahmut ve Yusuf hayatlarında kimi 

zaman çok yakın davranışlar sergilemektedirler. Örneğin Mahmut’un annesinin 

evinde televizyon izlemek için tercih ettiği kanal Fashion Tv’dir. Yusuf ise 

Mahmut’un yokluğunda evde onun koltuğuna oturarak yine Fashion Tv’yi 

izlemektedir. Yusuf’tan farklı olduğunu sanan ve başkaları tarafından da sanılmasını 

isteyen Mahmut, aslında Yusuf’la aynı anda aynı şeyi yapmaktadır. 
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Şekil-30: Mahmut’un eski eşi ile düğün fotoğrafı sahnesi  

 

Kadın bedeni Mahmut için de uzaktır, ama farklı bir şekilde. Yalnızca beden 

olarak gördüğü kadınlar ona zevk vermekten uzaktır. Yusuf ise Beyoğlu’na çıktığı 

bir gün kitaplara bakan bir kızı izlemeye başlar uzaktan. Yusuf gerçek bir ilişki 

peşindedir, ilişkinin sıcaklığını arar ama metroda yanına oturduğu bir kızın 

bacaklarına bakmaktan kendini alamaz. Kız rahatsız olur, kalkar, Yusuf’sa sadece 

peşinden bir anlık bakmayı becerebilir, “Nereye gidiyorsun?” dercesine. O da tabi 

beden aramaktadır. Ama Mahmut gibi değil. Mahmut o yakınlığı daha önce bulup 

kaybetmiştir ya da aslında kaybetmek istemiştir. Yusuf hiç tatmadığı bir sıcaklığı 

samimi bir şekilde aramaktadır. Henüz umudunu kaybetmemiştir Mahmut gibi. 

Kendi uzaklığında kaybolan Mahmut umutsuzluktan beslenir.  

 

Mahmut, annesine refakatçi olduğu için eve gelmediği bir gün Yusuf, salonda 

sigara içmiş, sifonu çekmemiş ve mutfağı kirletmiştir. Yusuf’un bütün kuralları 

çiğnediğini gören Mahmut, Yusuf’un varlığından iyice rahatsız olmaya başlamış ve 

eve geldiğinde aralarında aşağıdaki konuşma gerçekleşmiştir.   

 

Mahmut: - Ne oldu senin gemi işi? 

Yusuf: -Valla işte haber bekliyoruz yaa daha belli değil 
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Mahmut: -Ne zaman belli olacak 

Yusuf: -Valla bilmiyorum ki işte işi kolluyorum yani öyle gidip geliyorum birkaç 

güne kadar haber veririz dediler. Oradaki gemiciler kahvesine filan da gidiyorum.   

Mahmut: - Peki o iş olmazsa ne yapacaksın, köye mi döneceksin? 

Yusuf: - Köye döner miyim ya! 

Mahmut: - Ne bok yiyeceksin peki? 

Yusuf: Vallaha, bir kere ben o köye dönersem, bir daha hayat boyu oradan 

kurtulamam artık.  Fabrikada da hiç iş falan yok. Köyde durum çok sakat yani.  

Mahmut: - Peki oğlum bu durumda ne yapacaksın bana onu söyle(…) 

Yusuf: - Şu sizin seramik şirketinde bana göre bir iş bulamaz mıyız acaba? 

Mahmut: - Ohh adamlar zaten seni bekliyordu. Oğlum burada da adamlar sapır 

sapır adam çıkartıyor.  Kriz yok mu sanıyorsun burada? 

Yusuf: - Ya gene de bir denesek, belki de bir bekçilik işi falan oralardan denk 

getiririz. 

Mahmut: - (…)Senin ne vasfın var ki alsınlar işe? Hadi girdin ne iş yapacaksın 

orada? Fasulye mi dikeceksin? Kamarotluk mu yapacaksın?  Miçoluk mu 

yapacaksın? 

(…) 

Yusuf: - Zaten siz hepiniz böylesiniz yaa, burası değiştirmiş sizi. 

Mahmut: - Taşradan gelmişsiniz, işiniz, gücünüz torpil aramak. Bir vasıf filan 

bulmak diye bir derdiniz yok! Amcaydı, dayıydı, bakandı,  milletvekiliydi, cart, curt! 

Her şeyi hazır bulmaya çalışıyorsunuz! Ben bugün işe başladığımda kimse yardım 

etmedi bana her şeyi tırnaklarımla kazıdım. İstanbul’a geldiğimde cebimde otel 

parası bile yoktu. Bir bok öğrenmeden plansız programsız geliyorsunuz İstanbul’a, 

ondan sonra kalakalıyorsunuz ortalıkta! 

 

Bir zamanlar Mahmut da aynı şekilde kente gelmiş olmasına rağmen 

yukarıdaki diyaloglardan anlaşılacağı üzere köyden kente gelenleri plansız ve 

programsız olmakla suçlamakta ve onları ötekileştirmektedir. Mahmut’a göre kendisi 

ötekilerin dışındadır çünkü artık onlarla aynı yerde değildir. 
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Evdeki kurallara uymadığı için Yusuf’la tartıştıkları gün çekim için kullanacağı 

köstekli saati bulamayınca Mahmut, Yusuf’tan şüphelenmiştir. Yusuf’un kendinin 

sahip olduklarına sahip olmadığı için böyle bir şeye yelteneceğini düşünen Mahmut, 

çantasını arayacak kadar olayı abartmıştır. Saati masanın çekmecesinde bulduğunda 

ise bunu Yusuf’a söylememeyi tercih etmiş ve onu suçluluk duygusu ile baş başa 

bırakmıştır. Çünkü farenin varlığıyla oluşturduğu suç gibi, Yusuf da suçludur 

varolmakla.  

 

 
Şekil-31: Mahmut’un stüdyoya çekildiği sahne 
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Şekil-32: Yusuf’un odasına çekildiği sahne 

 

Suçlayan ve suçlanan her iki taraf da kendi dünyalarına çekilirler. Mahmut 

stüdyoya Yusuf da odasına. Yusuf odasında açık duran (karıştırılmış) çantasını görür. 

Hayal kırıklığı içinde aralık duran stüdyo-odanın kapı aralığından bakar. Sonra 

balkona çıkar ve bir sigara yakar. Geleneksel değerler çerçevesinde büyüyen Yusuf, 

maruz kaldığı iftiracı bakışlar karşısında Mahmut’u inandırmak için yeminler etmiş 

ve düşünce düzeyinde bile olsa bu sıfattan kurtulmaya çalışmıştır. Gece ise bu duygu 

onu rahat bırakmayacak sabaha kadar düşünmesine neden olacaktır. Sabah olunca da 

parası ve işi olmayan Yusuf, gururu ile evden ayrılmayı tercih edecektir.   
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Şekil-33: Farenin yakalandığı sahne 

 

 
Şekil-34: Yusuf’un fareye baktığı sahne 

 

Nitekim Yusuf odasına çekilir ve yatağında dışardan gelen gemi ışıklarına 

bakar, fısıltıları duyar. Farenin sesi gelir. Mahmut’un onun için hazırladığı yapışkan 

tuzağa düşmüştür ve kurtulmak için kıvranmaktadır. Mahmut yanına gelir Yusuf’un. 

“Sabah kapıcı halleder, kalsın böyle” der. Yusuf, “Sabaha kadar böyle bağıracak 
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mı? der. “O zaman sen halledebilir misin?” der Mahmut. “Hallederim de 

yapışkandan nasıl kurtaracağız?” diye sorar. Mahmut “Gerek yok, yapışkan kağıdı 

katla, sonra bir poşete koyup çöpe at.” der. Yusuf, “Canlı canlı mı? diye sorar. 

Sonra elinde poşetle Yusuf çöpün başında görünür, poşeti çöpe atar, kedilerin başına 

üşüştüğünü görür, geri dönüp kedileri kovalar. Poşeti ne yapacağını bilemez şekilde 

çöpten alır. Duvara bir iki defa hızla çarpar, sonra tekrar çöpe atar. Farenin cenazesi 

böylece tamamlanmıştır. Bu sırada Mahmut Yusuf’u pencereden izlemektedir.  

 

Yusuf’un duygularının ne kadar canlı Mahmut’unkilerin ise ne kadar körelmiş 

olduğunu anlatan bu sahneden sonra, Yusuf yatağında gözleri açık yatmaktadır. 

Mahmut tek kişilik televizyonun önünde gözleri açık, elinde bir bardakla 

oturmaktadır. Saçları dalgalanır. Rüzgar evin içinde eser. Televizyonun yanında 

duran abajur yavaş çekimde düşer. Yere değmeden uyanır Mahmut. Rüya görmüştür. 

