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ÖZET

DEDEKARGINOĞLU, Emre. Yoksul İnsanların Barındığı Konut İç Mekânlarının İşlevsel
Analizi: Dikmen Vadisi Gecekondu Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2015.

Gecekondulaşma, Türkiye’nin yetmiş yılı aşkın bir süredir yaşadığı ve çözümleyemediği bir
sorundur. Son 15 senedir TOKİ önderliğinde yapılan kentsel dönüşüm projeleri kapsamında
gecekondu bölgeleri temizlenmekte ve yerlerine yüksek katlı konutlar inşa edilmektedir. Fakat bu
toplu konutların gecekondu bölgelerinde yaşamaya alışmış kişilerin ihtiyaçlarını karşılamadığı
görülmüştür. Dolayısıyla gecekonduda yaşayan kesimlerin nasıl bir konut ve iç mekân kurgusu
istediklerini bilmek ve analiz etmek gerekmektedir. Kentsel dönüşüm aktörlerinin, şehir
plancılarının ve tasarımcılarının söz konusu kesimin ihtiyaçları ile ilgili yeterli çalışmaları
yaptıklarını söylemek güçtür. Bu sebeple, bu tez çalışması kapsamında, Ankara’da Dikmen
Vadisi’nde seçilmiş bir gecekondu evinin iç mekânına yönelik işlevsel bir analiz çalışması yapılmış
ve gecekondu kavramının oluşumuna neden olan etmenler detaylı bir şekilde ele alınmıştır.
Gecekonduda yaşayan insanların, ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve içinde yabancılık ve
dışlanmışlık çekmeden yaşayabilecekleri iç mekân kurgularının önerilmesi için, hâlihazırda
gecekondulu nüfusun yaşadığı iç mekânların incelenerek ve analiz edilerek gerekli ipuçlarının
elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Sözcükler
gecekondu, gecekondulaşma, kentsel dönüşüm, artımlı konut, toplu konut
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ABSTRACT

DEDEKARGINOĞLU, Emre. Functional Analysis of Interior Spaces in Low-Income
Housings: A Squatter Example from Dikmen Valley, Master’s Thesis, Ankara,
2015.

Squatter settlements in Turkey had been a problem for a period of seventy years that country
could not be able to solve. For the last 15 years, squatter settlements are being cleaned by TOKİ
in order to build high-rise social buildings. However, these housings failed to fulfill the needs of
the people that are coming from squatter settlements. Therefore, it is necessary to know and
analyze the needs and demands of these people in order to get a successful urban renewal result.
In this thesis work, a selected squatter house from Ankara’s Dikmen Valley has been analyzed in
terms of interior spaces and the functionality of their utilization and a theoretical framework of
squatter settlements in Turkey had been presented in terms of the notions like poverty, migration
and urbanization. The aim of the thesis is to find necessary tips that will lead the designers and
urban planners to a design solution which would be suitable for the squatter populations.

Keywords
squatter settlement, urban renewal, slums, incremental housing, mass housing, low-cost housing
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1. BÖLÜM
GİRİŞ

1.1.

ARAŞTIRMANIN KONUSU VE PROBLEMİN BELİRLENMESİ

Konut, insanların temel bir ihtiyacı olan barınmayı; sağlıklı, kaliteli, düzenli ve
sürdürülebilir koşullar altında karşılayabilen ve belli bir mekânsal büyüklüğü olan
yapıdır. Fakat aynı zamanda konut, sadece barınma işlevini yerine getiren bir
yapı olmaktan daha fazla anlam taşımaktadır, öyle ki; doğa koşullarına, toplumsal
gelenek ve göreneklere, siyasal yapıya, üretim-tüketim ilişkilerine ve demografik
yapıya bağlı dinamik bir ilişkiler toplamı olarak da görülebilir (TMMOB İMO,
2011).
Tekeli’ye (2012, s. 12) göre konutun; bir barınak olmak, üretilen bir meta olmak,
bir tüketim malı olmak, bir yatırım aracı olmak, bir güvence sağlama mekanizması
olmak, toplumsal ilişki ve kültürel çevrenin düzenlenmesinde bir dinamik olmak
ve emeğin tekrar değerlendirilmesinde bir role sahip olmak gibi çok sayıda işlevi
bulunmaktadır.
19. yüzyılda Batı’da başlayan sanayileşme süreciyle birlikte kentleşme olgusu da
önem kazanmıştır (Es & Ateş, 2004, s. 206). Endüstri Devrimi sonrasında
sanayileşen kentler, tarım odaklı kentlere göre daha cazip bir konuma
ulaşmışlardır. Bu durum, kırsal alanlardan sanayileşen kentlere doğru göçleri
zorunlu kılmıştır ve bu bölgelerde yoğun bir kentleşme süreci yaşanmaya
başlamıştır. Nüfusu kısa sürede hızlı bir şekilde artıran büyük göç yükünün
oluşturduğu çeşitli sorunlardan birisi de konut yetersizliği olmuştur (Kongar, 2008,
s. 560). Kırsaldan gelen kesim, hem yeterli olmayan konut sayısı, hem de yapılı
bir konut edinmeye elverişli olmayan maddi koşulları sebebiyle; konut sorununa
kendi başına bir çözüm getirmek zorunda kalmıştır. Bunun sonucunda, kent
içindeki boş arazilerin üzerinde barınaklar türemeye başlamıştır ve dengesiz
nüfus artışının yarattığı en önemli sorunlardan birisi olan kaçak yapılaşma ile
karşı karşıya kalınmıştır. Gece vakti, kontroller yapılmadığı zamanlarda, elde
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olan asgari malzemelerle yapılan bu yapılar; halk arasında “gecekondu” olarak
tanımlandırılmıştır.
Söz konusu kaçak yapılaşma, gelişmiş ülkelerde de görüldüğü gibi, asıl etkisini
gelişmekte olan ülkelerde göstermiştir. Asya, Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika
ülkeleri, kaçak yapılaşmanın uzun süredir varlığını ve etkisini sürdürdüğü bölgeler
olagelmiştir. Oluşan bu yapılaşma yükü, bölgeden bölgeye, hatta ülkeden ülkeye
farklı sebepler ve sonuçlar getirmiştir.
Türkiye’de kaçak yapılaşma süreci; ülkede sanayileşmenin artması, tarımda
makineleşmeye gidilmesi, İstanbul ve İzmir’in ardından Ankara’nın da bir cazibe
merkezi haline gelmesi ve kırsal kesimin, yapılan atılımlardan yeterince
faydalanamaması gibi sebeplerle, II. Dünya Savaşı sonrası dönemde başlamıştır.
Başlarda geçici olacağı düşünülen bu yapılaşma türü, zamanla daha da artmaya
başlayınca; hem kamuoyunda hem de yerel yönetimlerde kaygı yaratmıştır.
Çeşitli kanunların çıkarılması ve belirli aralıklarla yıkma işleminin yapılması,
gecekondu sorununu çözmeye yönelik bir adım olmamıştır. Siyasi partilerin,
gecekonduları garanti oy haneleri olarak görmeye başlaması, bu yapılara çeşitli
tavizlerin verilmesinin önünü açmış ve konut sorunu daha da karmaşık bir hal
almıştır.
1984 yılında kurulan TOKİ ile birlikte kentsel dönüşüm projelerine ağırlık
verilmeye başlanması, konut sorununa başka bir boyut katmıştır. Gecekonduların
üzerinde bulunduğu arsaların dönüştürülmesini kapsayan kentsel dönüşüm
projelerinin getirdiği yüksek katlı apartman çözümleri, gecekondulardaki yaşama
alışan insanların ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayamamış, “sosyal konuta
göçmüş gecekondu ailelerinin tekrar gecekondularına dönmeleri” olarak
sonuçlanmıştır (Heper, 1978, s. 56).
Sonuç itibariyle, konut sorunu ülkemizde hala güncelliğini koruyan bir konudur.
Keleş (2012, s. 373), bu konuyla ilgili olarak “içinde bulunduğumuz yüzyıldaki
bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin en az etkili olabildiği alan, denilebilir ki,
insanların barınma sorunlarının çözülebilmesidir.” demiştir.
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Konut sorunu, uzlaşmacı bir çözüm süreciyle ancak rahatlatılabilecek
durumdadır. Bu sebeple, hem devletin, hem devlete bağlı aracı kurumların, hem
de özel sektörün işbirliği içerisinde bu sorunları daha derin bir şekilde ele alması
lazımdır. TOKİ’nin kentsel dönüşüm projeleri, görünüşte başarılı gibi dursalar da,
gecekondularda yaşayan insanlar için uygun bir çözüm olmaktan çok uzaklaşmış;
yine TOKİ tarafından “prestij konutları” gibi adlarla üretilen ve pazarlanan
konutlar, kurumun kuruluş amacından uzak ve ülke ekonomisini zorlayıcı
hamleler olmuşlardır (Keleş, 2014, s. 273).
Gecekondu; içinde yaşayan insanlara “kent tipi yaşam biçiminin veremediği
sosyal ve ekonomik güvenceyi yaratmış olduğu değerler ve normlar dizgesi
içindeki ilişkilerle sağlayabilmektedir” (Tatlıdil, 1989, s. 19). Bu sebeple, basit bir
konut şekli olmaktan çok daha fazla alt anlam taşımaktadır. Kentsel dönüşüm
projeleri tasarlanırken, gecekondunun barındığı bu anlamlar göz önünde
bulundurulmalı; bu konutlarda yaşayan insanların sosyal ve kültürel değerlerine
de hassasiyet gösterilmelidir. Belirtildiği gibi, kentsel dönüşüm projesi sonucunda
daire hakkı kazanan gecekondulu, birkaç ay sonra tekrar başka bir gecekondu
bölgesine taşınabilmektedir. Bu gerçek bile, tek başına, kentsel dönüşüm
projelerinin konut sorununa cevap olamadığını göstermektedir.
Kaçak konutlaşma sorunu yaşayan diğer gelişmekte olan ülkeler de kentsel
dönüşüm bazında çeşitli sorunlar yaşamaktadırlar. Bununla birlikte, başarılı
kentsel dönüşüm projeleri de yapılmıştır. Özellikle Şili’de yapılan Quinta Monroy
gibi bazı kentsel dönüşüm projeleri, yoksul insanların konut sorununa oldukça
sağduyulu ve başarılı yaklaşan çözüm önerileri olarak literatüre girmiştir. Söz
konusu Quinta Monroy projesi, gecekonduların malzeme ve yapım tekniği
kısıtlamalarından dolayı oluşan küçük iç mekân modüllerinin incelenmesi ve
profesyonel bir takım ve o bölgede yaşayan insanların birlikte yaptığı
çalıştaylarda elde edilen verilen işlenmesi sonucunda çıkmış bir projedir
(Architecture for Humanity, 2006, s. 167). Bu sayede, bölgede yaşayan yoksul
kesime temel ihtiyaçların (elektrik, su, tesisat, altyapı…) karşılandığı, yasalara ve
yönetmeliklere uygun inşa edilmiş ve kullanıcıların gerektiğinde yeni mekânlar
ekleyebileceği genişleme alanlarına sahip konutlar sağlanmıştır.
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Ülkemizde gecekondu mekânlarının planları, teknik açıdan yeterli bilgi birikimi ve
malzeme alımı ile yapılmadıklarından, nispeten küçük odalardan oluşmaktadır.
Gecekonduda yaşayan ailenin ihtiyacı ve imkânı dâhilinde, arazide uygun alanın
da olması durumunda, yeni bir oda eklenmektedir ve bu sayede yatay büyüme
sağlanmaktadır. Bu duruma istinaden, oda, gecekondu içinde bir nevi Osmanlı
İmparatorluğu zamanındaki Türk evi ya da daha da öncesinde göçebe çadırları
gibi, birden fazla işleve sahip olabilmektedir (Ray, 1997, s. 167). Bu çok işlevli
yaklaşım, gecekondu iç mekânları içerisinde farklı varyasyon ve çözümlemelerin
oluşmasını

sağlamakta

ve

her

gecekonduyu

özelleştirmektedir.

Fakat

gecekondulardaki iç mekânlara dair çalışmaların az olması, bu konuda hem bir
yabancılık getirmekte hem de yöntem eksikliğine yol açmaktadır. Gecekondulu
nüfusu tanıyamamak, onlara yönelik hazırlanan kentsel dönüşüm projelerinde
başarısız sonuçlar elde etmenin önünü açmaktadır. Dolayısıyla, gecekondu
sorunu bir döngü halinde varlığını korumaktadır.
Hem gecekondu sorununu efektif biçimde çözmek, hem de kentsel dönüşüm
projelerinin daha kullanıcı odaklı ve uzlaşmacı sonuçlar sunmasını sağlamak için,
hedef kitlesini ve yaşadıkları mekânları iyi analiz etmek gerekmektedir.

1.2.

ARAŞTIRMANIN AMACI

Yoksul insanların içinde bulunduğu konut sorunu, gelişmekte olan ülkelerin
neredeyse çoğunda hala güncel olan bir sorundur. Oberai’ye göre; Üçüncü
Dünya ülkelerinde resmi konut piyasası, %20 oranından fazla yeni konut stoğunu
nadiren sağlayabilmekte olduğundan; insanlar, kendi imkânlarıyla yaptıkları
kaçak konutları kullanmak zorunda kalmaktadırlar (aktaran Davis, 2007, s. 17).
Türkiye kapsamında bakıldığında, gecekondulaşma neredeyse yetmiş seneye
yayılmış bir süreçtir. Bu süreç zarfında, gecekondu bölgelerinin iyileştirilmesine
dair tam anlamıyla işlevsel bir çözüm getirilememiş olduğu gibi, gecekondu
bölgelerinin sayısı sürekli artmıştır. 1955 yılında 50.000 olan ülke çapındaki
gecekondu sayısı, 2002 yılında 2.200.000’e yükselmiş, kentsel nüfustaki payını
%4,7’den %27’ye çıkartmıştır (Keleş, 2012, s. 510).
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Türkiye’de gecekondu bölgelerini engellemek amacıyla çıkarılan yasalar ve yıkım
kararları,

kanuni

açıklar

sebebiyle

düzenli

olarak

uygulanmamıştır.

Gecekonduların siyasi getirim malzemesi olması, bu bölgelerdeki sayı artışına
göz yumulmasına sebep olmuştur. Son yirmi senelik dönemde, TOKİ aracılığıyla
yapılan kentsel dönüşüm projeleri, gecekondu bölgelerinin yıkımıyla sonuçlansa
da; bu projelerin gecekondulu nüfus açısından işlevselliği ayrıca soru işareti
olmuştur. Bu noktada, Kejanlı (2013, s. 49), “gecekonduda yaşayan ailelerin
sosyo-ekonomik ve kültürel yapılarına göre stratejik, esnek, kaliteli ve katılımcı
bir modelleme ile oluşmuş bir TOKİ konutu kararının gerekliliğinin” altını
çizmektedir. Bu tip bir konut kararının oluşması, tasarım ve sürdürülebilirlik
ilkelerini göz önünde bulundurmak ve gecekonduda yaşayan insanların
barındırdığı sosyokültürel değerlerin ve kurdukları mekânsal kurguların
çözümlenmesiyle ile sağlanabilir.
Bu bağlamda, bu tez çalışmasında, daha önce mimari bilim dalı açısından pek
incelenmemiş ve daha çok sosyologların ilgi alanına girmiş olan gecekondular, iç
mekân bazında incelenmiştir ve söz konusu mekânların oluşması ve
şekillenmesine dair analizler yapılmıştır. Gecekonduda yaşayan insanların,
ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve içinde yabancılık ve dışlanmışlık çekmeden
yaşayabilecekleri iç mekân kurgularının önerilmesi için, hâlihazırda gecekondulu
nüfusun yaşadığı iç mekânların incelenerek ve analiz edilerek bir yöntem
geliştirilmesi gerektiği düşünülmektedir.
Elde edilen sonuçların, kentsel dönüşüm projelerini yürüten birincil devlet organı
TOKİ başta olmak üzere, tasarımcıların, mimarların, içmimarların ve kent
planlamacılarının gecekondulara olan yaklaşımına farklı bir bakış açısı sunması
ve

gecekondulardan

öğrenecek

çok

şeyin

olduğunu

göstermesi

hedeflenmektedir.

1.3.

