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ÖZET

Toplumsal yapı araştırmalarında büyük kent ve kent dışı alanlara 
öncelik verilir. İlçeler hem kent hem kır özelliklerini birlikte taşımasına 
rağmen yapı araştırmalarında ihmal edilen bir alandır. Bolvadin toplumsal 
yapı araştırması, kentlilik ve yerellik, modernlik ve geleneksellik 
süreçlerinin geçişli bir biçimde birlikte işlediklerini ortaya koyan bulgular 
içermektedir. Bolvadin monolitik bir toplumsal yapı özelliği göstermektedir. 
Sıkı örgülü ve gelenekçi yapıyla modern talep ve eğilimler bir arada 
bulunmaktadır. Kısaca “düzen” içinde “değişme” durumu Bolvadin 
araştırmasının genel sonucudur.
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ABSTRACT

In the researches of social structure, mainly metropolises and rural 
areas have priority. Although counties have both the characteristics of urban 
and rural life, they are usually neglected in the researches. Bolvadin- social 
structure research reveals that the processes of urbanism and locality, 
modernity and traditionalism all operate together in a transitive manner. 
Bolvadin has a monolithic social structure; primary relations and traditional 
structure with modern demands and tendencies co-exist. Briefly, ‘change’ in 
an ‘order’ is the general conclusion of Bolvadin research.
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