Nefes nefesedir.  

 

 
Şekil-35: Yusuf’un unuttuğu sigarayı Mahmut’un bulduğu sahne 
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Şekil-36: Yusuf’un sigarasını Mahmut’un içtiği sahne  

 

Sabahın erken saatlerinde Mahmut deniz kenarındadır. Tek kişilik arabasıyla 

geldiği sahili izler. Sonra ani bir karar vermiş gibi bir anda arabasına doğru gider ve 

oradan ayrılır. Eve gelir. Portmantoda Yusuf’a verdiği yedek anahtarı görür. 

Odasında sakladığı sigarayı bulur, eline alır. Yusuf gitmiştir.  

 

 
Şekil-37: Mahmut’un denizi izlediği sahne  
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3.5.2. “Hakkari’de Bir Mevsim” Filminin Toplumbilimsel Analizi 

 

3. 5. 2. 1. Film Hakkında Bilgi 

Filmin Adı: Hakkari’de Bir Mevsim 

Yönetmen: Erden Kıral 

Senaryo: Onat Kutlar 

Süre: 100 dk. 

Görüntü Yönetmeni: Kenan Ormanlar 

Kurgu: Yılmaz Atadeniz 

Oyuncular: Genco Erkal, Şerif, Sezer, Erkan Yücel, Macit Koper, Rana Cabbar, 

Erol Demiröz, Berrin Koper, Zeynep Irgat 

Yapımcı: Leyla Özalp, Kenan Ormanlar, Ferit Edgü  

Yapım: Kentel Film/Data A.Ş 

Müzik: Timur Selçuk 

Yıl: 1982.  

Aldığı Ödüller: Uluslararası 33. Berlin Film Festivali'nde (1983) 4 ödül kazandı. 1. 

Festival Jüri Özel Ödülü (Gümüş Ayı) 2. Uluslararası Sinema Yazarları Federasyonu 

Fıbrescı Ödülü (Bu ödül, Fransız yapımı "Pauline â la Plage" arasından 

bölüştürüldü). 3. Uluslararası Sinema Sanatı ve Araştırmaları Konfederasyonu Cıcae 

Ödülü. (Bu ödül de Avusturya yapımı "Der Stille Ozean" ve Brezilya yapımı "Pra 

Frenta Brazil" ile aralarında bölüştürüldü.) 4) Uluslararası Evangelische Film Jürisi 

Interfilm Ödülü. 2. Akdeniz Kültür Film Festivali'nde (Korsika 1983) "En İyi Film" 

seçildi. Sinema yazarlarının seçiminde (1988) "Hakkari'de Bir Mevsim" 2.nci film. 

Onat Kutlar "En İyi Senaryocu" seçildi. Erkan Yücel'e de "Özel Saygı" ödülü verildi. 

Film 1983 Berlin Film Şenliği’nde Jüri Özel Ödülü(Gümüş Ayı), Uluslar arası 

Sinema Yazarları (FIBRESCI) Ödülü, Uluslar arası Sanat ve Deneme 

Sinemaları(CICAE) Ödülü ve İnterfilm Ödülü olmak üzere dört ödül kazanmıştır 

(Scognamillo, 2003: 337). 
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3.5.2.2. Filmin Özeti 

 

Kent yaşamından gelen bir ilkokul öğretmeninin (Genco Erkal) Hakkari’de bir 

öğretim yılını geçirdiği film, karlı köy manzarası ile başlar. Kıral, “Ben aslında kırda 

kent filmi çektim.” demektedir (02.01.2009 tarihinde yapılan yüz yüze görüşmeden).  

Filmin başından sonuna kadar ismi hiç telaffuz edilmeyen, otuz beş-kırk yaşlarındaki 

öğretmen, rüzgar ve dibek sesleri eşliğinde zorlu bir yoldan köye ulaşır. Öğretmenin 

elinde valizi ile gelişini köylüler dikkatli bir şekilde izlerler fakat kimse tanışmak 

için gelmez. Köyün girişinde kurtlar öğretmene saldırır ama köylüler duruma 

müdahalede bulunmazlar. Ramazan adındaki bir adam, öğretmenin çantasını elinden 

alır ve beraber köy odasına giderler. Odada etrafı izleyen öğretmen, bilmediği bu 

yeni dünyayı tanımaya ve tanımlamaya çalışır. Daha sonra kalabalık bir grup 

şeklinde köy halkı öğretmenin yanına gelirler. Etrafı şaşkın bakışlarla izleyen 

öğretmen kadar köylüler de şakındır. Köylüler ve öğretmen beraber çay içip sohbet 

ederler. Köyün kızları ise köylerine gelen bu yabancıya kapıdan bakıp bakıp gülerek 

kaçarlar. 

 

Ertesi gün muhtar öğretmeni okula getirir. Sınıfın hali oldukça kötüdür ve 

öğretmenin de bu durum karşısında morali bozulmuştur. Muhtar, okulu kendilerinin 

adam edeceklerini; ondan sadece çocuklara matematik, okuma yazma öğretmesini 

istediklerini ve bununla da dualarını alacağını söyler. Akşam olunca Ramazan 

öğretmenin evine odun getirir ve biraz sohbet etmek ister. Öğretmenin radyosuna 

gözü takılan Ramazan, haber ve türkü için radyonun İstanbul’u çekip çekmediğini 

sorar. Öğretmen de kentten uzaklaşmak istercesine haber ve türkünün köyde de 

olduğunu söyler. 

 

Sabah zil sesleri eşliğinde öğrenciler okula gelir. Öğretmen ilk ders için sınıfa 

girer, bir süre öğrencileri izler. Çocukların hiç birinin kitabı olmadığını fark eder ve 

bunun nedenini sorar ama cevap alamaz. Dersi dışarıda yapmak için öğrencilerle 

beraber sınıftan çıkar. Öğrencilere güneşi ve dünyayı anlatır.  
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Evli ve dört çocuklu olan muhtar, yine bir evlilik arifesindedir. Palanis adındaki 

kasabaya gitmek için hazırlanırken eşi Zazi de ona nereye gittiğini sorar. Kuma 

getireceğini duyduğunu ama duyduklarına inanmadığını söyleyen Zazi, muhtarın 

tepkisiz tavrından duyduklarının doğru olduğunu anlar. Zazi’nin üzülmesine 

aldırmayan muhtar ise Zazi’ye cevap bile vermeden evden çıkar gider. Aradan birkaç 

gün geçtikten sonra muhtar kuma getireceğini Zazi’ye söyler ve düğün için 

hazırlanmasını ister. Muhtarın söyledikleri karşısında adeta yıkılan Zazi, başını 

önüne eğerek evden dışarı çıkar ve uzaklara bakar. Kışlık kumanyasını almak için 

kasabaya giden öğretmenin dönüşte Zazi’nin üzgün hali dikkatini çeker ama bunun 

için bir şey yapmaz. Akşam evde eşine mektup yazarken içeri Zazi’nin kardeşi Halit 

gelir. Tanışmak için geldiğini söyleyen Halit’in esrarengiz tavırları, öğretmeni 

düşündürür. Kendisinin de köyde bir yabancı olduğunu, yabancıları da bu yüzden 

sevdiğini söyleyen Halit, kendisini hiçbir yere ait hissetmemektedir. Eşlerinden 

birinin ve çocuklarının o köyde, başka bir eşinin ve çocuklarının da Oramar’da 

olduğunu söyleyen Halit ile öğretmen arasında kısa bir sohbet gerçekleşir. Halit’in 

gidişinden sonra öğretmen gaz lambasının başında yazdığı mektuba devam eder. 

Eşinin köyün ve öğrencilerin fotoğrafını istemesine, mektubunda sitemli bir cevapla 

karşılık veren öğretmen, tarif etmekte bile zorlanılacak olayların nasıl fotoğrafının 

çekileceğinden yakınır. Mektubunu yine sitemli bir şekilde tamamladıktan sonra gaz 

lambasını söndürür ve yatar. Gece kabuslar görerek ter içinde uyanır. Çocuklara bir 

şey olduğunu düşünerek dışarı çıkar. Gece ne olduğunu anlamayan öğretmen sabah 

ter içinde uyanır. Başında Halit, kaynattığı otu kendisine içirmeye çalışmaktadır. 