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE YÖNTEMİ

Tez çalışması kapsamında; yoksul insanların yaşadığı konutların oluşma
sürecine etki eden birincil kavramlar olan kentleşme, yoksulluk ve göç
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tanımlanmıştır. Cumhuriyetin kurulmasından sonra hızlı bir gelişim ve dönüşüm
sürecine giren Türkiye, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kırsaldan büyük kentlere
doğru göç hareketlerini yaratan “itici güçler” (Keleş, 2012, s. 36), hali hazırda
gelişmekte olan büyük kentlerde bir konut sorunu yaratmıştır. Dolayısıyla
Türkiye’deki konut sorunu ve yoksul insanların yaşadığı konutların oluşum
sürecini anlamak için bu temel kavramların açıklanması önem arz etmektedir.
Kavramların açıklanmasında hem Türkçe hem de yabancı kaynaklardan
yararlanılmış; Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve TÜİK gibi kurumların veri
tabanlarından alınan verilerle tablolar hazırlanarak güncel bilgiler sunulmaya
çalışılmıştır.
Günümüzde, gelişmekte olan ülkelerde bulunan yoksul insanların yaşadıkları
konutlar

için;

söz

konusu

ülkelerin

anadillerinde

yer

etmiş

kelimeler

kullanılmaktadır. Örnek olarak; Brezilya’da favela, Arjantin’de villa miseria gibi
yerel kavramlar, yoksul insanların bahsedilen ülkelerde yaşadığı konut ya da
bölgeleri tanımlamaktadır (Çetin, 2012, s. 50). Türkiye’de de yoksul insanların
yaşadığı konutları tanımlamak için, “gecekondu” kavramı halk tarafından
türetilmiştir. Bu sebeple, tez çalışması kapsamında; hem dünyadaki yoksulluk
konutlarına değinilmiş, hem de Türkiye’de yaşanan gecekondulaşma süreci
tarihsel boyutundan günümüzdeki durumuna kadar, sosyal, ekonomik ve politik
açılardan detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Çeşitli kaynaklardan (belediyeler,
Birleşmiş Milletler…) derlenen verilerle güncel gecekondu sayılarına dair veri
tabloları hazırlanmıştır. Saha araştırmasının, gecekondu sorununu yoğun olarak
yaşayan başkent Ankara’da yapılması sebebiyle, özel olarak Ankara’da yaşanan
gecekondulaşma sürecine de değinilmiştir.
Gecekondular, sosyal bilimler tarafından fazlasıyla araştırılmış bir konudur.
Birçok araştırmacı; Türkiye içerisinde bulunan gecekondu bölgelerinde saha
araştırmaları yapmış, anketler ile bu bölgeler içinde yaşayanlardan bilgi toplamış
ve önemli demografik bilgiler ve bulgular elde etmişlerdir. Fakat gecekonduların
mimarlık ve içmimarlık bilim dalları açısından incelenmesi, Türkiye’de özenli bir
şekilde ele alınmamıştır. Dolayısıyla, tez çalışması kapsamında, gecekonduların
yapım süreçleri, teknikleri ve iç mekân biçimlenişleri ile ilgili, Türkiye kapsamında
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yapılan ve sayıca fazla olmayan kitap, makale ve araştırma raporları incelenerek
konu hakkında daha kapsamlı bilgi akışı sağlanması amaçlanmıştır. Bu
bağlamda, iç mekân kabuğuna öneri olarak, TOKİ’nin günümüzde yürüttüğü tip
konutlar ile yurtdışında yapılmış bir başarılı kentsel dönüşüm örneği
karşılaştırılarak incelenmiş, bu konutlarda gecekonduluların isteklerine nasıl bir
karşılık verildiği gözlemlenmiştir. Böylece, TOKİ’nin yapılarında işlediği mekân
kurgularına dair eleştirilerin daha net anlamlandırılması amaçlanmıştır.
Tez çalışması kapsamında, asıl problem olan iç mekânların işlevsel analizi,
Ankara’da bulunan bir gecekondu örneği bağlamında sunulmuştur. Öncelikle
araştırma kapsamında yaşanan bir kısıtlamadan da bahsetmek gerekmektedir.
Gecekondu bölgeleriyle ilgili çalışmalar esnasında, bazı siyasi kaygıların da
güdülmesinden dolayı gecekondularda yaşayanların tepkili olabileceği ve
görüşmeye yanaşmayabileceği bilgisi alınmıştır. Dolayısıyla bu konuda işbirliği
yapabilecek ailenin bulunabilmesi için aracı kişilerden yardım alınması
gerekmiştir. Araştırma konusu için, bir aracı kişinin yardımıyla Barınma Hakkı
Bürosu’ndan izin alınarak, şu an Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm
projeleri sebebiyle üzerinde yıkılma kararı bulunan Dikmen Vadisi’nde yaşayan
bir aile ile görüşülmüş; yaşayışlarına, gecekondu konutlarında geçirdikleri sürece
ve konutları dâhilindeki yapısal sorunlara dair bilgi paylaşımları yapılmıştır.
Ailenin yaşadığı gecekondu konutunun mekân fotoğrafları çekilmiş ve rölövesi
çıkarılmıştır. Çıkarılan rölöve, bilgisayar ortamında çizilmiş ve dijital ortamda
çeşitli veriler elde edilmiştir. Bu veriler ışığında, ailenin yaşadığı konuttaki iç
mekânların işlevsel olarak analizi yapılmış, yerleşim ve biçimleniş olarak
incelenmiştir.
Çalışma kapsamında, gecekondulara, sosyolojik yaklaşımdan farklı olarak,
mimari odaklı yaklaşılarak mekânların oluşum ve gelişimlerine dair ipuçları
yakalanmaya çalışılmış ve bu konutlara akademik anlamda farklı bir perspektiften
bakmak amaçlanmıştır.
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2. BÖLÜM
KENTLEŞME VE KENTLEŞMEYİ ETKİLEYEN KAVRAMLAR

2.1.

KENTLEŞME

2.1.1. Kentleşme Tanımı
Kent, farklı faaliyetlerde bulunan ve değişik özellikler taşıyan insan topluluklarının
oluşturduğu ve tarımsal olmayan üretimin yapıldığı geniş, yoğun ve sürekli
yerleşim birimidir (Taneri, 1978, s. 19; Kartal, 1978; aktaran Yılmaz & Çitçi, 2011).
Toplumun yerleşme, barınma, dinlenme ve eğlenme gibi ihtiyaçlarının
karşılandığı birimler olan kentler; ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal
yapılanmalarıyla ön plana çıkmış; hem iş ve yaşam imkânlarının fazlalığı hem de
barındırdığı yoğun nüfus sebebiyle günümüzde üretim, ticaret ve ulaşım
faaliyetlerinin merkezi olmuştur (Kiziroğlu, 2013, s. 55; Aslanoğlu, 1998, s. 142).
Sanayi Devrimi’ne kadar olan süreçte, kent kavramı, taşıdığı işlevsel yapı
açısından pek bir değişiklik yaşamasa da, Sanayi Devrimi ile birlikte oluşan nüfus
hareketleri kentlerin büyümesini kısa sürede hızlandırmış ve kentleşme olgusunu
doğurmuştur (Yılmaz N. , 2004, s. 252). Sanayileşmenin, eski kent merkezleri
dışında; hammaddeye ulaşımın en kolay ve ucuz yolla sağlanabileceği
noktalarda kümelenmiş olması; kentleşmenin Sanayi Devrimi’nin bir yan ürünü
olarak oluştuğunu göstermektedir (Yılmaz M. , 2010, s. 61).
Keleş (2012, s. 31) tarafından verilmiş geniş tanımda, kentleşme; “sanayileşmeye
ve ekonomik gelişmeye koşut olarak kent sayısının artması ve bugünkü kentlerin
büyümesi sonucunu doğuran, toplum yapısında artan oranda örgütleşme, iş
bölümü ve uzmanlaşma yaratan, insan davranış ve ilişkilerinde kentlere özgü
değişikliklere yol açan bir nüfus birikim süreci” olarak tanımlanmıştır. Kartal
(1982) ise kentleşmeyi, bilim ve teknoloji ile ilgili gelişmelerin ve tarım ya da
sanayi odaklı üretim güçleri ve ilişkilerindeki değişmelerin sonucu olarak
betimlemiştir (aktaran Çetin, 2012, s. 33). Tatlıdil (1989, s. 3), demografik açıdan
bir tanım getirerek, kentleşmenin “kırsal nüfusa göre kent kabul edilen yerleşim
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yerlerinde yaşayan nüfus oranının artışı ve/veya kent olarak kabul edilen yerleşim
yerlerinin sayısal olarak artışı olarak” ele alındığını belirtmiştir.
Kentleşmeyi, çeşitli etmenlere bağlı olarak kırsal nüfusun oluşturduğu göç
hareketlerinden kaynaklanan ve demografik sonuçlar doğuran bir toplumsal
değişme süreci olarak da tanımlamak mümkündür (Es & Ateş, 2004, s. 208).
1950li yıllardan beri artan doğum ve azalan ölüm oranlarına karşılık; Asya, Afrika
ve Güney Amerika’da gelişmekte olan kentlere doğru akan yoğun göç, hızlı bir
nüfus artışına sebep olarak kentleşme olgusunu önemli bir konuma oturtmuştur
(Taş & Lightfoot, 2005, s. 263).

2.1.2. Kentleşme Nedenleri
Kentleşme olgusunun oluşma sürecini birebir etkileyen çeşitli etmenler
bulunmaktadır. Keleş (2012, s. 35), bu etmenleri ekonomik, teknolojik, siyasal ve
sosyopsikolojik etmenler olarak dört ayrı kategoride incelemiştir.
Ekonomik etmenler, kırsal kesimdeki yaşam şartlarının gitgide zorlaşması ve
tarımın makineleşmesiyle birlikte işgücü fazlalığının doğması temelinde
şekillenen; aynı zamanda topraksızlık ya da düşük toprak verimi, gelir ve iş
olanakları açısından yetersizlikler, sağlık, eğitim, kültürel faaliyetler, konut ve
altyapı gibi açılardan kırsal kesimin kentlere göre çok geride kalması ve güvenlik
sorunları gibi durumlardan da destek alan; kısacası kırsal nüfusu kente iten
etmenlerdir (Keleş, 2012, s. 35-36; Es & Ateş, 2004, s. 218; Kiziroğlu, 2013, s.
56; Kongar, 2008, s. 550).
Ekonomik etmenlerin karşıtı olarak, sosyopsikolojik etmenler, insanları kentlere
çekici sebepler ortaya koymuştur. Bu etmenler, “köy ve kent yaşam biçimleri,
ölçünleri arasındaki ayrımlardan kaynak alır” (Keleş, 2012, s. 40). Kentler, kırsal
kesime göre daha çok istihdam olanağı ve maaş aralığını sağlayabilmektedir.
Aynı zamanda, kentlerde eğitim, sağlık, konut, kamu hizmetleri ve sosyal hayat
açısından daha fazla seçenek bulunmaktadır. Toplumların sahip olduğu kültürel
değer ve inançlar da, kentleşmeyi teşvik edici etkiler olarak gösterilebilmektedir.
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Bu durumlar, kırsal nüfusu bir noktadan sonra kente çekmekte ve nüfus artışında
rol oynamaktadır (Çetin, 2012, s. 28; Es & Ateş, 2004, s. 218; Kiziroğlu, 2013/2,
s. 56-57; Kongar, 2008, s. 553).
Sanayi Devrimi’nden bu yana yaşanan teknolojik gelişmeler, hem tarım işleyişini,
hem de nüfus hareketlerini fazlasıyla etkilemiştir. Tarımın makineleşmesi, ulaşım
ve haberleşme ağlarında görülen gelişmeler; teknolojik etmenlerin bir nevi
kırsaldan kente iletici güç olmasını sağlamıştır (Keleş, 2012, s. 38; Es & Ateş,
2004, s. 218; Kiziroğlu, 2013/2, s. 57; Yılmaz & Çitçi, 2011, s. 261).
Kırsaldan kente diğer bir itici güç ise siyasal etmenler olmuştur. Devletin
uyguladığı yönetim yapısı, ekonomi ve siyaset programları, içişleri ve dışişleri
politikaları ve hukuki mevzuatların kentleşme ve nüfus hareketleri açısından
etkileri olmaktadır. Savaş ya da terör gibi siyasi problemler, yoğun nüfus
değişimlerine sebebiyet verdiklerinden kentleşme üzerinde ayrıca bir etki
yaratırlar (Keleş, 2012, s. 39-40; Es & Ateş, 2004, s. 218; Kiziroğlu, 2013/2, s.
57).

2.1.3. Gelişmekte Olan Ülkelerde Kentleşme
Sağlıklı bir kentleşme, sanayileşmenin ekonomik gelişmeyle paralel ilerleme
gösterdiği bir süreçten oluşmaktadır. Tarım odaklı nüfustan, kentleşmiş bir nüfusa
geçişi nitelediğinden; kentleşme, gelişmiş toplumlarda kalkınma ile eş anlamlı
kullanır olmuştur (Yılmaz M. , 2010, s. 62-63). Fakat bu durum, gelişmekte olan
ülkeler için biraz daha farklı işlemektedir. Feodal bir toplum yapısından kapitalist
bir toplum yapısına geçiş sürecinde, bu değişimi geçiren ülkeler; sanayileşmenin
başlayıp, gerçekleşememesi sebebiyle oluşan bir ikili yapıya ev sahipliği
yapmaktadır (Acaroğlu, 1973, s. 4a). Söz konusu ülkelerde kentleşme hızlı bir
şekilde yaşanmaktadır ama oluşan kentleşme yükünü karşılayacak sanayileşme
yavaş bir şekilde ilerlemektedir (Tatlıdil, 1989, s. 3; Keleş, 2012, s. 35). Böyle bir
durumda, kalkınma veya sanayileşme tam anlamıyla oturmadan bir çeşit
kentleşme süreci yaşandığından, bu ülkelerdeki kentleşme “çarpık kentleşme”
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veya “sanayileşmesiz kentleşme” olarak değerlendirilmektedir (Sağlam, 2006, s.
37; Acaroğlu, 1973, s. 32). Çarpık kentleşme, bu ülkelerde nüfus yoğunluğunu bir
ya da iki büyük kente yığdığından, metropol alanlarında hızlı bir gelişmeye sebep
olmaktadır (Yılmaz M. , 2010, s. 63). (Tablo 2.1)
MEGAŞEHİRLER (milyon olarak)
Şehir Adı

1950

2015

Tokyo

11,27 38,00

Delhi

1,37

25,70

Şanghay

4,30

23,74

São Paulo

2,33

21,07

Mumbai (Bombay)

2,86

21,04

Meksiko

3,37

21,00

Pekin

1,67

20,38

Kinki M.M.A. (Osaka)

7,01

20,24

Kahire

2,49

18,77

New York-Newark

12,34 18,59

Dakka

0,34

17,60

Karaçi

1,06

16,62

Buenos Aires

5,10

15,18

Kalküta

4,51

14,86

Istanbul

0,97

14,16

Çongçing

1,57

13,33

Lagos

0,33

13,12

Manila

1,54

12,95

Rio de Janeiro
3,03 12,90
Tablo 2.1: Megakentlerin 1950-2015 arası nüfusları (UNHABITAT, 2015)

Dünya nüfusunun gelecekteki artışlarının tamamen kentler odaklı olacağını
öngören Davis (2007, s. 2), gelişmekte olan ülkeler arasında görülen Çin,
Hindistan ve Brezilya’nın toplum nüfus sayısının, yakın gelecekte, kabaca Avrupa
ve Kuzey Amerika kıtalarının toplam nüfus sayısına eşit olabileceğini
belirtmektedir. Davis (2007, s. 7), bu yeni kentleşme düzeninin bedeli olarak,
farklı fiziki büyüklük ve ekonomik özelliklere sahip kentlerin içinde ve aralarında
yükselen eşitsizlik olacağı yönünde bir saptamada bulunmuştur. Günümüzde
dünyanın içinde bulunduğu hızlı kentleşme süreci bu sebeple oldukça önem
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taşımaktadır. Davis (2007, s. 16), Üçüncü Dünya’nın şu an sermaye yüklü kırsal
kesimler ve sanayileşememiş ama iş yükü fazla kentler örnekleriyle dolu
olduğunu belirtmekte ve bu durumu “istihdam sağlayan değil yoksulluk üreten
aşırı kentleşme” olarak tanımlamaktadır.
Gelişmekte olan ülkelerde yaşanan kentleşme sürecinin bazı özellikleri
bulunmaktadır. Bu ülkelerde, büyük kentler, orta ve özellikle küçük kentlere göre
her zaman daha hızlı büyümektedir. Yine büyük kentlerin gelişimine bağlı olarak,
bu kentlerin bulunduğu bölgeler de gelişim göstermekteyken, orta ve küçük
kentlerin ağırlıklı bulunduğu bölgeler daha geride kalmaktadır. Dolayısıyla, büyük
kentlerin çekici güçleri, orta ve küçük kentlerden sürekli olarak göç alınmasına
sebep vermektedir. Nüfus bir tarafta azalırken, diğer bir yanda da dengesiz bir
şekilde arttığından; bu sefer büyük kent sınırları içinde kent ve kamu hizmetlerinin
karşılanmasına dair yetersizlikler ve sıkıntılar baş göstermektedir. Kentlileşen
kırsal nüfusun deneyimsiz ve becerisiz olmasıyla birlikte, hali hazırda kentlerde
bu kesime istihdam sağlayabilecek yeterli yatırımın bulunmaması, kırdan
gelenlerin deneyim istemeyen marjinal iş kolları ve hizmet sektörü içerisine
yığılması ile sonuçlanmıştır (Keleş, 2012, s. 43; Şenyapılı, 2004, s. 124).
Bu tarz bir kentleşme süreci; işsizlik, sektörler ve bölgeler arası dengesizlik, konut
yetersizliği gibi ekonomik sorunlar ve plansız ve düzensiz yerleşme,
tabakalaşma-sınıflaşma, kültürel ve toplumsal çözülme gibi sosyal sorunları da
beraberinde getirmektedir (Es & Ateş, 2004, s. 219).
Bu bağlamda, Türkiye’deki kentleşme sürecini Sağlam (2006, s. 37), aşırı
kentleşme olarak nitelendirmekte ve sanayileşme süreciyle kentleşmenin
Türkiye’de paralel ilerlemediğini belirtmektedir. Türkiye ve benzer gelişmişlik
seviyesinde olan birçok ülkede kentleşme sonucu oluşan sorunlar, 1960lı
yıllardan itibaren var olmaya başlamıştır (Tatlıdil, 2002, s. 230).
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2.1.4. Türkiye’de Kentleşme
Türkiye’de kentleşme; “ülkenin toplumsal ve ekonomik yapısını biçimlendiren
temel öğelerden birisi” olmakla beraber; “itici, çekici ve iletici güçlerin etkisi altında
oluşan, gelişen ve değişen bir nüfus hareketi” olarak nitelendirilmektedir (Kongar,
2008, s. 549; Keleş, 2012, s. 67). Türkiye’de kentleşme; 1950li yıllardan itibaren
kırsal alanlarda tarıma bağlı yaşanan değişiklikler sebebiyle ekonomik sıkıntıların
oluşması ve bunun sonucunda kırsal nüfusun, daha fazla ekonomik ve sosyal
imkân

sunan

kentlere

kayması

ile

yaşanan

nüfus

artışı

sonucunda

gerçekleşmiştir (Keleş, 2012, s. 68; Tümertekin, 1973, s. 3; Şenyapılı, 2004, s.
174; Çetin, 2012, s. 28; Taş & Lightfoot, 2005, s. 266).
TÜRKİYE'DE KIRSAL, KENTSEL VE TOPLAM NÜFUSUN YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ (19272012)
Sayım Dönemleri
Kentsel Nüfus
Oran (%)
Kırsal Nüfus
Oran (%)
Toplam
1927
3.305.879
24,2
10.342.391
75,8
13.648.270
1935
3.802.642
23,5
12.355.376
76,8
16.158.018
1940
4.346.249
24,4
13.474.701
75,6
17.820.950
1945
4.687.102
24,9
14.103.072
75,1
18.790.174
1950
5.244.337
25
15.702.851
75
20.947.188
1955
6.927.343
28,8
17.137.420
71,2
24.064.763
1960
8.859.731
31,9
18.895.089
68,1
27.754.820
1965
10.805.817
34,4
20.585.604
65,6
31.391.421
1970
13.691.101
38,5
21.914.075
61,6
35.605.176
1975
16.869.068
41,2
23.478.651
58,2
40.347.719
1980
19.645.007
43,9
25.091.950
56,1
44.736.957
1985
26.865.757
53
23.798.701
46,9
50.664.458
1990
33.326.351
59
23.149.684
41
56.473.035
2000
44.006.274
64,9
23.797.653
35,1
67.803.927
2007
49.747.859
70,5
20.838.397
29,5
70.586.256
2012
58.448.431
77,3
17.178.953
22,7
75.627.384
Tablo 2.2: Türkiye'de Kırsal, Kentsel ve Toplam Nüfusun 1927-2012 Yılları Arasındaki Değişimi (TÜİK,
2013)1

12.11.2012 tarihinde kabul edilmiş olan 6360 Sayılı kanun ile birlikte, Türkiye’deki büyükşehirlerde yer alan
köyler mahallelere dönüştürülerek ilçelere bağlanmıştır. Bu sebeple, 2013 ve sonrası TÜİK sayımlarında,
büyükşehirler için kırsal nüfus bilgisi hakkında net bilgi bulunmamaktadır.

1
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Türkiye’de ilk yapılan nüfus sayımından güncel bir tarihe kadar olan istatistikler
incelenirse, kentleşmenin 1927’den beri süregelen bir süreç olduğu anlaşılır.
TÜİK’den alınan verilere göre derlenen Tablo 2.2’de görülebileceği gibi, 1927
yılında

toplam

nüfusun

%76’sına

yakın

çoğunluğu

kırsal

kesimlerde

yaşamaktadır. 1950 senesine kadar, kırsal kesimin nüfustaki yüzdelik payı küçük
azalmalar görse de kayda değer bir değişim göstermemiştir. Aynı şekilde, 1927
yılında %24 oranında olan kentsel nüfus, 1950 senesine kadar toplamda %0.8
oranında bir yükselme gösterebilmiştir. Fakat 1950 yılına kadar ülke nüfusundaki
çoğunluğu oluşturan kırsal nüfusun payı ilerleyen yıllarda azalmaya başlamıştır
(Yılmaz M. , 2015, s. 164). 1950-55 yılları arasında kentsel nüfus, ilk kez %1
oranının üstünde artmış göstermiş, kırsal nüfus ise %75 oranından %71,2
oranına gerilemiştir. 1985 yılına kadar bu ilişki sürmüş ve 1985 yılındaki nüfus
sayımında kentsel nüfus, kırsal nüfustan %6 oranında daha fazla çıkmıştır. 1985
yılından itibaren Türkiye nüfusunun büyük çoğunluğu kentlerde ikamet eder
olmuştur. TÜİK’in 2014 tarihli ADNKS istatistikleri, 77.695.904 kişi olan Türkiye
nüfusunun %91,75’inin (71.286.182) kentlerde yaşadığını belirtmektedir.

2.1.4.1.

Cumhuriyet Döneminde Kentleşme

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını takip eden süreçte kentleşme, Osmanlı
İmparatorluğu’nda olduğu gibi yavaş ilerlemiştir (Tümertekin, 1973, s. 2). Yılmaz
ve Bulut’a (2009, s. 5) göre; II. Mahmut döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nda
yapılan nüfus sayımından çıkan sonuçlar karşılaştırıldığında, “demografik yapı
açısından 1830lardaki kır-kent dengesi ile 1950’de Türkiye’nin kır-kent dengesi
arasında fazla bir fark gözükmemektedir.” 1950 senesine kadar Türkiye’de
sanayileşme; II. Dünya Savaşı ve Büyük Buhran gibi dış etkenler sebebiyle yeterli
ithalat ve ihracatın yapılamaması, buna bağlı olarak büyük yatırımlara
gidilmemesi ve hala tarım odaklı ekonominin ön planda olması sebebiyle önemli
bir gelişim gösterememiştir. Bu sebeple, kent nüfuslarında büyük artışlar
olmamıştır (Şenyapılı, 2004, s. 112; Keleş, 2012, s. 61).
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1923-1950 arasındaki süreçte, demiryolu ulaşımına verilen önem ile liman
kentleri yerine Anadolu’nun iç kesimlerinde yer alan kentler önem kazanmıştır.
Demiryolunun geçtiği bölgelere fabrikalar kurulmuş ve bu kentlerin büyük
kentlerle bağlantısı sağlanmıştır. Ankara’nın başkent yapılması kentte ve
çevresinde yapılaşmayı arttırmıştır (Yılmaz & Çitçi, 2011, s. 259). Yine bu
dönemde, Osmay’ın (1998) belirttiği üzere, bir merkezde esnaf ve çiftçilerin
ticaret yaptığı, diğer merkezde ise devlet kurum ve kuruluşlarının yer aldığı iki
merkezli kent yapısı benimsenmiş ve bu merkezler birbirine düzenli yollar ve
meydanlarla bağlanmıştır (aktaran Niray, 2002, s. 12).

2.1.4.2.

1950-1980 Yılları Arası Kentleşme

Ellili yıllar, siyasi açıdan Türkiye’de birçok değişikliğe gebe olmuştur. Tek parti
iktidarının bitişi ve Demokrat Parti’nin başa geçmesiyle birlikte devletin ekonomi
politikasında liberalleşme ve modernizasyona ağırlık verilerek dışa açılma süreci
başlatılmıştır ve özel sektöre de ağırlık verilmiştir (Niray, 2002, s. 12). II. Dünya
Savaşı sonrası gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini desteklemek amacıyla
dağıtılan Marshall yardımı ise Türkiye’de tarım açısından dönüm noktasını
oluşturmuştur. “Marshall yardımının ilk aşamadaki Türkiye’nin askeri yapısını
geliştirmekti. Ancak savaş sonrası Avrupa’sının özellikle 1947 yıllarında
Türkiye’nin ihraç edeceği tarım ürünlerine çok gereksinmesi vardı. 1948-1950
yılları arasında Türkiye’ye Marshall yardımı kapsamında toplam 164 milyon dolar
girmiştir” (Şenyapılı, 2004, s. 118). Marshall yardımı sayesinde ülkeye 16.000
civarında traktör hibe edilmiştir (Çetin, 2012, s. 51). Traktör kullanımı, işlenebilirlik
ve verimi arttırsa da; tarım emekçilerinin yerini aldığı için işgücü fazlalığı
yaratmaktaydı. Benzer şekilde, makineleşmeyle birlikte büyük ve küçük çiftçi
ayrımı da keskinleşmişti. Bu gelişmelerin sonucunda küçük çiftçiler ve tarım
emekçileri kırsalda iş imkânı bulamadıkları için, kentlere göç etmek zorunda
kalmışlardır (Davis, 2007, s. 57).
Kongar

(2008,

s.

550),

bu

sonucun

sadece

sanayileşme

süreciyle

bağdaştırılamayacağını belirtmekte ve “kırsal alandaki yaşam koşullarının
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elverişsizliğinden doğan “itici öğeler””in önemini vurgulamaktadır. Türkiye
açısından bu itici öğeler, tarım odaklıdır. Makineleşmenin ardından işgücü
fazlalığının oluşması, tarımdan elde edilen gelirin düşmesi, ekilebilir arazi
verimsizliği gibi tarıma bağlı sebeplerin yanında kırsal kesimde kültürel ve
eğitimsel faaliyetlerin eksikliği ve işsizlik de önemli itici öğeler olmuştur. İtici
öğelere karşılık kentleri şekillendiren çekici öğeler de kırsal kesimi göç fikrine
yakınlaştırmıştır. Başta iş ve düzenli maaş imkânları olmak üzere, sağlık, eğitim
ve kültürel imkânların yaygınlığı, artan sanayileşme ve iyileşen ulaşım
seçenekleri; kentlerin cazibesini daha da arttırmıştır (Taş & Lightfoot, 2005, s.
266).
1963 senesinde yapılan ilk Beş Yıllık Kalkınma Planı ile birlikte Türkiye’de
kentleşmenin planlı dönemi başlamıştır. Kooperatif konutları ve çok katlı
apartmanlar yine bu aralıkta sunulur olmuştur. Ulaşım araçlarındaki gelişim,
kentleşmenin hızlanmasına katkı sağlamıştır fakat aynı zamanda trafik kaynaklı
hava ve gürültü kirliliği sorunuyla da karşılaşılmıştır. Bu dönem içerisinde,
sanayileşme atılımları açısından İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere
büyük kentlerin önemi artmış; bu kentler içinde fabrika ve sanayi bölgeleri
kurulmaya başlanmıştır (Yılmaz & Çitçi, 2011, s. 261; Niray, 2002, s. 13-14).

2.1.4.3.

1980 Sonrasında Kentleşme

Seksenli yıllar, Türkiye’de ekonomik olarak tam anlamda dışa açılmanın
başladığı dönemdir. Dünyada yetmişli yılların sonunda yaygınlaşan küreselleşme
kavramı, neo-liberal (özel sektör kontrolünde ekonomi) politikaların da yükselişe
geçmesiyle ön plana çıkar olmuştur. Gelişmekte olan ülkelere IMF ve Dünya
Bankası tarafından özelleştirmelere hız verilmesi ve vergilerde indirim yapılması,
bu sayede enflasyonun kontrol edilmesi yönünde baskılar uygulandığı ve fon
dağıtıldığı bilinmektedir. Türkiye’de bu uygulamalar karşılığında ekonomideki
devlet müdahalesi kaldırılmış ve serbest piyasa uygulamasına geçişmiştir, aynı
zamanda faiz ve dövizlerdeki denetim yumuşatılmıştır. Bu uygulamalarla birlikte
yabancı sermaye de ülkeye girebilir olmuştur. (Uçkaç, 2010, s. 427) Serbest
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piyasanın hâkim olması, kentler arasındaki sınıf farklılıklarını daha da
keskinleştirmiştir. (Yılmaz & Çitçi, 2011, s. 263) Dönemin ortalarından itibaren
Güneydoğu Anadolu bölgesinde görülen terör olayları; Türkiye’deki kentleşme
süreci adına ayrı bir itici güç doğurmuş ve zorunlu göç hareketi yaratmıştır (Taş
& Lightfoot, 2005, s. 266).
Seksenli yıllarda kentleşme adına olmuş en önemli gelişmeler; 1984’te Toplu
Konut İdaresi’nin kurulması; İmar ve İskân Bakanlığı’nın kapatılması ve
belediyelerin kaynak ve yetkilerinin arttırılması olmuştur (Tekeli, 1998; aktaran
Niray, 2002, s. 15).
Günümüzde kentleşme; İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere,
büyükşehirlerde yoğunlaşmıştır ve söz konusu kentler hala göç almaya devam
etmektedir. Gelişen teknolojiler, ulaşım ve haberleşme alanında kentleşmeyi
birebir etkileyen değişimler yaratmış; mobil nüfus değişiklikleri yaratmıştır.
TOKİ’nin başını çektiği kentsel dönüşüm projeleri kadar, özel sektör tarafından
inşa edilen lüks konut projeleri de özellikle son on senedir ülke içindeki ekonomik
ve demografik yapıyı taşıyan işler olmuşlardır. Fakat altmış senelik kentleşme
sürecinin yarattığı sorunlar tam anlamıyla çözülememiştir ve hala geçerliliğini
korumaktadır.

2.1.4.4.

Türkiye’de Kentleşmenin Sonuçları

Keleş (2012, s. 184), Türkiye’de günümüze değin süren kentleşme sürecinin plan
ve düzenden yoksun olduğunun altını çizmektedir. Beş Yıllık Kalkınma Planları
adı altında, 2013 yılına dek dokuz ayrı plan yürürlüğe konmuş olsa da; bu
planların işlemesi ve uygulanması konusunda hükümetler özen göstermemiş;
aksine taviz bile vermişlerdir. Dolayısıyla, Türkiye’de kentleşmenin, “geleneksel
iktidar-toplum ilişkilerinin belirlediği, merkeziyetçi ve otoriter kurallarla işleyen
kurumlar, güçsüz yerel yönetimler ve popülist politikaların beslediği kayıt dışı
örgütlenmelerin karşılıklı etkileşiminin oluşturduğu bir ortamda gerçekleştiği”
söylenebilir (Yılmaz & Çitçi, 2011, s. 266).
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Kırsal nüfus, kırsal alanlarda etkili olan itici güçler sebebiyle, daha iyi iş ve yaşam
koşulları beklentisiyle kentlere göç etmiştir ama hem iş hem de barınacak konut
bulmakta sorun yaşamışlardır (Kılınç & Bezci, 2011, s. 326). Sanayileşme ile
denk giden bir kentleşme süreci oluşmadığından, Türkiye’deki kentler, bir anda
hızla akan kırsal nüfusu karşılayabilecek imkânları sunamamışlardır. Sonuç
olarak kentleşme; açık veya gizli işsizlik, kayıt dışı sektör, kaçak yapılaşma,
yoksulluk hatta suç, tarihi veya doğal çevre tahribi, toplumsal kutuplaşma gibi
sorunları da beraberinde getirmiştir (Çetin, 2012, s. 124; Es & Ateş, 2004, s. 230).
Bahsedilen ekonomik ve sosyal sıkıntıların yanı sıra; trafik yoğunluğu, su ve hava
kirliliği, altyapı yetersizliği gibi yapısal sorunlar da yoğun kentleşmenin sonucu
olarak öne çıkabilmektedir (Tümertekin, 1973, s. 21). Bu sorunlar sebebiyle
zengin kesimler, kentin yerleşime açılmamış/nispeten açılmış dış bölgelerinde,
özel güvenlik tarafından korunan ve ısınma, aydınlanma, park, altyapı ve sosyal
tesis gibi etmenlerin özenli şekilde çözüldüğü lüks konutlara (gated communities)
yerleşerek kendilerini kentlerden soyutlamakta ve kentteki sınıflaşmanın önünü
açmaktadırlar. (Kongar, 2008, s. 565).
Kentleşmenin göç ile birlikte yarattığı en önemli sorun barınma ve konut
sorunudur. Kentlere göç ettikten sonra barınma ihtiyacını karşılayabilecek bir
mekân bulamayan kırsal nüfus; “gecekondu” olarak adlandırılan yeni bir olguyu
yaratmıştır. “Gecekondu olgusu, Türkiye’de geleneksel yapıdan modern yapıya
geçişte sanayileşememekten ve gelir dağılımındaki adaletsizlikten doğan
sürtüşmeleri azaltıcı nitelikte ve sosyal güvenliği sağlamada bir araç olarak ortaya
çıkan bir tampon mekanizmadır” (Acaroğlu, 1973, s. 5). Gecekondu; kentlerin
kenar mahallelerinde acele ile yapılmış, imkânlara göre tek odalı bir yaşam
alanından bahçeli bir konuta kadar çeşitlenebilen yapılar olarak düşünülebilir
(Karpat, The Gecekondu, 1976, s. 15). Konut arzının sınırlılığı ve yoğun talebe
bağlı olarak kiraların yüksek oluşu, ekonomik açıdan sıkıntı yaşayanları
gecekondu yapımına yöneltmiştir (Tatlıdil, 2002, s. 15). Gecekondu problemi,
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerde ortaya çıkmış ve daha sonra
gelişen başka kentlere de yayılmıştır (Yılmaz & Bulut, 2009, s. 6).
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Oturmuş istihdam seçeneklerinin noksanlığı da kentleşmenin dolaylı yoldan
getirdiği bir sorundur. Kırdan iş bulma amacıyla kentlere göçen kırsal nüfusu
istihdam edecek iş kollarının kentlerde yeterince gelişmemiş olması, onları
tecrübe veya yetkinlik gerektirmeyecek iş kollarına yönlendiriyordu. İstanbul ve
Ankara’da seyyar satıcılık, işportacılık, kapıcılık gibi hizmet türleri, kırsaldan
gelen nüfusun fazlaca içinde bulunduğu alanları oluşturuyordu. Bu duruma
karşılık, Keleş (2014, s. 71), Türkiye’de görülen kentleşmenin kalkınma
sağlamasının güç olduğunu ve kentlerin çekici öğelerinin aslında yanılsama
olduğunu varsaymaktadır.
Türkiye’deki kentleşmenin yarattığı bir diğer önemli sorun; homojen bir kentleşme
sürecinin sağlanamamış olmasıdır. Köylerden gelen yoğun göçler, kentleri köyler
karşısında, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan oldukça üstün kılmıştır. Bunun
yanında, göçlerin kaynak ve hedef bölgelerinin tek yönlü olması; bazı bölgelerin
daha gelişmiş olmasını sağlarken, bazı bölgelerin ise birçok anlamda geride
kalmasına sebep olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de var olan
bölgeler arası dengesizlik, cumhuriyet döneminde de varlığını bu sayede
koruyabilmiştir (Kongar, 2008, s. 554). Keleş (2012, s. 67) Türkiye’de gelişmiş
olan bölgelerin batıda kalan bölgeler olduğu; sanayi yatırımlarının yoğun olduğu
Marmara bölgesinin büyük oranda kentleşme eğilimi gösterirken, Karadeniz ve
Doğu Anadolu bölgelerinde kentleşme düzeyleri çok daha az olabildiği yönünde
bir tespitte bulunmuştur. Bölgeler içerisinde en gelişmiş olan şehirler de bölge
içindeki diğer kentlerden yoğun göç alabilmektedirler. GAP projesiyle birlikte
Gaziantep, Diyarbakır ve Şanlıurfa kentlerinde nüfus artış hızı kayda değer bir
artış göstermiştir fakat söz konusu artışı, bu kentlerin ne oranda emebileceği
tartışmalıdır (Yıldız, 2008, s. 291). Dolayısıyla, tüm bu veriler, kentleşmenin
Türkiye’de homojen bir süreç içinde gerçekleşemediğini ve ayrıca sıkıntılar
doğurduğunu göstermektedir.
Özet olarak, Türkiye’de kentleşme; sağlıklı bir sanayileşme süreciyle birlikte
ilerleyememiş ve daha çok göç ve gecekondu kavramlarıyla ilişkili olmuştur. Bu
noktada kırsal kesimi kentlere göç etmeye zorlayan sebeplerin iyi anlaşılması
gerekir. Türkiye, tarım odaklı toplum yapısından bir anda sanayileşmiş toplum
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yapısına geçirilmek istenmiş ama ne mevcut maddi ne de idari imkânlar bu hızlı
geçişi sağlayabilmiştir. Kırsal bölgelerin bir anda tüm yaşanılabilirliğini
kaybetmesi, kentlere göç etmeye hiçbir açıdan hazır olmayan büyük bir
çoğunluğu bir anda kent sınırları içerisine atmıştır. Yeterli olmayan barınma ve
çalışma imkânları içerisinde, kırsaldan gelen topluluk yoksullaşmaya başlamış ve
hayatlarını bir şekilde idare ettirebilmek için, kent içinde yoksulluğun simgesi olan
kaçak yapılaşma yoluna gitmişlerdir.