Birbirlerine gece neler olduğunu anlatırlar ama tam olarak kimse ne olduğunu 

anlayamaz. İyileşir iyileşmez öğretmen, muhtarın oğlu Fazıl ile birlikte Zazi’nin 

yanına gider. O gece yaşadıkları ile ilgili Fazıl’ı aracı kullanarak sorular sorar. Zazi 

ise öğretmenin sorduklarından bir şey anlamaz. 

 

Kitap ve defteri olmayan öğrencileri için öğretmen, kırtasiye malzemeleri 

getirir. Birinci sınıf öğrencilerinden boyama yapmalarını, diğer öğrencilerden de 

defterlerine bildikleri sözcükleri yazmalarını ister. Televizyon, radyo ve gazeteden 

uzak olan bu köyde öğrencilerin bütün bildikleri köy yaşamı olduğu için buldukları 

bütün sözcükler de kent kültüründen çok uzaktır.  
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Erkeklerin yalnızlığına alışık olmayan bir kültürün insanı olan muhtar bir gün 

öğretmenin evine gelir ve kendisine yalnız yaşamaması gerektiğini söyler. Bunun 

için para karşılığı biri ile evlenebileceğini, biraz daha fazla para verdiği taktirde de 

bunun İstanbul’a dönerken sorun olmayacağını söyler. Öğretmen bu teklife karşı 

çıkar ve böyle bir şeyi istemediğini söyler. Yeni karısı için düğün hazırlığında olan 

muhtar, giderken Halit’in tehlikeli olduğunu ve ondan uzak durmasını söyler. Yeni 

karısına düğün için alışveriş yapmaya kasabaya Zazi ile birlikte gider. Zazi ne kadar 

üzgün olsa da duruma boyun eğmiş ve gelenekleri uygulamaya çoktan başlamıştır.  

 

Bu arada Jandarma Halit’i aramaktadır. Öğretmen Halit’e jandarmanın 

kendisini neden aradığını, adam öldürüp öldürmediğini sorar. Halit ise adam 

öldürdüğünü kabul etmez ve öğretmene olanları anlatır. Halit’in söylediklerine pek 

inanmayan öğretmen, bir gün Ramazan ile odun toplamadan gelirken Halit hakkında 

ona sorular sorar. Ramazan Halit hakkında olumlu şeyler söyler ve öğretmene köyün 

çaresizliğini anlatan bir hikaye anlatır.   

 

Muhtarın düğününe birkaç gün kala Zazi, oğlu Fazıl ile birlikte öğretmenin 

evine gider ve ondan muhtarla konuşmasını ister. Öğretmenden muhtarın 

evlenmemesi için yardım isteyen Zazi, her zamanki gibi söyleyeceklerini yine oğlu 

aracığı ile söyler. Öğretmenin gelinin nereden geleceğini sorması üzerine ilk kez 

kendisi konuşan Zazi, gelinin gelmesi durumda kendisinin gideceğini söyler. Muhtar 

ise düğün için bütün hazırlıkları yapmış kasabadan jeneratör bile getirtmiştir. Çok 

üzülüyor olmasına rağmen davul-zurna eşliğinde gelini kendi elleri ile eve getiren 

Zazi, yatağı da hazırladıktan sonra odadan çıkar gider. Aradan bir süre geçtikten 

sonra muhtar Zazi’ye yaklaşmaya çalışır. Muhtarın kendisine sarılmaya çalışmasını 

engelleyen Zazi, artık ikisinin kardeş olduğunu söyler ve ağlayarak muhtarın fiziki 

yakınlaşmasına izin vermez. Bir süre sonra da bir çocuğunu alarak muhtarı terk eden 

Zazi, köyden ayrılarak babasının evine döner.  

 

İlerleyen günlerin birinde öğretmenin evine koşarak öğrencisi Alaaddin gelir ve 

kardeşinin hasta olduğunu söyler. Öğretmen Alaaddin’e ilaç vermek isterken o 
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kardeşinin iyileşmesi için öğretmenden portakal ister. Hiç portakal yemeyen 

kardeşinin o şekilde iyileşeceğine inanan Alaaddin, portakalları alınca çok sevinir ve 

koşarak evine gider.  

 

Kışın en şiddetli geçtiği bir dönemde köyde salgın hastalık başlar. Bu salgın 

hastalık nedeniyle bebekler ardı ardına ölmektedir. Öğretmen ve köylüler kendi 

aralarında neler yapabileceklerini konuşurlar. Köylüler öğretmenden bir doktor gibi 

çocukları iyileştirmesini beklemektedir. Fakat öğretmen ne yapacağını şaşırmış bir 

durumda salgından çok endişe duymaktadır. En iyi çözüm olarak doktor ve ilaç 

getirtmek için muhtardan durumu kasabaya bildirmesini söyler. Muhtar ise kendisi 

uğraşmak istemez ve Ramazan’ı görevlendirir. Öğretmen kasabaya durumu anlatan 

bir mektup yazar ve bir telgrafla birlikte bunları sağlık bakanlığına göndermesini 

söyler. Hastalığın iyice ilerlemiş olmasına rağmen hala bir çözüm bulunamamıştır. 

Öğrencilerin bile derste resim çizerken konuları hep ölüm üzerinedir.  

 

Ramazan, kasabadan elinde bir paket ile geri döner ve sınıfa öğretmenin yanına 

gelir. Ramazan, üzgün bir şekilde kasabada doktor olmadığını, bu yüzden de 

kimsenin gelmeyeceğini söyler. Telgrafı ve mektubu gönderip göndermediğini soran 

öğretmene Ramazan, telgrafı çektiğini mektubu da kendilerinin göndermek için 

elinden aldıklarını söyler. Duruma çok şaşıran öğretmen şaşkınlık içinde Ramazan’ın 

anlattıklarını dinler ve çocuklara kardan adam yapmaları için dışarı çıkmalarını 

söyler. Kendisi de yürüyerek kasabaya gitmeye çalışır. Fakat çetin kış şartlarında 

kasabaya ulaşamadığı için köylüler tarafından baygın bir şekilde bulunur ve köye 

tekrar geri getirilir.  

 

Karların erimesi ile birlikte yollar açılır ve okula müfettiş gelir. Müfettiş, 

öğretmene bir hafta sonra okulu kapatabileceğini; artık özgür olduğunu söyler. Fakat 

öğretmen bu haber karşısında mutlu olmak yerine çok üzülür; müfettişe gidebileceği 

ve gitmek istediği bir yerin olmadığını söyler. Köyü, geçen bu süre içinde fazlasıyla 

benimseyen öğretmen nereye ait olduğunun çelişkisi ile öğrencileriyle vedalaşır. 

Vedalaşma sırasında aslında kendisi ile konuşuyor gibi çocuklara anlamayacakları 

bir şeyler söyler. Öğretmenin söylediklerini boş gözlerle dinleyen öğrenciler, 
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öğretmenlerinden ayrılacak olmalarına çok üzülürler. Öğretmenin “Dağılabilirsiniz”  

demesine rağmen öğrenciler sınıftan çıkmazlar. Bunun üzerine son dersi açık havada 

yapmak isteyen öğretmen derenin kenarında öğrencilerinin toplu fotoğrafını çeker.  

 

Akşam köylüler öğretmen için eğlence düzenlerler. Sabah olunca da öğretmen, 

eşyalarını toplar, kapıdan çıkarken odaya son bir kez bakar ve ilk geldiği yoldan 

havan sesleri eşliğinde köyden ayrılır. 