2.2.

GÖÇ

2.2.1. Göç Tanımı
Göç; “iktisadi, siyasi ve sosyal nedenlerle ülke sınırları içerisinde bir bölge veya
kesimden başka bir bölge ya da kesime doğru akan nüfus hareketleridir”. (Türk
Dil Kurumu, 2013) Diğer bir tanım olarak göç bir aile ya da grubun, yakınları ve
barındığı ortam ile bir yerden başka bir yere taşınması, yer değiştirmesi demektir.
(Çakır, 2011, s. 210) İnsanlık tarihinin her döneminde meydana gelmiş ve
değişimlere yol açmış olan göç kavramı, toplumsal bir süreklilik sağladığı gibi,
hem göç eden kişilerin hem de göç edilen çevrenin üzerinde etkiler yaratabilecek
ve ülkelerin nüfus yapılarında nitelik ve nicelik olarak çeşitli değişiklikler
yapabilecek etkiye sahip bir nüfus hareketi olarak görülebilir (Çetin, 2012, s. 19;
Es & Ateş, 2004, s. 210). Göç olgusunun, göçün kaynaklandığı bölgelerdeki
ekonomik sıkıntılar ile gidilecek noktadaki refah umutlarının bir sonucu olduğu da
söylenebilir (Şenyapılı, 1981, s. 54).
Göç hareketleri; süresine göre geçici veya kalıcı; istek ya da şartlara göre zorunlu
ya da gönüllü, ülke sınırlarına göre iç veya dış ve yoğunluğuna göre bireysel ya
da kitlesel olarak gruplandırılabilir (Çetin, 2012, s. 21). Karpat (1976, s. 26) ise,
göç hareketinin yönüyle ilgili bazı kalıpların olduğundan bahsetmiştir. Bu kalıplar;
köyden kente (doğrudan göç), köyden önce küçük bir kasaba, ardından kente
(dolaylı göç), küçük bir kasabadan kente (yarı-doğrudan göç), kalabalık ya da
fakir bir kent bölgesinden gecekonduya (doğrudan göç) ve nadiren de olsa
kentten geri köye olarak sıralanmıştır.
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Kentleşme süreciyle birlikte başlayan göç hareketleri, kırsal nüfusun üretim
imkânlarının daralması ve ekonomik hareketliliğin kentlere kayması sebebiyle
oluşmuşken; günümüzde ilerleyen ulaşım ve haberleşme teknolojileri sayesinde
göçler daha kolay ve yoğun şekilde gerçekleşir olmuştur. Göç edilen yerler
arasındaki fiziki mesafe bir sorun olmaktan çıkmış, insanlar hedeflerindeki kentin
sunduğu imkânların çokluğuyla orantılı olarak yoğun şekilde göç edebilir
olmuşlardır. Fakat geçtiğimiz yüzyılda kentleşme ve göçe bağlı olarak yaşanan
sorunların hala güncelliğini koruduğunu söylemek yanlış olmaz. Dengesiz bir
şekilde göç alarak yoğun nüfus oranlarına ulaşan büyük kentlerde; konut sıkıntısı
ve yoksulluk başta olmak üzere, çevre kirliliği, trafik, güvenlik ve sosyal sınıflaşma
gibi sorunlar görülmektedir.

2.2.2. Türkiye’de Kentleşme Sürecinde Göç
Türkiye’de yaşanan göç olgusu, ellili yıllardan sonra yaşanan kentleşme odaklı
toplumsal dönüşüm sürecinin ürünü olarak oluşmuştur. Bu göç etme sürecinin
temelini, “kentlerde herhangi bir sektörde çalışma düşüncesi” atmıştır (Çetin,
2012, s. 31-32).
Türkiye’de göç hareketinin yönü, genel olarak; dağlık, fakir ve az gelişmiş doğu
ve kuzeydoğu kesimlerinden daha verimli, sanayileşme sürecini yaşayan ve
gelişmiş batı topraklarına doğru olmuştur (Karpat, The Gecekondu, 1976, s. 57).
1950 dönemi ve öncesinde benimsenmiş göç şekli, kırsal kesimden küçük bir
kasabaya, oradan da kente olacak şekilde dolaylı tipte olmuşken, 1960 ve
sonrasında görülen göç hareketi doğrudan kırsal kesimden kente olmuştur
(Karpat, The Gecekondu, 1976, s. 26). 1950 ve 1960 yılları arasında; İstanbul ve
İzmir’in dışında, Ankara’nın bir çekim merkezi olmaya başlaması önemli bir
veridir. Kentin başkent rolünü üstlenmesi ve merkezinde birçok yeni
yapılanmanın sürmesi, kente dair beklentilerin artmasını sağlamaktaydı
(Şenyapılı, 2004, s. 178). 1965 yılına kadar en önemli göç merkezleri İstanbul,
Ankara ve İzmir olurken; bu yıldan sonra diğer büyümekte olan kentlere yönelik
göç hareketleri de oluşmaya başlamıştır. (Acaroğlu, 1973, s. 19) Kırsaldan
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kentlere göç, 1950-1985 yılları arasında yoğun olarak görülmüştür, 1985
tarihinden sonra ise, kent nüfusunun kırsal nüfustan fazlalaşmasıyla birlikte;
yavaşlama sürecine girmiştir (Çetin, 2012, s. 29).
Türkiye’de göç sürecini oluşturan nedenler sosyo-ekonomik nedenlerdir. Başta
tarım sektöründe makineleşme ve dolayısıyla artan işgücü ve entansif tarıma
geçiş, göç sürecine temel kazandıran nedenler olmuşlardır. Ardından, genç
nüfusun yüksekliği, kentlerin eğitim, sağlık, kültürel faaliyet imkânları, ulaştırma
ve haberleşme araçlarındaki gelişmeler gibi çekici sebepler devreye girmişlerdir.
Kan davaları, geniş aile yapısının terkedilmek istenmesi, siyasi sebepler, mezhep
ve terör odaklı sıkıntılar ise, göçe sebebiyet veren sosyal nedenler olarak göze
çarpmaktadır (Başel, 2007, s. 520-524).
İSTATİSTİKSEL BÖLGELERİN NET GÖÇ VERİLERİ, 2008-2014
Net göç
Bölge

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

TR1 İstanbul

26.675

39.481

102.583

121.782

30.461

66.321

14.336

TR2 Batı Marmara

30.074

12.573

14.599

15.861

25.052

19.260

46.448

TR3 Ege

34.692

16.563

955

1.225

25.355

15.741

46.115

TR4 Doğu Marmara

82.161

42.570

37.579

42.824

37.090

47.044

56.189

TR5 Batı Anadolu

20.063

31.544

39.128

50.308

26.194

28.227

39.239

TR6 Akdeniz

19.449

4.790

5.479

-11.797

-10.524

-7.018

3.441

TR7 Orta Anadolu

-34.299

-19.170

-34.624

-33.878

-15.862

-18.621

-25.860

TR8 Batı Karadeniz

-19.529

-10.842

-50.720

-39.557

-14.393

-25.678

-34.818

TR9 Doğu Karadeniz

-5.622

1.585

-22.703

-24.949

18.495

-9.223

-4.556

TRA Kuzeydoğu Anadolu

-58.268

-32.588

-30.104

-27.973

-34.434

-42.765

-43.088

TRB Ortadoğu Anadolu

-39.613

-33.207

-33.255

-61.679

-27.091

-26.972

-46.797

TRC Güneydoğu Anadolu

-55.783

-53.299

-28.917

-32.167

-60.343

-46.316

-50.649

Tablo 2.3: Bölgelerin 2008-2012 yılları arasında net göç verileri (TÜİK, 2015)

Tablo 2.3’te verilen 2007-2014 yılları TÜİK verilerine göre; ülkemizdeki göç
tablosu pek değişmemiştir. Türkiye’nin en büyük şehri olan İstanbul’un da,
düzensiz ama yoğun şekilde göç aldığı görülmektedir. Son on senelik dönemde
şehirde yapılan lüks siteler ve rezidanslar, zaten yoğun bir nüfus barındıran kente
göç hareketlerini daha da arttırmaktadır. Batı Anadolu, Ege ve Marmara bölgeleri,
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hala yoğun olarak göç almaktadırlar. Turizm açısından en önemli bölgemiz olan
Akdeniz bölgesinin, 2010-2013 arası göç verdiği ve 2013-2014 arasında düşük
bir göç aldığı diğer bir dikkat çekici veridir. Yedi yıllık süreç dikkate alındığında,
Marmara bölgesi (Doğu, Batı ve İstanbul bölgeleri dâhil) %46,1 net göç almıştır.
Ege bölgesi ise %8,3 net göç oranı ile Marmara bölgesini izlemektedir. Bu veri,
Marmara bölgesinin hala ülkemizin en çok göç alan bölgesi olduğunu
göstermektedir.
Kuzeydoğu Anadolu ve Ortadoğu Anadolu bölgeleri, -%45,5 ve -%23,1 net göç
hızları ile 2007-2014 arasında en çok göç veren bölgelerimiz olmuşlardır. Bu veri,
ülkemizin doğu kısmında hala sosyo-ekonomik sıkıntıların olduğunu ve insanların
göç etmek durumunda kaldığını göstermektedir.
Türkiye’deki göç durumuyla ilgili güncel veriler, bölgeler arasındaki keskin bir
dengesizliğin hala bulunduğunu ortaya koymaktadır. Yurdumuzun doğu kesimi,
başta istihdam ve terör olmak üzere çeşitli sorunlar yaşamakta ve çareyi batı
bölgelerine göç etmekte bulmaktadır. Kırsal kesimin nüfus içinde varlığı gittikçe
azaldığı da varsayılırsa, ülke içi göçlerin karakter değiştirdiği ve kentten kente
olacak şekilde işlediği fark edilecektir (Başel, 2007, s. 540). Fakat batı
bölgelerimizin gelen bu yoğun göç yükünü nasıl karşılayabildiği hala soru
işaretidir. Dolayısıyla, daha iyi şartlarda yaşamak umutlarıyla batıdaki kentlere
göç eden kesimler, büyük oranda

yoksulluk sorunuyla

karşı karşıya

kalmaktadırlar.

2.3.

YOKSULLUK

2.3.1. Yoksulluk Tanımı ve Türleri
Yoksulluk; Roventree (1901) tarafından yapılan tanıma göre, kişinin biyolojik
varlığını sürdürebilmesi için gerekli giyim, beslenme, barınma gibi ihtiyaçlarını
asgari düzeyde karşılamasını sağlayacak geliri elde edememesi olarak
tanımlanmıştır (aktaran Arpacıoğlu & Yıldırım, 2011, s. 60). Açıkgöz’e (2013, s.
378) göre ise; yoksulluk; “siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve bireysel yönleri
bulunan çok boyutlu bir mesele ve toplumda birçok kesimi doğrudan etkileyen
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önemli bir toplumsal sorundur.” Buğra (2008, s. 24) “hızlı kentleşme ve tarımdan
kopan nüfusun kentlerde sanayi ve hizmet sektöründe iş bulma olanaklarının son
derece kısıtlı olması” durumunu, yoksulluğu yaratan birinci koşul olarak
aktarmaktadır.
Yoksulluk olgusunun çeşitli alt türleri bulunmaktadır. Bu alt türlerden ilki mutlak
yoksulluktur. Mutlak yoksulluk, kişinin biyolojik olarak kendisini minimum düzeyde
sürdürebilmesi için gerekli kaloriyi alabileceği beslenme düzenini karşılayabilecek
maddi gelirden yoksunluğu belirtmektedir (Yılmaz & Bulut, 2009, s. 2; Aktan &
Vural, 2002, s. 5; İlhan, 2013, s. 169). Dünya Bankası verilerine göre kişinin
yaşamını sürdürebilmesi için asgari olarak 2400 k/cal kalori alması gerekmektedir
ve bu miktarı alabilecek maddiyatı sağlayamayan kişiler mutlak yoksul olarak
tanımlanmaktadır (DPT, 2001; aktaran Taşçı, 2009, s. 484). Bu yoksulluk türü,
yaşamın sürdürülebilmesi için asgari gereklilik olarak beslenme değerlerini
dikkate aldığından mutlaklık niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla, yoksulluk
açısından ülkeden ülkeye değişen farklı şartları ve durumları göz önünde
bulundurmayan ve dünya çapında geçerli olabilecek bir “küresel yoksulluk sınırı”
belirlemeye çalışır. Belirlenen bu sınırın altında kalan kişi veya haneler yoksul ve
aşırı yoksul olarak sınıflandırılır (Aktan & Vural, 2002, s. 5). Bazı araştırmacılar,
sabit bir sınır değeri etrafında değerlendirme yapıldığı için, bu yoksulluk
tanımının, istatistik verileri için kesin bir sonuç vermeyeceği görüşünü
bildirmişlerdir.
Mutlak yoksulluk tanımına göre toplumsal verileri dikkate alan bir tanım ise göreli
yoksulluktur. Göreli yoksulluk; kişinin, kendisini toplumsal bir varlık olarak
sürdürebilmesini sağlayacak yaşam seviyesini karşılaması için gereken maddi
geliri elde edememesi olarak değerlendirilmektedir ve toplum içindeki maddi
kaynak dağılımlarının eşit olmaması ile ilgili bir sorundur (Yılmaz & Bulut, 2009,
s. 2; Aktan & Vural, 2002, s. 5; İlhan, 2013, s. 170). Nüfusun gelir dağılımı dikkate
alınarak belirlenen bir ortalama gelir düzeyi sınırının altında kalan kişiler göreli
yoksulluk türü altında değerlendirilmektedir. Bu tanım, yoksulları, toplumun diğer
kesimleri karşısındaki durumlarına göre değerlendirmekte olduğundan, sosyal
olarak daha çok öne çıkmaktadır (Arpacıoğlu & Yıldırım, 2011, s. 63). Göreli
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yoksullar, temel ihtiyaçlarını kısmen karşılıyor olsalar da, sosyal ve kültürel
açıdan kente katılmakta sıkıntılar yaşamaktadırlar (Taş & Özcan, 2012, s. 424).
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) 1997’de yayınladığı İnsani
Gelişme Raporu’nda aktarılan “insani yoksulluk” ise; dengeli beslenme, okuryazarlık, sağlıklı yaşam, insan hakları gibi temel insani gerekliliklerden yoksun
olmak biçiminde tanımlanmaktadır (Acı ve Sezgin, 2007; aktaran Taşçı, 2009, s.
485). Bu yoksulluk türü, yoksulluğun; sadece maddiyata bağlı imkânların
eksikliğini değil, yaşanabilir hayat imkânlarına ulaşma konusundaki sıkıntıları da
kapsadığı düşüncesinden çıkmıştır. Raporda insani yoksulluğu ölçmek için
“İnsani Yoksulluk Endeksi” olarak adlandırılan kriterler verilmiştir. Bu kriterler 1)
yaşam süresi (40 yaş altındaki nüfusun oranı), 2) eğitim durumu (nüfusun okumayazma oranı) 3) tatminkâr bir yaşam standardına erişilebilirlik (sağlık
imkânlarından yararlanabilme, beslenme koşulları…) olarak sıralanmıştır (Taş &
Özcan, 2012, s. 425).
Yoksulluk hakkında yapılan araştırmalar, hem sanayileşmiş, hem de gelişmekte
olan ülkelerde; kapitalizm, modernleşme ve küreselleşme gibi yapısal
hareketlerin sonucu olarak sınıflar arası eşitliksizliklerin arttığını ve bunun
sonucunda yoksullaşan insan sayısında artış kaydedildiğini göstermektedir.
Mingione (2013, s. 8-9), seksenli yıllara kadar yaşanan sanayileşme evresi
boyunca yoksulluğun iki temel olgu üzerine şekillendiğini belirtir. Bu olgular;
piyasa rekabeti ve düşük verimli üretim sebebiyle gittikçe geçim sıkıntısına düşen
kırsal nüfus ve sürekli olarak kente göç halinde olan ve dinamik işgücü
piyasasının dengesiz şartlarına tamamen bağlanan düşük vasıflı işçi sınıfının
yaşam şartlarıdır. Bu iki olgu, biri kırsalda birisi ise kent kesiminde olmak üzere
iki farklı topluluğu tanımlayarak yoksulluk kavramında kesişmektedir. Kentleşme
kavramındaki bahsedilen “itici” ve “çekici” güçlerin etkileri de dikkate alındığında,
yoksulluğun, kırsal kesimi tamamen güçsüz ve etkisiz hale getirirken, kentsel
kesimde, yaşanan radikal sosyal değişimlere de bağlı olarak daha yoğun bir
şekilde etkisini gösterdiği söylenebilir. İlhan (2013, s. 170), bu konuyla ilgili olarak
yaşanan radikal ekonomik ve sosyal dönüşümler, ayrıca geleneksel dayanışma
ağlarının ve aile ya da arkadaşlık ilişkilerinin olumsuz bir yönde ilerliyor oluşuna
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bağlı olarak yaşanan yoksulluğun dramatik boyutlara ulaştığını aktarmıştır.
Yoksulların toplum içerisinde sosyal ve politik açılardan dışlanmış hissetmeleri,
ikinci sınıf insan muamelesi görmeleri, kent imkânlarından yararlanamamaları ve
hatta yer yer suç vakalarına sürüklenmeleri; bu dramatik boyutun toplumsal
açıdan çizdiği karamsar tabloyu ortaya koymaktadır (Mingione, 2013, s. 3; İlhan,
2013, s. 171; Aksan, 2012, s. 13). Yaşanan ekonomik ve sosyal bozulmalar
sebebiyle yoksulluğun yan ürünü olarak görülebilecek evsizlik, dilencilik, kayıt
dışı istihdam veya gecekonduculuk gibi kavramlar öne çıkmaktadır (Aytaç, 2013,
s. 65-66).

2.3.2. Yoksulluk Kültürü
Kuramsal bir perspektif olarak yoksulluğa dair günümüz sosyal araştırmalarında
sıkça kullanılan ve önemli bir yer tutan “Yoksulluk Kültürü” kavramı, Oscar Lewis
tarafından Meksiko, San Juan ve Porto Riko’da yaptığı araştırmalar sonrasında
ortaya atılmıştır (Türkdoğan, Yoksulluk Kültürü, 1974, s. 17; ODTÜ, 1999, s. 59;
Aksan, 2012, s. 14). Lewis’e (1971) göre, bu kavram, “büyük kentlerde yaşayan
en yoksul köylülerin ve işçilerin yaşam tarzını açıklamaktadır” (aktaran
Türkdoğan, 1974, s. 17).
Yoksulluk kültürü, “gelişmekte olan ülkelerin büyük kentlerine yapılan göçlerle
oluşan sefalet mahallelerinde yaşayan yoksul insanların, yoksulluklarının onların
yoksulluktan kurtulamamalarını sağlayan davranış kalıpları geliştirmesine neden
olduğunu ifade eden bir kavramdır” (Erdem, 2003, s. 130). Yoksulluğun, sadece
maddiyat açısından sıkıntı bildirmediği, artık ötekileştirilme, itibar kaybı, özgüven
yitimi gibi etkilerinin de olduğu varsayıldığında, yoksul bireyleri kalıcı şekilde
etkilediği ve bu ekilenimin çocuklara da aktarılarak bir döngü haline dönüştüğü
de kabul edilebilir (İlhan, 2013, s. 171).
Yoksulluk kültürünün oluşması için belli koşulların oluşması gerekmektedir. Bu
koşullar; düşük maaş, yüksek işsizlik oranı ve yetersiz istihdam olanakları, para
ekonomisi, çift taraflı akrabalık ilişkilerinin varlığı, düşük gelirliler için yapılan
organizasyonların başarısızlığı ve aşılamayan yetersizlik/aşağılık duygusu
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sebebiyle ekonomik statünün düşüklüğünün sürmesi olarak sıralanabilir (ODTÜ,
1999, s. 59; İlhan, 2013, s. 122). Lewis (1971), yoksulluk kültürünün temel
özelliklerini ise şu şekilde sıralamaktadır;
-

Bu kültürü benimseyenlerin toplumla ve yönetim birimleriyle düzenli
ilişkileri bulunmamaktadır. Toplumsal kurumlara katılım ve ilgi düşüktür.

-

Kötü konutlarda kötü koşullar içinde barınıp, kalabalık ve toplu halde
yaşamaktadırlar.

-

Aile

düzeni

ve

anlayışı

oldukça

çarpıktır.

Sağlıklı

ilişkiler

kurulamamaktadır.
-

Bireysel sorunlar yoğun olarak yaşanmakta, toplumdan uzaklaşma,
çaresizlik, aşağılık duygusu, zayıflık, umutsuzluk, amaçsızlık gibi
karamsar ruh halleri ön plana çıkmaktadır (Erdem, 2003, s. 131).

Yoksulluk kültürü, yoksul bireyler için bir içe kapanma ve kabullenme süreci
gibidir. Bu kavram, fakirlikten kurtulmalarına da engel olmakta ve kişiye kendini
değersiz ve güçsüz hissettirmektedir.
Türkiye’de yoksulluk kültürünün varlığı ile ilgili araştırmacıların ulaştığı net bir
görüş birliği yoktur. Karpat (1976, s. 24-25), konuyla ilgili olarak gecekondularda
yoksulluk olduğunu ama yoksulluk kültürü olmadığını; gecekonduların bazı
istisnalar dışında herhangi bir yasadışı veya radikal bir durumun merkezi
olmaktan uzak olduğunu, aksine daha iyi hayat standardına ulaşmayı uman
iyimser insanların bu konutlarda yaşadığını aktarmıştır. Kılınç ve Bezci (2011, s.
330) ise, gecekondularda yoksulluk kültürünün oluşmadığını belirtirken, söz
konusu kavramın oluşmama sebebi olarak, göç eden kişilerin aralarında
oluşturduğu hemşerilik (veya aile ya da akraba) bağlarını öne sürmekte, oluşan
bu

hemşerilik

kurumu

sayesinde

gecekondulu

kesimin,

hem

birbirine

yabancılaşmadığını hem de toplumla bir şekilde bağ kurmaya devam edebildiğini
ifade etmiştir. Erdem (2003, s. 132) ise, yoksulluk kültürünün çıkış noktası olan
yurtdışı sefalet mahalleleriyle gecekondular arasındaki yapısal farklılıklara dikkat
çekerek, söz konusu kavramın Türkiye’de karşılığının olmadığını aktarmaktadır.
Kıray(1982), yoksulluk kültürünü yeterli istihdamın olmamasına bağlayarak; söz
konusu kavramın görüldüğü kesimlerin anlık yaşayıp, geleceğe önem
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vermediğini belirtmiştir (aktaran Es & Ateş, 2004, s. 225). Ülkemizde, yoksulluk
kültürü ile ilgili ilk çalışmaları yapan Türkdoğan ise, Erzurum ve İstanbul’da
yaptığı araştırmalar doğrultusunda yoksulluk kültürünün Türkiye için geçerli
olduğunu aktarmıştır. “Yoksulluk kültürünü yok etmenin, yoksulluğu yok etmekten
zor” olduğunu belirten Türkdoğan (1974, s. 19), yayınlanan bir bildirisinde İbrahim
Yasa, Ruşen Keleş ve Kemal Karpat gibi sosyal bilimcilerin gecekonduları temel
alan araştırmalarında yoksulluk kültürünü göz önünde bulundurmadıklarını ve
belirli bir süre sonra gecekondu ile kent bütünleşmesinin sağlanabileceğini
aktardıklarını ama yoksulluk kültürünün tarihsel ve kurumsal süreçleri dikkate
alındığında, söz konusu bütünleşmenin sağlanmasının zor olduğu şeklinde bir
eleştiri getirmiştir (2003, s. 110).

2.3.3. Dünya Genelinde Yoksulluk
Yoksulluğun; evrensel boyutlara ulaştığı ve gelişmişlik oranına bakılmaksızın her
ülkede var olduğu günümüzün kaçınılmaz bir gerçeğidir (Arpacıoğlu & Yıldırım,
2011, s. 64). Dünya Bankası’nın 2015 senesinde yayınladığı yoksulluk oranı
raporlarına göre, 1990 senesinden günümüze kadar, dünya çapında yoksulluk
oranı %36,4’den %14,5 seviyesine inerek %29’luk bir gerileme kaydetmiştir ve
2015 senesi için tahmin %11,5 oranındadır. Başta Çin olmak üzere gelişmekte
olan Asya ülkeleri ve Hindistan’da yoksulluk oranının azaltılması yönünde
ilerlemeler olmuştur. Azalan yoksulluk oranına rağmen, düşük gelirli ülkelerde
nüfusun yarısına yakın kısmı hala aşırı yoksulluk içindedir. Tablo 2.4’te
görülebileceği gibi, özellikle Sahra Altı Afrika ve Güney Asya bölgelerinde
yaşayan nüfus, hala dünyanın en yoksul kesimini oluşturmaktadır (World Bank,
2015, s. 16).
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YOKSULLUK ORANI (NÜFUS ORANINA GÖRE YÜZDE)
Bölge

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011

Doğu Asya ve Pasifik
Avrupa ve Orta Asya
Latin
Amerika
ve
Karayipler
Orta Doğu ve Kuzey Afrika
Güney Asya
Sahra Altı Afrika
Gelişmekte olan ülkeler

57
1,5

51,7 38,3 35,9 27,3 16,7 13,7
2,9
4,3
3,8
2,1
1,3
0,5

12,2
5,8
54,1
56,6
43,4

11,9
5,3
52,1
60,9
41,6

Dünya

2015
(Tahmini)

7,9
0,5

4,1
0,3

10,5 11 10,2 7,3
5,4
4,6
4,8
4,8
3,8
3
2,1
1,7
48,6 45 44,1 39,3 34,1 24,5
59,7 59,3 57,1 52,8 49,7 46,8
35,9 34,2 30,6 24,8 21,9 17

4,3
2
18,1
40,9
13,4

36,4 35,1 30,4 29,1 26,1 21,1 18,6 14,5

11,5

Tablo 2.4: Dünya nüfusuna göre bölgelerin yoksulluk oranlarının yıllara bağlı değişimi (World Bank
Development Indicators, 2015)2

Günümüzde yaşanan teknolojik ve sosyal gelişmelere bağlı olarak artan insani
koşullardan yeterince fayda sağlayamayan yoksul kesimin sayısının hala hiç de
az olmadığını söylemek mümkündür. Gelişmiş ülkeler ile düşük gelişme gösteren
ülkeler arasındaki uçurum gün geçtikçe keskinleşmektedir. Bu durum, şüphesiz
ki başta Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası gibi küresel kuruluşlar nezdinde
farklı politikaların izlemesini gerektirmektedir.

2.3.4. Türkiye’de Yoksulluk
Kentleşme sürecini sağlıklı bir şekilde oturtamayan her ülke gibi, Türkiye de çeşitli
sorunlar yaşamıştır ve yaşamaya devam etmektedir. Günümüzde yoksulluğun
Türkiye üzerindeki yansımasının iç açıcı bir tablo sergilediğini söylemek güç
olacaktır. Başta gelir adaletsizliği olmak üzere, başarısız politika uygulamaları ve
son birkaç yıldır ekonomik açıdan sürekli dalgalı bir sürecin yaşanması
yoksulluğun şiddetini arttırmıştır.

Dünya Bankası’nın yoksulluk için değerlendirme kriteri; günlük 1.25$ ve 2$ satın alma gücü olan nüfusu
kapsamaktadır.

2
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Türkiye’de yoksulluk “genel olarak göç olgusuna ve sosyo-ekonomik nedenlere
dayanmaktadır” (İlhan, 2013, s. 170). II. Dünya Savaşı sonrasında refah devleti
uygulamaları birçok devlet tarafından benimsenmişken, Türkiye’de siyasal
dengeler ve ekonomik şartlar böyle bir devlet politikasının gelişmesini sekteye
uğratmıştır (ODTÜ, 1999, s. 18). Dolayısıyla, tarımın makineleşmesiyle birlikte
maddi açıdan kötü duruma düşen kırsal kesim; göçtüğü kentlerde de benzeri bir
kaderi yaşamaktan kurtulamamıştır.
1980ler ile birlikte yaşanan toplumsal ve yapısal dönüşüm süreçleri ekonomiyi
doğrudan etkilemiştir. IMF ve Dünya Bankası tarafından “yapısal uyum ve
kalkınma” adı altında uygulanan özelleştirme ve vergi indirimi gibi politikalar ve
bu politikaların sürdürülememesi üzerine oluşan 1994 ve 2001 krizleri; Türkiye’de
zorunlu bir küçülme süreci başlatmış, işsizlik ve doğal olarak yoksulluğu
arttırmıştır. (Yılmaz & Bulut, 2009, s. 1) Bu süreç içinde yoksulluğun kapsamı,
vasıfsız insanları aşıp, meslek sahibi kişileri de içine alacak şekilde genişlemiştir
(İlhan, 2013, s. 170). Yaşanan krizler ve gittikçe neo-liberal yapıya dönen
politikalar, Türkiye’de zengin ve yoksul arasındaki farkları uçlara taşımış, gelir
dağılımının bozulmasına ve yoksulluğun artış göstermesine yol açmıştır
(Arpacıoğlu & Yıldırım, 2011, s. 68).
TÜİK tarafından sağlanan güncel yoksulluk istatistiklerine bakıldığında, son on
yıllık süreçte Türkiye genelinde yoksulluğun azaldığı görülmektedir. Tablo 2.5’te
görüleceği, ülke nüfusuna oranlandığında 2003 yılında %1,29 olan açlık oranı;
altı sene içinde %0,48 oranına düşmüştür. Gıda ve gıda dışı harcamaları
kapsayan yoksulluğa dair istatistikler de %10’a yakın bir düşüş göstermektedir.
Ülke nüfusunda, 2006 yılı itibariyle günlük 1$ satın alma gücü paritesi altında
yaşayan nüfus oranı bulunmamaktadır, fakat günlük 2.15$ ve 4.3$ satın alma
gücü paritesinde, 2013 yılında %2,12 oranında bir kesim bulunmaktadır.
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YOKSULLUK SINIRI YÖNTEMLERİNE GÖRE FERT YOKSULLUK ORANLARI, 2003-2013
TÜRKİYE
Yöntemler
2003

2004

2005

2006

2007(3)

2008

2009

1,29

1,29

0,87

0,74

0,48

0,54

0,48

.

.

.

.

Yoksulluk (gıda+gıda dışı)

28,12 25,60 20,50 17,81

17,79

17,11 18,08

.

.

.

.

Kişi başı günlük 1 $'ın altı

0,01

0,02

0,01

.

.

.

.

.

.

.

.

Kişi başı günlük 2.15 $'ın altı

2,39

2,49

1,55

1,41

0,52

0,47

0,22

0,21

0,14

0,06

0,06

Kişi başı günlük 4.3 $'ın altı

23,75 20,89 16,36 13,33

8,41

6,83

4,35

3,66

2,79

2,27

2,06

Harcama esaslı göreli yoksulluk

15,51 14,18 16,16 14,50

14,70

15,06 15,12

.

.

.

.

Gıda yoksulluğu (açlık)

2010 2011 2012 2013

Tablo 2.5: 2003-2013 arası fert yoksulluk oranları (TÜİK, 2015)3

Kent nüfusuna ve kır nüfusuna göre çıkarılmış istatistiklere ayrı olarak
bakıldığında; ülke bazında istatistikleri düşüren kesim kentler olduğu fakat kırsal
kesimde yoksulluğun hala kayda değer bir oranda var olduğu dikkat çekmektedir.
Tablo 2.6’da kentlere yönelik verilen istatistiklerde; gıda yoksulluğunun 20072008 arasında yaşanan iniş çıkışlı süreç dışında sürekli azaldığı; gıda ve gıda
dışı harcamaları kapsayan yoksulluğun ise 2003 yılında %22,3 oranında olduğu
fakat 2009 yılına kadar geçen süreçte azalarak, %8,86 oranına düştüğü
görülmektedir. Gıda yoksulluğu ve gıda ve gıda dışı yoksulluk verileri, 2009
yılından itibaren çıkarılmadığından, son altı senede nasıl bir değişim geçirdiğini
kesin olarak tahmin etmek olası değildir. Fakat günlük satın alma gücü
paritelerine göre bakılırsa, kentlerde yoksulluğun belli bir oranda azaldığı
anlaşılmaktadır.

TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre, 2010 ve sonrası için “gıda yoksulluğu”, “yoksulluk” ve “harcama esaslı
göreli yoksulluk” başlıkları, metodolojik yenileme sebebiyle hesaplanmamaktadır.

3
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YOKSULLUK SINIRI YÖNTEMLERİNE KENT BAZINDA GÖRE FERT YOKSULLUK ORANLARI, 2002-2013
KENT
Yöntemler
2003

2004

2005

2006 2007(3) 2008

2009 2010 2011 2012 2013

0,74

0,62

0,64

0,04

0,07

0,25

0,06

.

.

.

.

Yoksulluk (gıda+gıda dışı)*

22,30 16,57 12,83

9,31

10,36

9,38

8,86

.

.

.

.

Kişi başı günlük 1 $'ın altı

0,01

0,01

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kişi başı günlük 2.15 $'ın altı

1,54

1,23

0,97

0,24

0,09

0,19

0,04

0,04

0,02

0,02

0,02

Kişi başı günlük 4.3 $'ın altı

18,31 13,51 10,05

6,13

4,40

3,07

0,96

0,97

0,94

0,60

0,64

11,26

6,97

8,38

8,01

6,59

.

.

.

.

Gıda yoksulluğu (açlık)*

Harcama esaslı göreli yoksulluk*

8,34

9,89

Tablo 2.6: 2003-2013 arası kent bazında fert yoksulluk oranları (TÜİK,

2015)4

Tablo 2.7’da görülen kırsal kesime ait yoksulluk verileri, Türkiye’nin kırsal
kesimlerinde önemli sorunların bulunduğunu göstermektedir. Gıda yoksulluğu,
2003’te %2,15 oranındayken; 2009 senesinde %1,42 oranına gerilemiştir fakat
gıda ve gıda dışı yoksulluk verileri, oldukça dengesiz bir grafik çizmekte ve
karamsar bir tablo sunmaktadır. 2003 yılında %37,13 oran yoksulluk oranı; 2009
yılına gelindiğinde %38,69 oranına yükselmiştir ve ara yıllarda inişler ve çıkışlar
göstermiştir. Türkiye’nin kırsal kesimlerinde, günlük satın alma gücü 4.3$ altında
olan %5.13 oranında bir nüfus söz konusudur ve bu oran, sürekli göç veren ve
bulundurduğu nüfus miktarı sürekli azalan bir kesim için endişe vericidir.

4
TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre, 2010 ve sonrası için “gıda yoksulluğu”, “yoksulluk” ve “harcama esaslı
göreli yoksulluk” başlıkları, metodolojik yenileme sebebiyle hesaplanmamaktadır.
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YOKSULLUK SINIRI YÖNTEMLERİNE GÖRE KIRSAL BAZINDA FERT YOKSULLUK ORANLARI, 2002-2013
KIR
Yöntemler
2003

2004

2005

2006

2007(3)

2008

2009

2,15

2,36

1,24

1,91

1,41

1,18

1,42

.

.

.

.

Yoksulluk (gıda+gıda dışı)*

37,13 39,97 32,95 31,98

34,80

34,62 38,69

.

.

.

.

Kişi başı günlük 1 $'ın altı

0,01

0,02

0,04

.

.

.

.

.

.

.

.

Kişi başı günlük 2.15 $'ın altı

3,71

4,51

2,49

3,36

1,49

1,11

0,63

0,57

0,42

0,14

0,13

Kişi başı günlük 4.3 $'ın altı

32,18 32,62 26,59 25,35

17,59

15,33 11,92

9,61

6,83

5,88

5,13

Harcama esaslı göreli yoksulluk*

22,08 23,48 26,35 27,06

29,16

31,00 34,20

.

.

.

.

Gıda yoksulluğu (açlık)*

Tablo 2.7: 2003-2013 arası kırsal bazında fert yoksulluk oranları (TÜİK,

2010 2011 2012 2013

2015)5

Günümüzde kırsal kesimden kentlere göç eden toplulukların yaşadıkları
imkânsızlıklara, Türk toplumunda meydana gelen değişikliklere ve sosyal ve
ekonomik dönüşümlere beraber bakıldığında, Türkiye’nin yoksulluk sorunu
algısını tekrar gözden geçirmesi ve bu yönde önlemler alması veya etkili
politikalar geliştirmesi ve özenle uygulaması gerektiği görülmektedir (Yılmaz &
Bulut, 2009, s. 7).
Yoğun ve dengesiz bir kentleşme süreci ile şekillenen Türkiye’de doğu ile batı
arasında hala kalın bir çizgi bulunmaktadır. Göç istatistikleri, doğudan batıya
sürekli bir göç eğilimi olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, doğudaki var olan
kentlerin sağlıklı bir kentleşme süreci gerçekleştirmesine engel olmakta, batıdaki
daha

gelişmiş

kentlerde

ise

aşırı

kentleşmeye

dayalı

olarak,

başta

gecekondulaşma olmak üzere çeşitli sorunlarla boğuşmasına sebep olmaktadır.

TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre, 2010 ve sonrası için “gıda yoksulluğu”, “yoksulluk” ve “harcama esaslı
göreli yoksulluk” başlıkları, metodolojik yenileme sebebiyle hesaplanmamaktadır.

5
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3. BÖLÜM
YOKSUL İNSANLARIN YAŞADIĞI KONUTLAR VE TÜRKİYE
ÖRNEĞİ “GECEKONDULAR”

3.1.

YOKSUL

İNSANLARIN

YAŞADIĞI

KONUTLARA

YÖNELİK

KAVRAMLAR
Sanayi Devrimi’nin ardından yaşanan kentleşme süreci, bütün ülkeleri
etkilemiştir. Gelişmiş ülkeler olarak sınıflandırılan ülkeler, bu süreci daha dengeli
şekilde sürdürebilmişken; gelişmekte olan ülkeler olarak sınıflandırılan ülkeler için
sağlıklı bir kentleşme sürecinden bahsetmek zordur. Kırsal kesimde azalan iş
olanakları ve düşen yaşam standartları, günden güne gelişme gösteren kentlere
göç hareketlerini zorunlu kılmıştır. Fakat gelişmekte olan ülkelerde bu göç
hareketlerini karşılayabilecek olanakların oturmamış olması; başta yoksulluk,
işsizlik ve konut sorunu gibi problemlerin yaşanmasına sebep olmuştur.
UN-HABITAT’ın The Challenge Of Slums (2003, s. 5) raporuna göre, günümüzde
dünya nüfusunun üçte birinin uygun barınma olanakları yoktur ve aynı zamanda
bu kesimin temiz su kaynaklarına ve düzgün altyapı sistemine ulaşması da
mümkün olamamaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde yaşayan yoksul veya düşük
gelirli kesimlerin büyük çoğunluğu, en ucuz konutlarda bile yaşamalarını
sağlayacak gelirden yoksundur (UN-HABITAT, 2003, s. 7).
Konut; sosyal, ekonomik, siyasi ve insani gerekliliklerin ürünüdür ve bir temel
ihtiyaç ve daha iyi toplumların oluşması için araç olarak işler (Neves & Amado,
2014, s. 2). Artan nüfusun, yeryüzünü ve yeryüzü kaynaklarını sürekli olarak
zorluyor olması, konut sorununu daha da derinleştirmektedir. Konut ihtiyacı,
temel bir ihtiyaçtır ve nüfus artışı ile insanların büyük kentlere göç etmesinin
doğrudan sonucudur (Baldea & Dumitrescu, 2012, s. 109). Gelişmekte olan
ülkelerdeki konut piyasalarında yeni konut stoğunun yeterli sayıda olmamasına
bağlı olarak kentlere göç eden topluluklar, zorunlu olarak, kendileri inşa ettikleri
kaçak yapılara yönelmişlerdir (Davis, 2007, s. 17). İngilizce’de “slum” (yoksulluk
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yuvası) olarak tanımlanan bu kaçak yapılar, kente yerleşen yoksul kesim için hızlı
bir çözüm olsa da; yetersiz donatı sunmaları ve minimum hizmet alabilmeleri
sebebiyle sorun teşkil etmektedirler (Mahmud, 2001, s. 4).

3.1.1. Slum (Yoksulluk Yuvaları)
“Slum” kavramı, İngilizce dilinde yer alan bir kavram olup, düşük gelirli yerleşim
birimlerini ve yoksul yaşam koşullarını genel anlamda tanımlamak için
kullanılmaktadır. En basit anlamı ile “slum”, düşük kalitede barınma ve sefalet ile
şekillenmiş kalabalık kent bölgelerini tanımlar (UN-HABITAT, 2003, s. 9).
Slum kavramı, ilk olarak, 1812’de James Hardy Vaux’un Vocabulary of the Flash
Language adlı eserinde kullanılmıştır. Söz konusu eserde, slum, “haraç almak
vermek” veya “yasadışı ticaret yapmak” olarak tanımlanır (Davis, 2007, s. 21;
Çetin, 2012, s. 126-127). Oxford Ansiklopedik Sözlüğü’nde slum; “kent ya da
kasaba içinde yer alan ve yoksul insanların ikamet ettiği kenar mahalle, meydan
ya da bölge” ve “içinde barınılması uygun olmayan konut ya da bina” olarak
tanımlanmıştır (Hawkins ve Allen, 1991, aktaran Gilbert, 2007, s. 699). 2002
yılında düzenlenen Birinci Dünya Kentsel Forumu’nda sunulan slum tanımı ise
“geleneksel anlamda, saygınlığı ve itibarı olan fakat asıl sakinlerinin taşınmasıyla
birlikte yoksulluk mekânları haline dönüşen yerleşim bölgeleri” şeklindedir. Bu
tanıma ek olarak, slum tanımının, artık birçok kaçak yerleşim şeklini kapsayan
genel bir kavram haline dönüştüğü de belirtilmiştir (UN-HABITAT, 2003, s. 7).
Yoksul yaşam alanlarını tanımlayan diğer İngilizce terimler olan “squatter
settlements” (gecekondu yerleşimleri), “shanty towns” (gecekondu mahallesi),
“informal settlements” (kaçak yerleşimler) gibi örnekler, slum kavramı ile
birbirlerinin yerine kullanılır olmuşlardır (UN-HABITAT, 2003, s. 9). Dolayısıyla,
slum kavramının tanımı ve kapsamına dair bir belirsizlik olduğunu söylemek
yanlış olmayacaktır. Gilbert (2007, s. 699-700), bir yeri slum olarak tanımlamak
için gerekecek özelliklerin ülkeden ülkeye değişebileceğini ve dünya çapında
hiçbir yoksul yerleşim bölgesinin homojen olmadığını belirtmekte ve bu sebeple
slum tanımının hem kesin hem de göreceli olması gerektiğini savunmaktadır.
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2002 yılında Nairobi’de yapılan Birleşmiş Milletler Uzman Grup Toplantısı
sonucunda önerilen ve fiziksel ve yasal açıdan (sosyal şartları dışarıda tutarak)
yoksulluk yuvalarını betimleyen işlevsel tanıma göre, bir bölgenin slum olarak
değerlendirilmesi için;


temiz suya yetersiz erişim,



sağlıksız yaşam koşulları ve altyapıya yetersiz erişim,



konutlarda düşük yapısal kalite,



aşırı nüfus yoğunluğu,



düşük güvenlik önlemleri gibi sorunları taşıması gerekmektedir (UNHABITAT, 2003, s. 12).

Slum kavramının birçok parametreye bağlı olması, göreceliği ve sürekliliği ve
yerel tabanda bile birçok farklı etmenden etkilenmesi, nicel anlamda yeterli
olabilecek bir tanım getirilmesini zorlaştırmaktadır.
Dilimizde slum kelimesinin güncel sözlük karşılığı “halkı yoksul, binaları derme
çatma olan mahalle veya semt” olarak geçmektedir (Redhouse, 2006, s. 415).
Slum kavramını, Yörükan (2006, s. 74) “sefalet mahallesi” olarak, Keleş (2012, s.
498-499) ise “yoksulluk yuvası” olarak aktarmışlardır ve iki araştırmacı da slum
kavramıyla bahsedilen bölgelerin, Türkiye’deki örnekleri ile aralarında önemli
farklılıklar olduğuna dikkat çekerek; slum kavramının Türkiye için tam anlamıyla
geçerli olmayacağının altını çizmişlerdir. Acaroğlu (1973, s. 20) da benzer bir
düşünce ile slum bölgeleri ve Türkiye’deki yoksulluk yuvaları arasında farklılıklar
olduğunu belirtmiş ve slum olarak adlandırılan bölgeleri umutsuzluk yuvaları
olarak görmüştür. Ülkemizdeki araştırmacıların, slum6 kavramına olan bu
yaklaşımı, kelimenin, geleneksel anlamını benimsediklerini ve günümüzde
taşıdığı genelleşmiş kavram özelliğini dikkate almadıklarını göstermektedir.

6

Çalışmada bu noktadan itibaren “slum” kelimesi yerine “yoksulluk yuvaları” tanımı kullanılacaktır.
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2009 YILINA GÖRE SLUM NÜFUSU EN FAZLA OLAN ÜLKELER
(milyon)
Ülke Adı
Çin

Slum Nüfusu
Toplam Nüfus
Yüzde Oran
180.559.661
1.331.400.000
13,6
104.678.918

1.171.000.000

8,9

Nijerya

47.611.982

152.600.000

31,2

Brezilya

44.947.237

191.500.000

23,5

Pakistan

29.964.675

180.800.000

16,6

Bangladeş

27.541.879

162.200.000

17,0

Endonezya

23.255.258

243.300.000

9,6

Filipinler

18.301.720

92.200.000

19,9

Kongo

14.079.349

68.700.000

20,5

Irak

10.759.222

30.000.000

35,9

Etiyopya

10.427.105

82.800.000

12,6

Vietnam

9.223.950

87.300.000

10,6

Arjantin

7.737.368

40.300.000

19,2

Tanzanya

7.199.873

437.000.000

1,6

Güney Afrika

7.055.354

50.700.000

13,9

Angola

7.018.580

17.100.000

41,0

Mozambik

6.940.238

22.000.000

31,5

Türkiye

6.727.613

74.800.000

9,0

Tayland

6.145.570

67.800.000

9,1

Fildişi Sahili

5.978.784

21.400.000

27,9

Hindistan

Tablo 3.1: 2009 yılı verilerine göre en yoğun slum nüfusuna sahip ülkeler ve toplam nüfusa göre yüzde
oranları (UN-HABITAT, 2010; PRB, 2010)

Tablo 3.1’de görülebileceği gibi, kapsamlı bir şekilde en son 2009’da UNHABITAT tarafından çıkarılan dünya çapındaki yoksulluk yuvalarında yaşayan
nüfus istatistiklerine bakıldığında, genel olarak Afrika, Latin Amerika, Güney Asya
ve Orta Doğu bölgelerinde yoksulluk bölgelerinin yoğun olduğu göze
çarpmaktadır. Çin ve Hindistan’da 100 milyonun üzerinde insanın yoksul yaşam
alanlarında yaşadığı görülmektedir. Bu bilgiye bağlı olarak, 2009 yılındaki Çin
nüfusuna göre, yoksul bölgelerde yaşayan insan oranı %13,6; Hindistan
nüfusuna göre ise oran %8.9’dur. Bu iki ülkeyi, yoğun bir şekilde slum
bölgelerindeki yaşam koşulları ve güvenlik odaklı sorunlar yaşayan Brezilya ve
Nijerya takip etmektedir. İstatistiklere göre Türkiye’nin yoksul bölgelerinde
yaşayan sayısı 6.7 milyondur ve bu durum, 2009 yılı nüfusumuzun %9’una denk
gelmektedir.
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3.1.1.1.

Yoksulluk Yuvaları Tipleri

UN-HABITAT tarafından 2004 yılında yayınlanan The Challenge Of Slums adlı
kapsamlı raporda, yoksulluk yuvaları; “gerileyen bölgeler” ve “gelişen bölgeler”
olarak iki başlık altında sınıflandırılmıştır. Gerileme ve gelişme hali, yoksulluk
yuvalarının tesisat, temel belediye hizmetleri, tamirat ve altyapı hizmetlerini ne
kadar alabildiğine bağlı olarak belirlenmektedir (UN-HABITAT, 2003, s. 80).
Gerilemekte olan yoksulluk yuvaları; kent içi yoksulluk yuvaları (inner-city slums)
ve yoksulluk arazileri7 (slum estate) olarak belirlenmiştir (UN-HABITAT, 2003, s.
80). Kent içi yoksulluk yuvaları, yoksulluk yuvaları kavramının geleneksel
anlamını taşımakta olan birimlerdir. Merkezi konumlu ve itibarı olan yerleşim
bölgelerinin, asıl sahiplerinin başka bölgelere taşınması sonucunda, fakir
kesimler tarafından kullanılmaya başlanması ile birlikte şartlarının kötüleşmesi,
bu bölgeleri yoksulluk bölgelerine dönüştürebilir. Bölgedeki nüfus oranı arttıkça
altyapısal sorunlar da artar ve bölge eski cazibesini yitirir. Bu durum kentler
genişledikçe ve yeni sanayi bölgeleri kuruldukça görülebilmektedir. Davis (2007,
s. 33), bu konuda asıl küresel eğilimin yoksulların kent merkezinden sürülmesi
olmasına rağmen, bazı gelişmekte olan ülkelerin, Amerika Birleşik Devletleri’ne
benzer şekilde, kentsel sınıflandırma politikasını güttüklerini ve sonuç olarak orta
ve üst gelirli kesimin, kent sınırlarındaki kapalı sitelere ya da uydu kentlere
taşındığını belirtmiştir. Örnek olarak; Kolombiya’nın başkenti Bogotá’da yer alan
Los Mártires ve Santa Fe kent içi yoksulluk bölgeleri verilebilir. Bu bölgeler, 1960lı
yıllarda, kentin gelişmesi ile birlikte, önce düşük gelirlilerin, ardından göçmenlerin
barındığı alanlar haline gelmiş ve eklenen plansız yapılarla ve var olan binaların
aşırı kullanımı sebebiyle şartları kötüleşmiştir. Yoksulluk arazileri ise, özel
mülkiyet olmayan ve çoğunlukla işçiler için yapılmış olan toplu konut yapılarının,
kontrol edilemeyecek derecede kalabalıklaşması ile yaşanan köhneleşme
sonucunda

7

oluşmaktadır.