   

3.5.2.3. Filmin Analizi 

 

 
Şekil-38: Öğretmenin köye geliş sahnesi 

             

Film, karlı dağ görüntüsü ile başlar. Uzaktan, karların içinden elinde büyük bir 

valiz ve sırt çantası ile Hakkari’nin bu köyünde öğretmenlik yapmaya gelen kişi 

alışık olmadığı bu doğa şartlarında oldukça zor yürümektedir. Dibek sesi eşliğinde 

bir kez düşme tehlikesi atlattıktan sonra köye ulaşan öğretmen önce genel açı ile 

köyü inceler.     
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Şekil-39: Öğretmenin kurtların saldırısına uğradığı sahne  

 

Elektrik, su ve yolu olmayan köye nihayet ulaşan öğretmen köylülerin meraklı 

bakışları eşliğinde evlerin arasında ilerler. Kurtların saldırısından kurtulduktan sonra 

Ramazan, öğretmenin elindeki valizi alır ve gerçek anlamda bir köylü-kentli 

karşılaşması filmde başlamış olur. Ramazan ile öğretmen hiç konuşmadan köy 

odasına giderler. Yine konuşmadan valizi yere bırakan Ramazan, içeri girmesi için 

hocaya işaret eder. Film boyunca hoca karakterinin ismi hiç telaffuz edilmez. Kıral 

bunun birinci sebebinin uyarladığı kitaba bağlı kalmak olduğunu söyler. İkinci ve 

daha önemli sebep ise seyircinin hoca karakteri ile ilgili bir ön yargı oluşturmasını 

engellemektir (02.01.2009 tarihinde yapılan yüz yüze görüşmeden). Herkese aynı 

uzaklıkta olması için tercih edilen bu isimsizlik köydeki “hoca” rolünün etkisini 

artırmaktadır.   
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Şekil-40: Öğretmenin yer minderine oturduğu sahne 

 

Göz ucuyla etrafını inceleyen öğretmen yorgun olduğu için hemen oturmak 

ister fakat bildiği bir yaşamın dışında olduğu için yere otururken biraz zorlanır. Daha 

önce böyle bir yerde olmadığı için detaylı bir şekilde etrafını inceleyen öğretmen, 

bilmediği bu dünyayı tanımaya ve tanımlamaya çalışır. Köylüler hep birlikte odaya 

girerler ve tabii ki muhtar en önden. Muhtar öğretmenle selamlaşır ve “Kalıcı mısın” 

diye sorar. Çünkü bu ücra dağ köyüne kimse kolay kolay uğramamakta, uğrasa da en 

kısa sürede gitmeye çalışmaktadır. Fakat öğretmen yabancı olduğu bu yerde 

kalmakta kararlıdır ve “Kalıcıyım” der. Fakat muhtar yine de inanamaz ve onay için 

tekrar sorar “Sahi mi?” diye. Öğretmen yine kararlıdır ve “Sahi” der. 
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Şekil-41: Köy halkının çayı kıtlama içişini gösteren sahne 

 

Öğretmen şaşkın bakışlarla köylüleri incelemektedir. Köylüler de öğretmeni. 

Erkek bir çocuk çay servisi yapar. Çalışmamamızın birinci bölümündeki “Kadın-

Erkek Olgusu” başlığında incelediğimiz üzere o kültürdeki kadınlar yabancı 

erkeklerin yanında bulunmazlar. Erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla iletişim 

kurarlar. Öğretmenin bilmediği bu kültürdeki ilk şaşkınlığı çayını karıştırmak için 

çay kaşığının olmayışıdır. Geleneksel bir kültür olan “kıtlama”da şeker çaya atılmaz 

ağızda eritilir. Öğretmen şekeri çayın içine atar, Ramazan’ın dikkatli bakışları 

eşliğinde. Çünkü Ramazan ve diğer bütün köylüler çaylarının şekerini kıtlama olarak 

kullanmaktadırlar. Her ne kadar köylülerin çayı nasıl içtiğini görse de kıtlamayı 

bilmediği için çayın şekerini karıştırmak için çareyi bardağı sallamakta bulur. Hep 

bir ağızdan gülen köylülerin kendisine güldüğünü düşünen öğretmen kafasını 

kaldırıp baktığında ise küçük bir çocuğun sigara içmesine güldüklerini anlar. Fakat 

anlayamadığı şey ise olaya kızmak yerine neden güldükleridir.     
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Şekil-42: Öğretmenin yüzünü yıkadığı sahne 

 

Öğretmen artık uzun bir süre köyde yaşayacaktır ve köyün yaşam koşullarına 

ayak uydurmak zorundadır. Sıcak ya da soğuk su akan musluklar kentte kalmıştır, 

köyde ortak çeşmeden doldurulan sular kullanılmaktadır. Yukarıdaki şekilden de 

anlaşılacağı üzere yüzünü yıkamak için öğrencisinden yardım alan öğretmen, yavaş 

yavaş köy yaşantısına alışmaya çalışmaktadır. 
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Şekil-43: Öğretmenin yazı yazdığı sahne 

 

Öğretmen köye gelişinin ilk gecesinde evinde iç sesle aşağıdakileri söylemiştir 

ve her fırsat bulduğunda da hissettiklerini kağıda dökmektedir. Nasıl bir yere 

geldiğinin farkında olan öğretmen kentten biraz da kaçmak istediği için umutsuz 

değildir.  

  

“Niçin geldim buraya? Nasıl geldim buraya? Sürgün müyüm? Kimin 

sürgünü? Başkaları mı sürdü beni yoksa... Hayatımın bir mevsimini 

burada yaşayacağım. Bu dört duvar arasında ve dışarıda karların içinde 

ve dışarıda insanların arasında. Gün ola hayrola...” 

 

Kente ve kendisine yabancılaşan öğretmenin geldiği ilk günün sabahında ise 

köyü dolaşırken aşağıdaki iç sesi söylemiştir. Buradan anlıyoruz ki öğretmen kentten 

ve kentten köye gelme nedeninden uzaklaşmak istemektedir. Kendisine 

yabancılaştığını ve bir arayış içerisinde olduğunu, bu arayışı da köyde 

gerçekleştirebileceğini düşünmektedir. 
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“Nereden geldiğini, niçin geldiğini hiçbir işine yaramayacağını bildiği 

için hatırlamayan, hatırlamak istemeyen ben, ola ki bir gün burada 

kendimi ararken başkalarını bulacağım. Niçin olmasın...” 

 

Kıral’a göre öğretmeni aslında köylüler kurtarıyor. Çünkü öğretmen köyde 

kendini buluyor. Öğretmen köye çok büyük bir bunalımla geliyor. Köylülerin de 

yardımıyla öğretmen için ceza ödüle dönüşüyor (02.01.2009 tarihinde yapılan yüz 

yüze görüşmeden). 

 

Muhtar geldiği günün ertesinde öğretmene okulu gezdirir ama okulun durumu 

öğretmenin moralini çok bozar. Her şey alt üst olmuştur okulda ve pek de adam 

olacağa benzemiyordur. Çok farklı şehir okullarından oraya gelen öğretmen, durum 

karşısında adeta yıkılmıştır. Muhtar öğrencilerle temizleyip düzelteceklerini onun 

endişelenmemesi gerektiğini söyler ve hemen hemen de dediği gibi olur. İlk ders zili 

çalar. Öğrenciler sınıfa gelir fakat kimsenin sırasında defter, kalem ve silgi yoktur. 

Bu duruma çok şaşıran öğretmen ilk dersi dışarıda işler ve öğrencilere güneşi, 

dünyayı ve ayı anlatır.  

 

Kentli olarak öğretmen, önce ortama uyum sağlamak için gözlem yapmış ve 

daha sonra iletişime geçmiştir. Fakat iletişime geçerken yaptığı vurgu ilginçtir; 

“Deniz görmeyen birine deniz nasıl açıklanır ki?” Klasik iletişim açıklamalarında da 

vurgulandığı gibi iletişimde iki insanın birbirini anlaması için alıcı ve verici arasında 

ortak anlamlandırılan semboller kullanılmalıdır. Bu ortak kavramlardan biri denizdir 

fakat bu deniz kavramı öğretmenin çocuk öğrenciler ile iletişiminde karşılık 

bulmamaktadır. 
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Şekil-44: Öğretmenin kitap ve defterleri öğrencilere dağıttığı sahne 
 

Kasabaya gidince öğrencilere defler, kitap ve kalem getirir. Birinci sınıf 

öğrencilerinden boyama kalemleri ile resim yapmalarını diğer öğrencilerden de 

bildikleri sözcükleri defterlerine yazmalarını ve sonrasında bunları teker teker 

okumalarını ister. Öğrencilerin sözcük dağarcığı ise aşağıdakilerden ibarettir.  

 

Kar, ana, bayrak, dağ. 

Kurt, öğretmen, köy. 

Köpek, kar, bayrak, dağ, ot, kızak. 

Tahta, buğday, ölmek. 

Köy, kalem, silgi. 

Bulut, ağaç, ekmek, dağ, peynir. 

Yoğurt, kardeş, baba. 

Hala, dayak, gök, hedik, dal, tezek. 

Jandarma, keklik, yayla. 

Ağaç, toprak, oyun, yoğurt. 
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Öğrencilerin en çok tekrar ettikleri kelimeler öncelikle onların yaşamlarını en 

çok etkileyen kar ve köyün en temel besin maddelerinden biri olan yoğurttur. 

Öğrenciler araba, uçak, kömür, cadde, lamba, gibi şehir hayatına ait kelimelerinden 

hiç birini söylememişlerdir. Çünkü bu köydeki çocukların hayatları aşağı yukarı bu 

kelimelerle sınırlı kalmaktadır. 