Yapılar

üzerinde

yeterli

kontrolün

olmaması,

Kavramın Türkiye’de ve Türkçe’de tanımlı bir karşılığı olmaması sebebiyle doğrudan çeviri yapılmıştır.
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yoksulların bu bölgelerde daha da yoğunlaşmasına sebep olmuş ve bu aşırı
yoğunluk, yapıların fiziksel yapısında bozukluklar oluşmasına sebep olmuştur.
Hindistan’ın Bombay kentinde 20. Yüzyıl başında işçilerin konaklaması için
yapılan chawl ya da Peru’nun başkenti Lima’da benzer amaçlarla yapılmış olan
callejones yapıları yoksullaşmış arazilere önemli örneklerdir (UN-HABITAT,
2003, s. 81; Davis, 2007, s. 32-34). Gerilemekte olan bölgeler, kaybettikleri
itibardan dolayı hem kentte yaşayan nüfusun hem de yerel yönetimin dışladıkları
alanlar olmakta ve yerel yönetimin verdiği hizmetlerden tam anlamıyla
faydalanamamaktadırlar.
Gelişmekte olan yoksulluk yuvaları ise gecekondu yerleşimleri (squatter
settlements) ve informal settlements8 (kaçak yerleşimler) olarak belirlenmiştir
(UN-HABITAT, 2003, s. 80). Kaçak yerleşimler, bir arazinin, mülkiyet sahibi
tarafından yasal olmayacak şekilde kiralanması ya da devredilmesi sonucu
oluşmaktadır. Bu araziler üzerinde, resmi izlekler uygulanmadan ve parselasyon
yapılmadan yetersiz altyapılı ve plansız binalar inşa edilmesi sebebiyle kaçak
yerleşimler olarak görülmektedir. Örnek olarak Napoli’de bulunan Pianura
bölgesinde, 1970li yıllarda, resmi izinler alınmadan beş veya yedi katlı
apartmanlar yapılmıştır ve piyasa değerinden daha düşük fiyatlara satılmıştır.
Söz konusu apartmanların üzerine yapıldığı arazi tarım arazisiyken ve imara açık
değilken, birden yerleşim birimi haline gelmiştir. Geçen zaman içerisinde bölge
elektrik, su ve kanalizasyon altyapılarına bağlanmıştır (UN-HABITAT, 2003, s.
84).

8 Kavramın

Türkiye’de ve Türkçe’de tanımlı bir karşılığı olmaması sebebiyle doğrudan çeviri yapılmıştır.
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3.1.1.1.1. Gecekondu Yerleşimleri (Squatter Settlements)

Şekil 3.1: Salvador de Bahia'da bir favela yerleşimi (Scott Wallace / World Bank)

Gecekondu yerleşimleri, Türkiye de dâhil olmak üzere, dünyanın birçok yerinde
var olan yerleşim tipidir. Bu tip yerleşimin kullanıcıları, yasal izinleri olmadan, kent
içinde ya da sınırlarında, sahip olmadıkları bir alanı işgal ederek kendi
imkânlarıyla konut yapmaktadırlar. Çoğunlukla devlete ait hazine arazileri üzerine
yapılan bu yapılar, organize bir şekilde inşa edilebildiği gibi, zamanla artacak
şekilde mahalleleşmeye de gidebilirler. Resmi yetkililer tarafından “geçici bir
durum” olarak görülmeleri, gecekondulara yönetimlerin tahammül etmesiyle
sonuçlanmış fakat bununla birlikte gecekondu sayıları hızlıca çoğalmıştır. Doğal
bir süreç olarak, gecekondu bölgeleri yerel yönetimlerce tanınır olmuş ve temel
altyapı hizmetlerini almaya başlamışlardır. Bu sebepten dolayı, gecekondu
bölgeleri gelişmekte olan yoksulluk yuvaları olarak kabul görmüştür (UNHABITAT, 2003, s. 82).
Gecekondu bölgeleri için birçok ülke, kendi kullandıkları dilde, kendilerine özel
terimler üretmişlerdir (UN-HABITAT, 2003, s. 82). Bu terimler, Türkçe’de
gecekondu; İspanyolca’da; barriadas, solares veya pueblos juvenes (Peru), villa
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miseria (Arjantin), ciudades asilas ya da ciudades de refugio (Kolombiya),
colonias proletarias veya colonias populares (Meksika), barriadas brujas veya
campamento

(Şili), cantegrilas (Uruguay), rancheros veya conqueros

(Venezuela); Hindu dillerinde bustee (Kalküta ve Delhi), chawl (Bombay ve
Ahmedabad), ahatas (Kampar); Fransızca’da bidonville (Fas ve Cezayir);
Urduca’da katci abadis (Karaçi); Portekizce’de favela, morro veya comunidade
(Brezilya); Endonezce’de kampung (Cakarta) (UN-HABITAT, 2003, s. 30; İlhan,
2013, s. 71; Karpat, The Gecekondu, 1976, s. 11) şeklinde örneklenebilirler.

Şekil 3.2: Nairobi’de bir gecekondu yerleşimi (Flickr)

Karpat (1976, s. 9), gecekondu yerleşimlerinin neredeyse bütün gelişmekte olan
ülkelerde var olduğunu ve hem kentle ilişkilerinin, hem de gelişim süreçlerinin de
benzer olduğunun altını çizmektedir. Gecekondu yerleşimleri, daha iyi hayat ve
iş olanakları isteyen kırsal kesimlerin, kentlerin kaldıramayacağı oranda yoğun
göç hareketlerinde bulunmalarının sonucudur (Mahmud & Duyar-Kienast, 2001,
s. 271). Kente göçen yoksul kesimin; konut ücreti, mülkiyet güvenliği, konut
kalitesi, işe gidiş-geliş imkânı ve kişisel güvenlik gibi değişkenlerden oluşan
karmaşık bir denklemi çözmesi gerekmektedir (Davis, 2007, s. 27). Turner, düşük
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gelirli bir kentli için en önemli şeyin iş sahibi olmak fikrini ortaya atarak bir
“öncelikler sıralaması” önermiştir. (Tablo 3.2)

ÖNCELİKLER DİYAGRAMI
6
5
4
3
2
1
0

Çok Düşük Gelirli

Düşük Gelirli
Konum

Orta Gelirli

Mülkiyet Güvencesi

Orta-Yüksek Gelirli

Yüksek Gelirli

Fiziksel İmkanlar

Tablo 3.2: Turner'ın konut sahibi olma konusundaki öncelikler teorisini gösteren diyagram (Vestbro, 2008,
s. 6)

Bu diyagrama göre, geliri çok düşük bir kişi, iş imkânlarının bulunduğu ve iş yerine
gidiş-geliş sırasında minimum masraf yapmasını sağlayabilecek “konum” arayışı
içindedir. Bu kişi için mülkiyet güvencesi ya da altyapı ve özel mülkiyet gibi fiziksel
imkânlara olan ihtiyaç daha az önem taşımaktadır. Orta gelir düzeyinde bir kişi
için mülkiyet güvencesi daha çok önem arz ederken, yüksek gelir düzeyinde bir
kişi

için,

yaşam

kalitesinin

artmasını

sağlayacak

fiziksel

imkânların

karşılanabilmesi öncelik taşımaktadır (Turner, 1991, s. 73-72). Gelir sıkıntısı
çeken yoksul kesimin, bakımlı bir bölgede, kaliteli malzemelerden ve iyi işçilikle
yapılmış bir konutta yaşamayı karşılayacak durumu yoktur. Dolayısıyla, hazine
arazileri üzerinde gecekondu yapmak, bu kesim için konut sorununu en ucuz
yoldan çözme şeklidir (Davis, 2007, s. 29).
Gecekonduların birçok bölgede benzer şekilde işlenmiş özellikleri bulunmaktadır.
İmkânlara bağlı olarak, basit yapım teknikleri ile en kısa zamanda, bir plan
olmadan inşa edilen yapılarda, iç hacimler birbirine benzer ölçülerdedir. İç
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mekân, ailenin yaşamını sürdürdüğü çok fonksiyonlu bir mekân olarak kullanılır.
Yapımda kullanılan malzemeler; kerpiç, beton tuğla, saman, dönüştürülmüş
malzemeler ve ahşap parçaları gibi edinilmesi kolay olan malzemelerdir ve yapı
kalitesini doğrudan etkilemektedir. Gecekondular, yapan kişilerin yapım
ustalıkları ve bilgileri ile imkânlarına olduğu kadar, gecekondunun inşa edildiği
konum, konumun çevresindeki kaynaklar ve ekonomik koşulların doğrudan bir
sonucudur (Baldea & Dumitrescu, 2012, s. 110-111).

3.2.

TÜRKİYE’DE GECEKONDULAŞMA

3.2.1. Gecekondu Tanımı
Gecekondu kelimesi, Türkiye’ye ve Türkçe’ye özgü bir kelimedir ve yapılmış
konutun bir gece içerisinde inşa edildiğini belirtir (Keleş, 2014, s. 366; Yörükan,
2006, s. 55). “Gece” ve “konmak” eyleminden türetilmiş “kondu” kelimelerinin
birleşik kullanımından oluşan kelimenin kaynağı ise halktır ve “konuşma diline
girişi 1940-1950 yılları arasına rastlamaktadır” (Çakır, 2011, s. 212). Gecekondu
kavramı, yıllar süren inşaat ve yerleşim süreçlerinden ötürü karmaşık yapıya
sahip olan bir izinsiz yerleşim izleğidir (Mahmud, 2001, s. 273).
Ortaya çıkmaya başladıkları II. Dünya Savaşı sonrası süreçten itibaren;
gecekondulara dair birçok tanım getirilmiştir. 1966 yılında kabul edilen 775 sayılı
Gecekondu Yasası’nda gecekondu “imar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata
ve genel hükümlere bağlı kalınmaksızın, kendisine ait olmayan arazi veya arsalar
üzerinde, sahibinin rızası alınmadan yapılan izinsiz yapılar” olarak tanımlanmıştır
(Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı). Kentbilim Terimleri Sözlüğü ise “Bayındırlık
ve yapı kurallarına aykırı olarak, gerçek ya da tüzel, kamusal ve özel kişilerin
toprakları üzerine, toprak iyesinin istenç ve bilgisi dışında onamsız olarak yapılan,
barınma gereksinmeleri devletçe ve kent yönetimlerince karşılanamayan yoksul
ya da dar gelirli ailelerin yaşadığı barınak türü olarak” tanımlamaktadır (Keleş,
2012, s. 509). Yörükan (2006, s. 20), gecekonduları büyük şehirlerin iç veya sınır
bölgelerinde oluşmuş ve “patolojik yoğunluk derecesine ulaşacak kadar yoğun”
yerleşme bölgeleri olarak tanımlamıştır ve sorunu büyük bir problem olarak
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nitelendirmiştir. Acaroğlu (1973, s. 5) ise, gecekondunun, tarım odaklı toplum ve
ülke yapısından modern yapıya geçiş sürecinde sanayileşmenin ve ekonomik
düzenin oturtulamamasından doğan sürtüşmeleri azaltabilecek ve sosyal
güvenliği sürdürebilecek bir tampon mekanizma olarak değerlendirmiştir. Keleş
(2012, s. 498), gecekonduları “köylerden kentlere nüfus akınlarının ve ilgili
ülkelerin toplumsal, ekonomik gelişme düzeyinin dolaysız bir ürünü” olarak
aktarmakta ve gelişmekte olan ülkelerde yeterli sayıda konut sağlanamamasının,
bu sorunun altında yatan başlıca neden olduğunu belirtmektedir. Benzer bir görüş
ortaya atan Şenyapılı (2004, s. 273), gecekonduların ve gecekonduda yaşayan
nüfusun, kentle bütünleşememiş bir kitlenin sebep olabileceği olası sorunları,
kendilerine özgü çözümlerle engellediklerini belirtmiş ve gecekondular hakkında
farklı bir bakış açısı sunmuştur.
Gecekondulaşma olayının ilk zamanlarında, bir konut bitmiş ise, izinsiz de
yapılmış olsa, yıkılması için mahkemeden karar almak zorunluydu.
Mahkemeden karar almak ise oldukça uzun bir süre gerektiriyordu. Bu
yüzden, kendinin olmayan arsa üzerinde konut yapan kişiler, polis işe
karışmadan bunu bitirebilmek amacıyla, genellikle geceleri son derece hızlı
bir biçimde çalışıyorlardı… Sabah olduğu zaman, polis için, konutu hemen
yıkmak artık olanaksızlaşıyordu… İşte bu süreç, ortaya çıkan yeni konut
biçimine de adını verdi (Kongar, 2008, s. 562).

Tekeli (2010, s. 38) gelişmekte olan ülkelerde gecekonduların, hızlı kentleşmeye
göre

sanayileşmenin

yavaş

ilerlemesi

sebebiyle

oluşmuş

bir

mekân

organizasyonu olduğunu belirtir. Bu şartlar altındaki bir kentte yeterli sayıda iş
imkânı bulunmaz ve oluşan bu dengesizlik, gelirlerin dağılımında da bir eşitsizliğe
sebep olur. Söz konusu gelir eşitsizliğinin konut piyasasında karşılığı, düşük
gelirli kesim sahip olabilecekleri ya da kiralayabilecekleri fiyatlara ve standartlara
sahip, yeterli miktarda konur sağlanamamasıdır. Dolayısıyla gecekondular, konut
yetersizliği ve yüksek konut bedellerinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır
denebilir.
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3.2.2. Gecekondulara Yönelik Kavramlar
3.2.2.1.

Aile Yapısı, Hemşerilik Bilinci ve Sosyal Yaşam

Gecekondu sahibi için, gecekondu, basit bir konut değil, kendisinin ve ailesinin
bugünü ve yarını için bir sigorta gibidir ve güvence sebebidir (Keleş, 2014, s.
369). Dolayısıyla, gecekondu yapımındaki barınma amacının asıl öznesinin “aile”
olduğu görülebilir.
Gecekondulardaki aile işleyişi, büyük oranda kırsal kesimdeki aile yapısına
benzemektedir. Keleş (2012, s. 516), bu bölgelerdeki ailelerin, meslek tipleri,
sosyal yaşam ya da kadına yaklaşım gibi faktörler ışığında bakıldığında, köylerde
yaşayan aileler ile kentlerde yaşayan aileler arasında bir geçiş aşaması
oluşturduğunu aktarmıştır. Yirminci yüzyıla girerken, değişim geçiren geniş aile
yapısı, anne, baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aile yapısına evrilmiştir.
Gökçe (1976, s. 72), kırsal kesimde bile söz konusu çekirdek aile yapısının
görüldüğünün altını çizerek, gecekondularda da egemen aile yapısının anne,
baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aileler olduğunu belirtmiştir.
Gecekondu ailelerinin sosyal yapısı sürekli olarak değişime açıktır ve dinamik bir
süreci kapsamaktadır (Yasa, 1972, s. 584). Gecekondulu nüfusta doğum oranı,
ülke ortalamasından yüksek değildir. Okuma-yazma oranı kırsaldaki köylerden
genellikle çok daha fazladır (Taş & Lightfoot, 2005, s. 269). Kentlerde gördükleri
olanaklar sebebiyle, gecekondulu ailelerin beslenme, eğitim, sağlık, temizlik,
giyinme gibi alışkanlıklarında değişiklikler olmuştur. Kadınların yeri ve önemi
iyileşmeye başlamış, çocukların eğitimi imkânlar elverdiğince üstüne düşülen bir
konu haline gelmiştir. Erkek çocuk evlendiğinde, varsa ona ayrıca bir oda tahsis
edilmesi ya da yeni bir gecekondu yapılması, fazlaca gözlenen bir durumdur.
Fakat geleneksel aile anlayışında ataerkil yapı gecekondu ailelerinde de
görülmektedir. Erkeğin, aile içindeki konumu ve denetimi hala çok güçlüdür,
örneğin kadının çalışma ya da sosyalleşme seçeneklerinde erkeğin baskın bir
etkisi bulunmaktadır (Kongar, 2008, s. 590). Kentteki yaşamın gerektirdiği bazı
kurallara uyum sağlanamaması da görülen bir durumdur. Gecekondu aileleri,
köydeki yaşamlarının bir uzantısı şeklindeki yaşamlarını, kentlileşme sürecini
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tamamladıktan