     

 
Şekil-45: Ramazan’ın öğretmenin radyosunu incelediği sahne 

 

Köylülerin bazıları bilmedikleri şehir hayatına büyük bir özlem duymaktadırlar. 

Öğretmen ise onların merak ve özlemlerini giderebilecek tek kişidir. Ramazan, 

öğretmenin evine odun getirir ve biraz da sohbet etmek ister. Öğretmenin radyosunu 

görünce çok sevinir ve öğretmen ile aralarında aşağıdaki konuşma gerçekleşir.  

 

Ramazan:- Radyon iyidir hoca? Maşallah ağırdır haa! İstanbul’u alır mı?  

Hoca:- Niçin alsın İstanbul’u? 

Ramazan:- Haber var, türkü var onun için hoca. 

Hoca:-Haber, türkü burada da var. 
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Ramazan ile öğretmen arasında geçen bu konuşmadan anlıyoruz ki Ramazan’ın 

kent özlemine karşın öğretmen de kentten kaçmaktadır. “Niçin alsın İstanbul’u” 

diyerek aslında kent yaşamının özlenecek bir yanının olmadığını vurgulamak 

istemektedir.  

 

        
Şekil-46: Köy halkından biri ile öğretmenin köyde dolaştığı sahne 

 

Yukarıdaki şekilde iki farklı kültürden insan dikkati çekmektedir. Giyim 

kuşamları birbirinden oldukça farklı olan bu iki insanın yürüyüşleri bile aynı 

değildir.    
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       Şekil-47: Halit’in öğretmene hoş geldin demeye geldiği sahne 
 

Zazi’nin kardeşi Halit, öğretmenin geldiğini duymuş ve hoş geldin demek için 

evine ziyarete gelmiştir. Kıral’a göre Halit devamlı yalan söyleyen ve yalanlardan 

doğrulara varan bir karakterdir (02.01.2009 tarihinde yapılan yüz yüze görüşmeden). 

Kendisini köyde yabancı olarak gördüğü için yabancıları çok sevdiğini söyleyen 

Halit, esrarlı konuşmaları ile öğretmenin ilgisini çekmiştir. İki farklı köyde evli olan 

Halit, Oramar adındaki köye büyük bir özlem duymaktadır. Kendisini o köye ait 

hissetmeyen Halit ile öğretmen arasında aşağıdaki ilginç konuşma gerçekleşmiştir.  

  

Hoca: - Peki nerede yaşarsın? 

Halit: - Her yerde. Kah Yüksekova, kah bura kah zindan, kah Oramar. Dedim ya 

aslım buralı değildir.  

Hoca: - Ama evin burada diyorsun. 

Halit: - Bu yeter mi? Senin evin de şimdi burada, sen buralı mısın şimdi. Yani hem 

buralıyım hem yabancı, burada da konuğum orada da.  
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Şekil-48: Öğretmenin hastalandığı sahne 

 

Bir gece ateşler içerisinde uyanan öğretmen gördüğü kabusun etkisi ile 

kendisini dışarı atar. Sabah başında Halit’i gören öğretmen gördüklerinin düş ya da 

gerçek olduğu üzerine Halit’le bir konuşma yapar. Halit kaynattığı otu tas içerisinde 

öğretmene içirmeye çalışır. Çünkü bu dağ köyünde öğretmenden başka kimsede ilaç 

yoktur. Öğretmendeki ilaçlar da ağrı kesici, ateş düşürücü v.b. dir. Köydeki ilaç 

sayılabilecek şeyler ise genellikle ot cinsinden bitkilerdir. Halit bu kaynamış otun 

öğretmene iyi geleceğine inanmaktadır.  
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Şekil-49: Öğretmenin muhtarla sohbet ettiği sahne 

 
Çalışmamızın birinci bölümündeki köy kent farkları başlığında değindiğimiz 

üzere köylerde evlilik yaşı kentlere göre oldukça düşüktür. Hatta erkek için ikinci bir 

evliliğin yani kumanın normal karşılandığı bu köyde yalnız yaşayan öğretmen 

muhtar tarafından yadırganmaktadır. Bunun için öğretmene önce yemek gönderen 

muhtar ardından öğretmen ile bu konuyu konuşmaya gelmiştir. Öğretmene bir kadın 

gerektiğini düşünen muhtar ile öğretmen arasında aşağıdaki konuşma 

gerçekleşmiştir. 

 

Muhtar: Acıkmışsındır Hoca. 

Hoca: -Sağolasın muhtar zahmet ettin. 

Muhtar: -Yok canım ne zahmeti; hiç değil. Yardım gerek yabancıya, yoksula, bekara. 

Hoca: -Bekara da mı? 

Muhtar: -Hele hele. 

Hoca: -Eee et bakalım yardımını, otlu peynirin, bulgur pilavının, yoğurdun dışında. 

Muhtar: -Yahu avratsızlığa nasıl dayanıyorsun? 

Hoca: -Boşver muhtar alışığım. 
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Muhtar: -Ya sen şehir yerinden gelmişsin, gençsin, neye alışıksın. 

Hoca: -Yalnızlığa. 

Muhtar: - Sen evli değil misin? 

Hoca: -Evliyim. 

Muhtar: -Eee nasıl alışıksın yalnızlığa? 

Hoca: -Alışa alışa muhtar. 

Muhtar: -Yav eğlenme! Sana bir avrat gerek. 

Hoca: -Gerek? 

Muhtar: -Buradan ya da karşı köyden birini bulsak olmaz mı? 

Hoca: -Neye mal olur? 

Muhtar: -Dört, beş. Sen gidicisin; giderken kadını yanında götürmezsin.  

Hoca: -Peki sonra o ne yapar? 

Muhtar: Kim? 

Hoca: -Bana satacağın kız. 

Muhtar: -Babası başkasına satar. 

Hoca: -Yok istemem, kimseyi almak istemiyorum.  

 

Köydeki kuma geleneğini doğru bulmadığını muhtara “Peki sonra o ne 

yapar?” sorusu ile anlatmaya çalışan öğretmen, bilmediği bir dünyanın bu tavrı ile 

tam karşısındadır. Kadınları almak ve satmak kelimeleri ile nitelendiren muhtar ise 

öğretmeni hiç bilmediği bu dünyaya dahil etmeye çalışmaktadır. Kadının bir meta 

olarak satın alınabilen bir karakter olması ve işi bitince bırakılabilmesi sosyal bir 

olgu olarak köy hayatında normal karşılanmaktadır. Tek eşliliğin yaşandığı modern 

bir kent hayatından gelen öğretmen için kadınları almak ve satmak çok itici gelmiş, 

muhtara da “Kimseyi almak istemiyorum.” demiştir. Çünkü onun dünyasında 

kadınlar alınıp satılmamaktadır.  
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Şekil-50: Alaaddin’in portakalları gaz lambasında incelediği sahne 

 

Filmin en can alıcı sahnelerinden biri olan Alaaddin’in öğretmenden portakal 

istemesi köyün, kentin olanaklarından ne kadar “uzak “olduğunun en büyük 

kanıtıdır. Kıral da bu durumu şu şekilde ifade etmektedir: “Portakal, narenciye yok 

oralarda. Onun için de bir hazine değeri taşıyor. Alaaddin onu almak için öğretmene 

bir oyun oynuyor. Belki de yemeyecekler, bakacaklar ona.” (02.01.2009 tarihinde 

yapılan yüz yüze görüşmeden). 

 

Duydukları fakat hiç yemedikleri portakala ulaşabilmek için öğretmene 

kardeşinin hasta olduğunu, portakal yediği taktirde de iyileşeceğini söyleyen 

Alaaddin, aşağıdaki diyalog sonucunda bir kardeşi bir de kendisi için portakal 

alabilmeyi başarmıştır.   

 

Hoca: -Hayrola Alaaddin? 

Alaaddin: -Hoca benim kardeş çok hasta. 

Hoca. –Neyi var? 

Alaaddin: -Ateşi var çok. 
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Hoca: -Dur sana bir ilaç vereyim.  

Alaaddin:- İlaç istemez hoca, sen ona bir portakal ver. Portakal yememiştir hiç. 

 

Portakalları aldıktan sonra büyük bir mutluluk içinde onlara gaz lambasının 

ışığında bakan Alaaddin, yine aynı sevinçle koşarak eve gitmiştir. Buradan kentte 

maddi duruma bakmaksızın herkesin rahatlıkla alabildiği portakalın köyde ulaşım 

olanaksızlıkları yüzünden büyük bir hazine değeri taşıdığını görmekteyiz.  

 

        
         Şekil-51: Köylülerin öğretmenden çare beklediği sahne 

 

Gelişmekte olan hatta geri kalmış ülkelerin büyük problemlerinden biri bebek 

ölümleridir. Filmde çocukların ağzından bebek ölümleri ve ölüm kavramı hakkında 

söylemler görülmektedir. Söz konusu söylemlerde dikkat çeken bir unsur da 

öğretmenin doktorla özleştirilmeye çalışılmasıdır. Yokluk ve çaresizlik sonucunda 

köylünün doktor mesleğini öğretmen karakterine yüklendiği gözlenmektedir. 
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         Şekil-52: Köylülerin öğretmeni baygın bulduğu sahne 
 

Salgın hastalık için kendisinden çare bekleyen köylüler, öğretmenin başına 

toplanmış ona kurtarıcı gözüyle bakmaktadırlar. Çünkü köyde en görmüş, okumuş-

yazmış öğretmendir ve ne yapılacağını da en iyi o bilmektedir. Öğretmen de 

köylünün kendisine yakıştırdığı bu sıfatları karşılıksız bırakmamış, salgın hastalığa 

karşı elinden geleni yapmaya çalışmıştır. Ramazan’ın kasabadan olumsuz haberlerle 

dönmesi üzerine öğrencileri dersten çıkaran öğretmen kendisi de yürüyerek kasabaya 

gitmeye çalışmış, çetin kış şartlarında çok fazla ilerleyemeden bayılmış ve 

“kurtarıcı”sı köylüler olmuştur.  
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         Şekil-53: Köylü kızın evin içinden dışarıyı izlediği sahne 
 

Kadınlar filmin genelinde hep küçük pencerelerden dışarıyı izlemektedirler. 

Çünkü dışarıya çıkması ve sokakta dolaşması özellikle genç kızların imkansızdır. 

Kızların ev içerisinde kalmasını uygun gören bu gelenekte kadınlar adeta yarı açık 

ceza evinde yaşamaktadırlar. Öğretmenin köye gelişini dar pencereden izleyen kızlar, 

onunla karşılıklı sohbet etmek bir tarafa selam bile veremezler. 
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         Şekil-54: Erkek çocukların çay servisi yaptığı sahne 
             

Bu köyde erkeklerle kadınlar aynı ortamda bulunamadığı gibi çay servisi 

yapma görevi de yine erkeklerindir. Kent hayatında kadının görevi olan ev işleri ve 

çay-kahve servisi köy hayatında da aynı olmasına karşın erkekler ve kadınların 

birbirlerini görmemesi gerektiği için bu görevi erkek çocuklar üstlenmiştir. Çay 

servisi yapan çocuk öğretmenin şaşkın bakışları eşliğinde görevini tamamlar. Burada 

dikkat çeken diğer bir konu ise öğretmene hoş geldin demek ve onunla tanışmak için 

gelen köylüler arasında hiçbir kadının olmayışıdır. Öğretmen köyün öğretmeni 

olmasına rağmen konuşma hakkı sadece erkeklerindir.  
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         Şekil-55: Öğretmenin eşinin fotoğrafının yer aldığı sahne 

 

          
         Şekil-56: Köylü kadınların hamur işi yaptığı sahne 
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 Kentli ve köylü kadın… Bir tarafta modern olarak nitelendirilen başı, kolları 

ve boynu açık kent kadını, diğer tarafta baş örstü, şalvarı ve elinde hamuru ile köy 

kadını. Öğretmenin eşi olan Şekil-55’deki sahnede kentli kadın başı dik, kararlı ve 

modern bir görüntü sergilemektedir. Öğretmen, ağırlıklı olarak kadınların çalıştığı, 

kuma geleneğinin olduğu ve kadınların söz sahibi olmadığı bir köyün uzun süreli 

misafiri olarak bilmediği bu dünyayı tanımaya çalışmaktadır. 

 

         
        Şekil-57: Öğretmenin Zazi ile konuşmaya çalıştığı sahne 

 

Yukarıdaki sahne, gördüğü kabusu gerçek sanan öğretmenin teyit için Zazi’ye 

gitmesini anlatmaktadır. Öğretmen köyün geleneklerini öğrenmiş olmalı ki ilk defa 

konuşacağı Zazi ile kendisi iletişim kurmamış aracı olarak Zazi’nin oğlunu 

kullanmıştır. Göz göze gelmekten bile çekinen öğretmen ve Zazi birbirleri ile 

konuşmadan oğlu aracılığı ile anlaşmışlardır. Daha sonrasında ise kendisine kuma 

geleceği için üzgün olan Zazi oğlu ile beraber öğretmene gitmiş yine kendisi değil 

oğlu aracılığı ile konuşmuştur.   
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Görüldüğü üzere bunun gibi örneklerden de çıkan sonuç şudur; kentli ve 

köylünün değer yargıları, iletişimi anlamlandırma biçimleri farklıdır.  Kodlama ve 

kod açma biçimlerinden içinde bulundukları ortamın değer yargıları da farklı 

olmaktadır. Kadın, öğretmene derdini anlatırken çocuğunu kullanması buna bir 

örnektir. 

 

          
         Şekil-58: Zazi’nin aynanın karşısında kendisini incelediği sahne  

 

Köyün en güzel kadınlarından biri olan Zazi, bu güzelliğinin farkındadır. 

Muhtarın kuma getireceğini açıklamasının ardından büyük bir üzüntü yaşayan Zazi, 

güzelliğini kendisine tekrar kanıtlamak istercesine aynanın karşısına geçer ve 

kendisini incelemeye başlar. Saçlarını açar, tarar ve vücudunu inceler. Köy 

kültürünün etkisi ile yaptıklarından bir anda utanır ve açtığı gerdanını baş örtüsü ile 

kapatmaya çalışır.  
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         Şekil-59: Zazi’nin kuma haberini öğrendiği sahne 

 

Kumanın gelişi Zazi’nin güzelliği ile ilgili değildir muhtara göre. Cinsel 

konularda aç olan muhtar geleneksel değerler de izin verince kumayı kendisine 

ihtiyaç olarak görmektedir. Bu durumu hissetmeye başladığından bu yana çok üzgün 

olan Zazi’ye başını önüne eğerek kabul etmekten başka bir yol kalmamıştır. Son çare 

olarak oğlu ile birlikte öğretmenin yanına giden Zazi, ondan yardım istemektedir. 

Öğretmenin hem hocalık vasfından hem de yabancı olmasından dolayı muhtarı ikna 

edeceğine inanmaktadır. Oğlu aracılığı ile “Bir kere de sen konuş sen yabancısın seni 

dinler” diyen Zazi öğretmenin “Gelin Palanis’ten mi gelecek?” sorusuna ilk defa 

kendisi konuşarak cevap verir. 
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        Şekil-60: Muhtar ile Zazi’nin kuma için alışveriş yaptıkları sahne 

 

Kuma konusunda kararlı olan muhtarın ne kadar istekli olduğu da yukarıdaki 

şekilden açıkça anlaşılmaktadır. Bir kadın olarak da yeni gelin için yapılacak 

alışveriş Zazi’ye düşmüştür. Kocası ile yan yana yürüyemeyen Zazi, alışveriş 

sonrasında kocasının arkasından yürüyerek tek karar vericinin kim olduğunu bize 

açıkça göstermektedir.    
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         Şekil-61: Zazi’nin muhtarın yeni eşini köye getirdiği sahne 

 

Zazi kumasını kendi elleriyle getirmektedir kocasına. Çünkü gelenek ve 

görenekler daha doğrusu töre böyle yapmayı emreder ona. Her ne kadar bu 

durumdan mutsuz olsa da çaresizdir Zazi. 
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         Şekil-62: Zazi’nin yatak hazırladığı sahne 

 

Yeni gelini beraber yaşayacakları eve getirdiği gibi yatağı hazırlama görevi de 

yine Zazi’nindir. Bundan sonra kocası ile paylaşacağı yeni gelin yani kuma kültürüne 

ne kadar alışık olsa da bu bir felakettir Zazi için. Çünkü yatağı hazırladıktan sonra 

başka bir odaya gidip hıçkıra hıçkıra ağlayacaktır.  
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         Şekil-63: Muhtarın Zazi’ye yaklaşmaya çalıştığı sahne 

 

Zazi görevini tam anlamıyla yerine getirmiştir. Kuma için kocasıyla alışveriş 

yapmış, gelini kendi elleriyle eve getirmiş ve yatağı kocasıyla beraber olması için 

hazırlamıştır. Onun için görev tamamlanmıştır ve gitme vakti gelmiştir. Bu kültürün 

bir parçası olan Zazi, öğretmen ile konuşmaya gittiğinde  “Söyle ona gelin gelmez ya 

da ben giderim” demiş ve bunu uygulamak için harekete çoktan geçmiştir. Muhtarın 

kendisine sokulmasına izin vermeyen Zazi, “Bundan sonra kardeşiz muhtar” 

diyerek karı kocalık ilişkilerinin bittiğini bildirmiştir. 
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         Şekil-64: Zazi’nin muhtarı terk ettiği sahne  

 

Kocası ile kardeş gibi yaşayamayacağına göre de evden ayrılmanın zamanı 

gelmiştir Zazi’ye göre. Bir çocuğunu yanına alan Zazi, bütün gelenek görenekleri 

arkasında bırakarak eşeğe binip babasının evinin yolunu tutmuştur. Kıral, Zazi’nin 

içinde bulunduğu toplumsal koşullarda az görülür bir şey yaptığı, evli olmasına 

rağmen kocasına meydan okuyarak çocuğunu alıp gittiğini söylemektedir 

(02.01.2009 tarihinde yapılan yüz yüze görüşmeden).    
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         Şekil-65: Müfettişin köye geldiği sahne 
 

Öğretmen geçen süre içinde köye fazlasıyla alışmış hatta nereden geldiği 

unutacak kadar kendisi de köylü olmuştur. Şekil-65 de bu durumun en büyük kanıtı 

sayılabilir. Çünkü öğretmenin kendisini tamamen köye ait hissettiğini anlatan bu 

sahnede öğretmen müfettişin geldiği ters yöne bakmaktadır. Hiç beklemediği ve 

istemediği bir anda müfettişin “Artık istediğin yere gidebilirsin!” demesi üzerine 

öğretmen ise “Gidecek bir yerim yok” cevabını vermiştir. Kendisinin ait olduğu 

yerin o köy olduğunu düşünen öğretmen ilk geldiğindeki yabancılık duygusuna 

kapılmış, aitlik duygusunu yeniden kaybetmeye başlamıştır. Kıral, hangi kültürün 

daha zengin, hangi kültürün daha çarpıcı olduğu meselesinin göreceliğini 

vurgulamaktadır. Kıral’a göre öğretmen Fransızca bilmesine ve Le Monde 

okumasına rağmen köy kültürünün de aslında ne kadar derin olduğunu kavramıştır 

(02.01.2009 tarihinde yapılan yüz yüze görüşmeden). Böylece kendini köye ait 

hissetmiş, farklı bir kültüre entegre olmuştur.      
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         Şekil-66: Öğretmenin öğrencilerle vedalaştığı sahne 

 

Öğretmen öğrencileri ile vedalaşmak için sınıfa gelir ve öğrencilerin 

anlamayacağı cümleler kurar. Aslında bir bakıma orada hissettikleri ile 

vedalaşıyordur öğretmen. Kıral’a göre öğretmen aslında seyirciye yönelik bir 

konuşma yapıyordur€ orada (02.01.2009 tarihinde yapılan görüşmeden). 
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Şekil-67: Öğrencilerin üzüldüğü sahne 

 

Öğrenciler anlamayan gözlerle öğretmeni dinlerler ve öğretmenin “Dersimiz 

bitti çıkabilirsiniz” cümlesini eyleme dönüştürmezler. Çünkü bir mevsim de olsa 

öğretmen artık onların bir parçaları haline gelmiştir.  
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Şekil-68: Öğretmenin öğrencilerin fotoğrafını çektiği sahne 

 

Eşine mektupta eline hiç fotoğraf makinesi almadığını yazan öğretmen 

öğrencileri dışarı çıkartır ve onların dere kenarında fotoğrafını çeker. Yıllar önce 

kaybettiği hislerini geri kazanmışçasına artık teknoloji ile barışmış ve o anı fotoğraf 

olarak saklamaya karar vermiştir.  
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         Şekil-69: Fotoğraf çeken öğretmene poz veren öğrencilerin sahnesi 

 

Kendisini ait hissettiği yere veda etmenin zamanı gelmiştir artık. Neredeyse 

kenti ve kent yaşamını unuttuğu bu köyde sanki uzun yıllardır yaşıyordur öğretmen. 

Muhtarın “Burada hayat böyle.”,  Halit’in “Burada işler bildiğin gibi değil.” dediği 

günler geride kalmış öğretmen artık oralı olmuştur neredeyse. Aşağıdaki iç ses 

konuşmaları da zaten köyü ne kadar benimsediğinin en büyük kanıtıdır. “Sanki uzun 

yıllardan beri burada yaşıyorum. Yoksa burada mı doğdum ben, burada mı 

öleceğim? Hiçbir şey şaşırtmıyor beni. Adeta uyuştum, unuttum her şeyi. Her şeyi; 

geçmişimi, kentleri, insanların acılarını.”  
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Şekil-70: Öğretmenin evinden ayrıldığı sahne 
 

Yukarıdaki sahne filmin son karelerini oluşturmaktadır. Köyden ayrılmak üzere 

olan öğretmen Şekil-70’te olduğu gibi odasına son bir kez bakar ve kapıdan çıkar. 

Köyün dar sokaklarından geçerek ilk geldiği yoldan geri döner. Sırtına çantasını 

alarak köyü arkasında bırakıp yeni bir yolculuğa adım atar.  
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         Şekil-71: Öğretmenin köyü arkasında bıraktığı sahne 
 

Filmin ilk sahnesinde öğretmenin nereye gittiği kim olduğu belli değildir. 

Kamera genel ölçektedir. Öğretmenin sırtı boşluğa dönüktür ve görünürde bir ev ya 

da yerleşim yeri yoktur. Sahnenin düzenlenişi bir kaybolmuşluk duygusu 

vermektedir.  

 

Filmin son sahnesinde ise önde öğretmen, arka planda ise köy vardır. İlk 

sahnedeki kaybolmuşluk duygusu öğretmeni terk etmiştir. Çünkü öğretmen kendini 

bulmuş, ait olduğunu hissettiği köyü de sırtına almış gibidir. Artık nereye gittiğinin 

bir önemi yoktur. Geldiği yer daha önemlidir. Geldiği yani ait olduğu yer bir mevsim 

için yaşadığı, insanlarını tanıdığı ve benimsediği köydür.  
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Sonuç 

 

Türkiye’de köy ile kent arasında nüfus, ekonomi, aile yapısı, coğrafi yapı, 

yerleşim düzeni, davranış örüntüleri, kadın-erkek olgusu ve evlilik gibi konularda 

belirgin farklılıklar gözlenmektedir. Köy ile kent arasındaki bu farklar köylü ile 

kentliyi de birbirinden ayırmış, ortaya iki farklı dünya çıkmıştır. Bu iki farklı dünya, 

yönetmenlerin ilgisini çekmeye başlayınca da Türk sinemasının temalarından biri 

haline gelmiştir.  

 

Köylü-kentli karşılaşmasının Türk sinemasında en yoğun olduğu mekan 

kentlerdir. Bunun sebebi ise Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra hızlı bir 

kentleşme sürecine girmesinden kaynaklanmaktadır. Bu kentleşme sürecinde köy 

nüfusunun önemli bir kısmı kentlere göç etmiş, kentli ile köylünün yoğun bir şekilde 

karşılaşması başlamıştır.  

 

Türkiye’de kentleşmenin tarihi 1940’lı yıllara dayanmaktadır. Özellikle 1948 

Marshall Planı’ndan sonra traktörün tarımda kullanılmaya başlanması tarım 

sektöründe önemli değişmelere neden olmuş, köy-kent dengesi bozulmuştur. Taşıma 

araçlarının sayısının artması ve karayollarının gelişmesi, insanların kolay yer 

değiştirmelerini sağlamakla birlikte, kırsal kesimin ekonomik açıdan pazara 

açılmasını da kolaylaştırmıştır. Bunun dışında televizyonun yaygınlaşması ile 

insanların başka yaşam biçimlerinden haberdar olması kentleşmeyi önemli ölçüde 

hızlandırmıştır. Sanayi ekonomisi nedeni ile kırsal kesimde çiftçilik yapan çok 

sayıdaki kişi işsiz kalırken, yine sanayi ekonomisinden kaynaklı olarak kentlerde 

sayıları hızla artan sanayi kuruluşları, çok sayıdaki kişiye çalışma imkanı sağlamıştır. 

Kentlerde elde edilen gelirin köydekine oranla daha fazla oluşu köyden kente göçü 

artırmış kentler böylelikle çekici hale gelmiştir. Bununla birlikte kent yaşamının 

canlılığı ve kentte eğitim, eğlence, vb. olanaklarının köyden daha fazla olması 

kentlerin köylü istilasına uğramasının nedenleri arasındadır. Ayrıca aynı köyden 

tanıdıkların ya da akrabaların arasından daha önce kente göç etmiş olanların, görece 



 149 

iyi bir yaşam düzeyine ulaşmış olmaları, köyde haberlerini alanlar için çekici bir 

model oluşturmaktadır. Yukarıdaki verilerden de anlaşılacağı üzere özellikle son 

altmış yıl içinde Türkiye’de kentleşmeyi hızlandırmaya yetecek kadar önemli bir 

değişme olmuştur. 

 

Özellikle aşırı nüfus akınına uğrayan İstanbul, kültür seviyesi, kullandığı 

Türkçe, görgü kuralları, giyim kuşam, yeme alışkanlıkları, maddi ve manevi 

değerler, ev ve şehir kültürü gibi konularda örnek olma özelliğini kaybetmeye; 

kentler köyleşmeye başlamıştır. Kırdan kente göç eden ailenin rollerinde ve 

ilişkilerinde zaman içinde değişmeler meydana gelmiş, bunlardan ilki geniş aile 

yapısından çekirdek aileye dönüşümle gerçekleşmiştir. Kente göç sırasında 

parçalanan aile, kırdaki geniş aile anlayışından uzaklaşmış, tam anlamıyla kentli 

kimliğini yakalayamasa da kentli olma yolunda adım atmıştır.  

  

Köyden kente ilk göç eden kişiler, kente daha sonra gelecek olan akrabaları ya 

da köylüleri için geçici barınma ve sığınma görevini üstlenmektedirler. Çeşitli 

konularda ve özellikle konut edinmede, iş bulmada ve kente temelli yerleşmede, 

kente ilk göç edenler, sonradan gelenlere yardım etme işini doğal görevleri olarak 

saymaktadırlar. Kırdan kente göç eden bireylerin oradaki yaşamlarını geride bırakıp 

kentli kültürünü benimsemesi; yani bireylerin kentlileşmesi uzun bir süre içerisinde 

meydana gelmektedir. Türkiye’de kırdan kente göç eden kişilerin kentlileşmeleri 

sadece kente temelli yerleşme ile gerçekleşen bir durum olmadığından bu süreçte 

hem kent insanının hem de kır insanının değerlerine bir arada sahip olan, tam 

anlamıyla kentlileşememiş birey, geçiş insanı olarak tanımlanmaktadır. Bu yüzden de 

kentlilerden biri çoğu köylülerin kente göç etmesini bir köylü istilası olarak 

nitelendirmekte ve bu duruma büyük tepki göstermektedir.   

 

Türkiye’de köyden kente gidiş genellikle göç yolu ile olurken, kentten köye 

gidiş ise sürgün ve tayin yoluyla olmaktadır. Sürgünün sürgün sayılmasının 

nedenlerinden en önemlisi de zaten yine Türkiye’deki bölgesel gelişme 

farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Türkiye’de geri kalmış köyler her zaman sürgün 
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için en ideal olanıdır. Bir kişinin sürgünlük derecesi ne kadar yüksek ise köyün geri 

kalmışlık oranı da o kadar yüksek olmaktadır. 

 

Gerek göç sonucu gerekse sürgün ile köyden kente ya da kentten köye gidenler 

bilmedikleri bir dünya ile karşı karşıya kalmakta ve önemli ölçüde kültür şoku, kültür 

boşluğu ve kültür çatışması yaşamaktadırlar. Bu iki farklı dünyanın bir araya 

gelmesinden oluşan kültürel uyum ya da uyumsuzluk yönetmenlerin kameralarını bu 

konulara çevirmelerine neden olmuş ve birçok filmin ana teması haline gelmiştir. 

Köyden kente göç sonucu meydana gelen köylü-kentli karşılaşmaları genellikle 

kişilerin kentlileşme süreçlerini, bu süreçte yaşadıkları yabancılaşma olgusunu ve 

kentlileşememeyi ele almaktadır. Kentten köye gitme durumunda ise film genellikle 

yaşanan kültür şoku ve kültür çatışması üzerine yoğunlaşmaktadır. 

 

Film okumalarında elde edilen verilerde yabancılaşma ve kültür çatışması 

olguları öne çıkmaktadır. Fiziki ve sosyal yapılarından dolayı bireyleri 

yabancılaşmaya iten kentler bireyler için, sıkı dokunmuş bir sosyal yapı olan 

köylerden farklı olarak yeni ve içeriği belirsiz bir değer ve inanç sistemi 

oluşturmaktadır. İki farklı toplumsal yapının ürettiği kişiliklerin karşılaşması, 

birbirlerini sorgulaması ve çatışmasına dönüşmektedir.  

 

Uzak filminde kentli olarak nitelendirilen birey kentlileşme sürecinde, 

bulunduğu ortama, mesleğine ve en çok da köklerine yabancılaşmıştır. Köyden kente 

uzun zaman önce göç etmiş ve değer yargıları, inançları ve yaşama biçiminin 

gösterdiği üzere kentli kimliği ağır basan karakter, aslında herhangi bir kimlik içinde 

rahat değildir. Ayrıldığı kökleri de içinde bulunduğu şehir kadar ona yabancıdır. 

Ancak kırsal kökenini inkar etmesi, kentli olduğunu çeşitli ayrıntılarda vurgulaması 

ona kentli kimliği kazandırmaya yetmez, aksine kimliksizleşmesine, çevresine 

olduğu kadar kendine de uzaklaşmasına sebep olur. Filmin adı, köy ve kent arasında 

kalan bireyin bu manevi uzaklığını vurgulamaktadır. Kente yeni göç etmiş ve henüz 

köklerine yabancılaşmamış köylü karakterinin uzaklığı ise kentliye ve kente göre bir 

uzaklıktır. Kimliğinde ısrar ederek kentte yaşayabileceğini düşünen köylü aslında 

çevresinde olup bitenleri görmek istemeyerek, gerçeklikle arasına bir mesafe 
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koymaktadır. Uzak filminde aynı kökenden gelen iki karakterin karşılaşması, farklı 

yaşam biçimlerinin, bireylerin dünyaya bakışlarını nasıl değiştirdiğini çarpıcı bir 

biçimde ifade eden gerilimi oluşturan temel olaydır. Aynı kökenden gelmelerine 

rağmen özellikle kentli olamaya çalışan tarafın ötekileştirmesine maruz kalan köylü, 

bir tiksinti nesnesi olarak algılanmaktadır. Varsayımlarda da desteklendiği gibi 

köyden gelen karakterin geçen zaman içinde yeni gelenlerle yabancılaşma sürecine 

gireceği kesindir.    

 

Hakkari’de Bir Mevsim filminde kentin insanı yabancılaşmaya ittiği köyün ise 

özde aidiyetlik duygusunu geliştirdiği saptanmıştır. Tanımadığı bir dünyayı 

tanımlamaya çalışırken o dünyayı oluşturan temel öğeleri, o dünya insanlarından 

daha açık seçik olarak görebilen kentli için köy ait olmak istediği bir yer haline 

dönüşür. Kentte kaybolmuş, önemsiz bir bireyken, köyde toplumsal yapının önemli, 

işe yarayan bir parçası haline gelen kentlinin hayatının anlam kazanma sürecini 

işleyen filmde, köyün yapısından kaynaklanan değer yargıları ve inanç sistemleri, 

kente ve kentliliğe karşıtlık oluşturacak biçimde gösterilir. Köyün değer yargılarını 

ve inanç sistemini onaylamasa da, kırsalın sunduğu kesinlik ve netlik kentlinin 

kendini bu toplumsal yapı içinde bulmasında etkili olmaktadır.  

 

Sonuç olarak kent, sosyolojik yapısı itibariyle bireyi yabancılaşmaya iterken 

köy birleştirici ve toplumsallaştırıcı bir özellik taşımaktadır. Dolayısıyla kentte 

gerçekleşen köylü-kentli karşılaşmasının yer aldığı Uzak filminde yabancılaşma, 

köyde gerçekleşen köylü-kentli karşılaşmasının yer aldığı Hakkari’de Bir Mevsim 

filminde birleşme ve toplumsallaşma görülmektedir. Beyaz perdeye aktarılan köylü-

kentli karşılaşmaları, köy-kent arasındaki bu farklılıklar sürdükçe Türk sinemasının 

temalarından birini oluşturmaya devam edecektir.  
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