sonra

kentsel

aile

yapısı

ve

kompozisyonu

içinde

sürdürebilmektedir (Tatlıdil, 1989; aktaran Çetin, 2012, s. 52).
Gecekonduların ailesinin işleyişine etki eden önemli bir faktör ise hemşerilik
bilincidir. Kırsal kesimden göç eden ilk kişiler, genelde evli olmayan genç
erkeklerdir. Bu kişiler, kente göç edip, bir gecekondu sahibi olduktan sonra
yakınları ve akrabaları da aynı bölgeye doğru göç etmeye başlamış ve bu durum,
gecekondularda yoğunlaşmış bir topluluğun meydana gelmesiyle sonuçlanmıştır
(Taş & Lightfoot, 2005, s. 268). Hemşerilik, “kırsal temelde topluluk” şeklinde
tanımlanabilir (Yavuz, 2003; aktaran Kılınç & Bezci, 2011, s. 330). Hemşeriler ise
aynı köyden ya da bölgeden kentlere göç etmiş kişilerdir (Karpat, 1976, s. 330).
Gecekondu bölgelerindeki hemşerilik oluşumu, gecekonduda yaşayanlar
arasında toplumsal bir bağlantı oluşturmuş, onların yabancılaşmasını engellemiş
ve kent koşullarında ayakta durmalarını sağlamıştır. İmece kültürüne ve
geleneksel moral değerlerine hala sahip olmaları, birbirleriyle olan ilişkilerine
nitelik katmıştır. Gecekondularda yaşayanların yoğun sosyal yaşamını bu
hemşerilik ilişkisiyle de bağdaştırmak mümkündür.
Gecekondu yerleşimlerindeki hemşerilik olgusu, birbiriyle yakın akrabaları ya da
ilişkileri olan grupları bir araya getirdiğinden, sosyal paylaşımlar da önemli bir olgu
haline gelmiştir. Erman (1997, s. 95), özellikle ev hanımları ve yaşlılar için
gecekondu bölgelerini ilgi çekici kılan etmenin sosyal yaşamları olduğunu; ev
önlerinde sık sık toplanıp, zaman geçirdiklerini aktarmıştır.
Sosyal yaşam, gecekondu bölgelerinin oldukça güçlü oldukları alandır.
Türkiye’de

kentleşme

ve

kentlileşmenin

artmasıyla

birlikte,

konutlarda

bireyselleşmeye gidilmesi komşuluk ilişkilerine olumsuz etki yapmaktadır. Fakat
gecekondu bölgelerinde bu durum tam tersine işlemektedir. Özellikle kadınların
dış alanda ekmek yapmak, halı yıkamak, sebze yetiştirmek gibi kırsal alan
aktivitelerini

yapabilmesi,

bu

sosyal

yapının

kırsaldaki

alışkanlıklarını

sürdürebilmesinden ileri gelmektedir. Erman (2001, s. 97-101) bir gecekondu
bölgesinde yaptığı araştırmaların sonucunda, bölgedeki insanların kendilerini
özgür hissettiklerini, özellikle kadınların bu durumdan çok memnun olduklarını
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ayrıca kentin betonlaşmış dokusuna karşılık gecekondu bölgelerinin yeşil alanlar
sağladıkları bulgularına ulaşmıştır.
Kongar (2008, s. 573) gecekondu halkının geleceğe ilişkin yüksek beklentilerinin
olduğu ve bu konuda da iyimser oldukları şeklinde dikkat çekici aktarımlarda
bulunmuştur. Söz konusu beklentiler, konut ve gelir gibi maddi konuları ve
çocukların geleceğine ilişkin beklentilerini kapsamaktadır.

3.2.2.2.

Ekonomi ve İstihdam Durumları

Gecekondularda yaşayan insanların çalışma şartları ve koşulları ayrıca
incelenmekte olan bir konudur. Öncelikli olarak belirtilmesi gereken nokta,
gecekondu nüfusunun iş şekli ve istihdam durumu hakkındaki bilgiler kentten
kente değişmektedir. Işık ve Pınarcıoğlu (2013, s. 50), 1960lı ve 1970li yıllarda
yapılan araştırmalarda gecekonduların, kayıt dışı ve resmi süreçlerin ikili piyasa
yapısı içinde değerlendirildiğini belirtmektedirler. Gecekondu, resmi olarak
görülen ekonomik ve toplumsal ilişkilerin dışında kalır ve içinde yaşayanların
enformel etmenlere bağlı yaşamasına sebep olur.
Gecekonduların oluşmaya başladığı yıllarda, kırdan kente göçen nüfusun iş
yapabilme kapasitesi sadece tarımsal işler odaklıydı, dolayısıyla sanayileşmekte
olan kentlerde tarımsal işgücünü istihdam edecek iş kolları bulunmamaktaydı.
Beceri, eğitim ve tecrübe açısından oldukça yetersiz olan bu nüfusu istihdam
edebilecek hizmet sektörü de, toplam işgücü içerisindeki %6’lık payıyla henüz
gelişmiş sayılmazdı (Şenyapılı, 1986, s. 144). Bu sebeple, beceri ve deneyim
istemeyen marjinal iş kolları ile inşaatlarda olan işler, gecekonduluların
başlangıçta uygun oldukları tek istihdam alanları olarak görülmekteydi. 1950’de
Demokrat Parti’nin yönetime gelmesiyle birlikte ekonominin dışa açılması,
kentlerdeki sanayileşme süreci ilerleme kaydedilmesi sonucunu doğurdu ve
çeşitli ithalat ve ihracat hareketlerinin sonucu olarak ucuz emeğe ihtiyaç
duyulmaya başlandı. Gecekondulu nüfus, bu noktada doğrudan bir işgücü
kaynağı olarak çalıştı ve bu bölgede yaşayan erkekler, işçi olarak sektörde yer
almaya başladılar. Kamu ve hizmet sektörlerinde açılan iş imkanları, düşük gelir
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ve statü sağlasa da, gecekonduluların çalıştığı marjinal işlere göre daha kalıcı,
güvenli ve dengeli bir iş ve gelir imkanı sunmaktaydı (Şenyapılı, 1986, s. 149).
Fakat 1960lı yıllara gelindiğinde gecekondulu nüfusun ekonomik anlamdaki rolü
değişmeye başlamıştır. Gecekondularda yaşayan kadınlar da, kısıtlı bir şekilde
de olsa istihdam alanı bulabilmiş; varlıklı kesimin yaşadıkları büyük konutlarda
gereksinim duydukları hizmetçi, çamaşırcı, ütücü gibi yardımcı ihtiyacını
doldurarak hizmet sektörüne dâhil olmuşlardır (Şenyapılı, 2004, s. 170; Mahmud
& Duyar-Kienast, 2001, s. 274). Bu durum, gecekondu ailelerinin gelirinde artışla
sonuçlanmış ve gecekondulu kesim de tüketici olarak işlev görmeye başlamıştır.
1970li yıllara gelindiğinde, gecekondu konutlarının ve bölgelerinin ticarileşmeye
başladığı ve bir getirim aracı haline geldiği görülmektedir. Hazineye ait arazilerin
sayıca azalması, özel araziler üzerine inşa edilen gecekondu sayısını arttırmıştır.
Yüksek gelirlilerin yaşadığı bölgelere yakın akslarda yer alan gecekondu
bölgeleri, müteahhitler tarafından satın alınarak, yerlerine orta kesime hitap eden
toplu konut ya da apartmanlar inşa edilmiştir. Yine bu dönemde, özellikle kente
yakın bölgelerde bulunan gecekonduların çok katlı yapılara dönüşmesi dikkat
çekici bir gelişme olarak öne çıkmaktadır (Şenyapılı, 1986, s. 160-161; DuyarKienast, 2005, s. 43). Gecekondu bölgelerine karşı farklılaşan yaklaşım, 1980 ve
1990lı yıllarda da sürmüştür. Çıkan yasalar, gecekondu bölgelerinin yerlerine,
kentsel dönüşüm ve iyileştirme adı altında toplu konut ve apartmanlar dikilmesini
ön görmüştür. Günümüzde de, gecekondu bölgelerinin kentsel dönüşüm projeleri
ile

yeniden

yapılandırılması,

Başbakanlık’a

bağlı

Toplu

Konut

İdaresi

Başkanlığı’nın kontrolünde devam etmektedir.
Gecekondu oluşumunun geçirdiği sürece bakıldığında, söz konusu bölge
nüfusunun asıl istihdam alanını; devlet memurluğu, garsonluk, kapıcılık gibi iş
kolları ile hizmet sektörünün oluşturduğu görülmektedir. Sanayi işçiliği, hizmet
sektöründen sonra, gecekondulu nüfusun en yaygın dağıldığı istihdam alanıdır.
İmkânlar dâhilinde esnaflık, tüccarlık veya satıcılık yapan bir kesim de mevcuttur
fakat bu kesimin iş sürekliliği konusunda sıkıntıları olabilmektedir. Düzenli bir işe
sahip olmayan niteliksiz işçiler de gecekondu bölgelerinde rastlanan ve kayıt dışı
sektörü besleyen diğer bir işçi sınıfıdır (Kongar, 2008, s. 571). Karpat (1976, s.
38-39) ise, The Gecekondu adlı kitabı için yaptığı anketlerde Türkiye’deki
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gecekondu bölgelerinin çoğunluğunda çalışan oranının yüksek olduğunu ve bu
oranın erkekler için %93, kadınlar için ise %30 olduğunu; çalışan erkeklerin ise
%56’sının tarım, inşaat, teknik meslekler, ticaret ve tarım ile uğraştığını, geri
kalan %44’ünün ise özel ya da kamu kuruluşlarında çalıştığını bildirmiştir.

3.2.2.3.

Gecekondulara Yönelik Politikalar/Siyasi Meseleler

Gecekonduların, çıkış noktaları itibariyle yasal bir konut tipi olmaması, devletin
ve kamunun sürekli olarak tepkisini çekmelerine sebep olmuş olsa da, zamanla,
siyasi sebepler ve kaygılar; gecekonduların devlet tarafından tanınması ile
sonuçlanmıştır.
Gecekonduların oluşmaya başladığı dönemde, yerel yönetimlerin bu konutlara
karşı yaklaşımı olumlu değildir. Herhangi bir belediye veya altyapı hizmeti
alamayan gecekondular, sık sık da yıkım işlemine maruz kalmaktadır. Fakat
1950li yıllara girilmesiyle birlikte, gecekonduların ucuz işgücü ve potansiyel oy
bölgeleri olarak görülmeleri, yönetimlerin tavrında değişmelere yol açmıştır.
(Şenyapılı, 1986, s. 149-150)
Gecekondularla ilgili af kanunları, gecekonduların ilk defa dikkat çekecek
yoğunluğa ulaştığı kırklı yıllardan beri çıkartılmaktadır. İlk kanun, 1948 yılında
kabul edilen 5218 sayılı kanundur ve özel olarak Ankara Belediyesi’nin sınırları
içinde bulunan gecekonduları ilgilendirmektedir. Bu kanuna göre, söz konusu
belediye sınırlarında yer alan gecekonduların durumu iyileştirilecek, yeniden
gecekondu

yapacak

olan

kişilere

arsa

sağlanacak

ve

uzun

vadede

gecekonduculuk önlenecekti. Yine 1948 yılında çıkan 5228 sayılı kanun ise, ülke
çapında geçerliydi ve tahsis edilen arsalara ev yapmak isteyen ailelere yapı
parasının dörtte üçünü %5 faizle kredi olarak sağlamayı taahhüt ediyordu. Bu
sayede yasal konut yapımına teşvik amaçlanmıştı. Fakat söz konusu iki kanun
da, gecekondulaşmanın önünü kesmekte başarısız olmuş, aksine gecekondu
sayısı artış göstermişti. Bu durum, 1949 yılında 5431 sayılı kanunun
çıkartılmasına sebep oldu. Bu kanun, gecekondu yapımının yasaklanmasını ve
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var olanların da yıkılmasını ön görse de uygulanamamıştır (Keleş, 2012, s. 520;
Duyar-Kienast, 2005, s. 34).
1953 yılında kabul edilen 6188 sayılı Bina Yapımını Teşvik Kanunu, belediyelerin
sahipliğinde olan ve olacak olan arsaların, ihtiyacı olan ailelere tahsis edilerek
gecekondu probleminin azaltılmasını amaçlamıştır. Bu yasa kapsamında,
kanunun çıkartıldığı tarihe kadar olan tüm gecekondular yasallaştırılmış ama
devamında gecekondu yapılması yasaklanmıştır. Yürürlükte kaldığı dönem
boyunca uygulanmasında yaşanan problemler sebebiyle, yasada amaçlanan
sonuçlara ulaşılamamıştır (Keleş, 2012, s. 521; Duyar-Kienast, 2005, s. 34).
Türkiye’de kentleşme tarihinde önemli bir yeri olan Beş Yıllık Kalkınma Planları,
ilk olarak 1960lı yıllarda geçerlilik kazanmıştır. Planlı dönemde kabul edilen
gecekondu kanunu ise 775 sayılı Gecekondu Kanunu’dur. Bu kanun kapsamında
ilk defa “gecekondu” olgusu, devlet tarafından resmi şekilde tanımlanmıştır.
Kanun ile birlikte, var olan gecekondular yasal hale getirilmiştir. Keleş (2014, s.
382) söz konusunu yasada “”iyileştirme”, “ortadan kaldırma” ve “önleme” erekleri”
olduğundan bahseder. İyileştirme, durumu daha iyi hale getirilebilecek
gecekonduların, hem gecekondu sahibi hem de devlet aracılığıyla sağlıklı bir hale
getirilmesini anlatmaktadır. Ortadan kaldırma, hem durumu çok kötü olan
gecekonduların hem de tarihi çevrelere yakın yerlerde konumlanmış gecekondu
oluşumlarının fiziksel olarak ortadan kaldırılması ve temizlenmesidir. Önleme ise,
uzun ve kısa vadede yeni gecekondu oluşumlarının önüne geçilmesidir. Bu
kanun, çeşitli düzenleme ve değişikliklerle hala yürürlüktedir.
1983-1984 yıllarında çıkarılmış 2805 ve 2981 sayılı kanunlar da önceki yasalarla
benzer şekilde, kabul edildikleri tarihe kadar yapılmış gecekonduları yasal hale
getirmiş ve sonrasında yapılacak gecekonduları yasaklamıştır. 2981 sayılı kanun,
arsa bedelinin ödenmesi koşuluyla tapu isteme hakkı vermekteydi (Keleş, 2012,
s. 537-538; Duyar-Kienast, 2005, s. 34).
Genel olarak bakıldığında, çıkarılan gecekondu yasası ve onu takip eden aflar;
gecekondulara dair başarılı politikaların geliştirilemediğini göstermektedir. Keleş
(2014, s. 384), gecekondu yasasının yürürlükte bulunduğu 50 yıllık süreçte etkin
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bir çözüm olamadığını ve sorunu çözme ihtimalinin yüksek olmadığını
aktarmıştır.
Çıkarılan yasaların, gecekondu sorunun çözmekte etkisiz kalmasının bir diğer
önemli sebebi; gecekondu sahiplerinin, politik açıdan potansiyellerini keşfetmeleri
ve bu durumu kullanmaları; siyasi parti ve liderlerin de bu durumdan faydalanarak
gecekonduları bir oy deposu olarak görmeye başlamalarıdır. Şenyapılı (2004, s.
187), Demokrat Parti’nin gecekonduların politik açıdan önemini değerlendirerek,
söz konusu bölgelere alt yapı yatırımlarını yönlendirdiğini ve gayri resmi olarak
gecekondu bölgelerine kalıcılık kazandırdığını belirtmektedir. Davis (2007) ise,
Ankara ve İstanbul’da 1955-1965 yılları arasındaki süreci “gecekondulaşmanın
destansı dönemi” olarak nitelendirmiş ve o dönemde “yerel yetkililerle yapılan
anlaşmalar” sonucu oluşan gecekondu bölgelerinden bahsetmiştir. Karpat (1976,
s. 43-44), dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’deki gecekondulu nüfusun
kendilerini politik açıdan organize ettiğini ve kendi yararları için her fırsatı
kolladıklarını, bu durumun hem bir komünite hem de bireyler olarak kolektif bir
hareketi doğurduğunu aktarmaktadır. Bu noktada, gecekonduda yaşayan yeni
nesillerin, seçim zamanına kadar gecekondularını bir şekilde koruyabildikleri
takdirde, parti adaylarıyla oy pazarlığına girip, ardından rahatça tapu alabilmeyi
öğrendiklerini aktarmıştır. (Karpat, 1976, s. 89) Hükümetler de, seçim önceleri
tapu dağıtarak, gecekonduları yasallaştırarak veya gecekondu bölgelerine temel
altyapı hizmetlerini getirerek, gecekondulu nüfusu siyasi açıdan yönlendirmeye
çalışmışlardır. (Kılınç & Bezci, 2011, s. 328) Tüm bu durumlar göz önüne
alındığında, gecekonduları önleme veya azaltma konusunda devletin neden
başarısız olduğu açık bir biçimde anlaşılmaktadır. Çıkarılan yasaların
uygulanması konusunda hükümetler yeterince titiz davranmamış, aksine
kendileri bu yasaların delinmesi konusunda birçok konuyu göz ardı etmişlerdir.

3.2.3. Mekân Bağlamında Gecekondular
Gecekondunun mekânsal kurgusu açısından en dikkat çekici tanımlamalardan
birisi Ray (1997, s. 165) tarafından yapılmıştır: “Gecekondularda gördüğümüz
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mimari, daha önceden “mimarlık” olarak tanımlanan şey değil; hareketli bir temeli
olan, hızlı ve aceleci bir mimariydi. Anlaşıldığı üzere bu bir mimari fakat bizim
önceden mimari dediğimiz şeyin bundan öğrenecek çok şeyi var.” Bu tanım ile
gecekondunun

genişlemeye

müsait

yapısı

“hareketli

temel”

olarak

değerlendirilmiş, bir gecede olabilecek en hızlı ve kolay şekilde inşa edilmesi ise
“hızlı ve aceleci bir mimari” olarak değerlendirilmiştir. Gecekonduların fiziksel
yapıları yerel şartlar ve yerel malzemelere bağlı olarak belirlenmektedir ve
barınma gerekliliklerinin doğrudan bir sonucudur (Baldea & Dumitrescu, 2012, s.
110). Gecekonduların arazi üzerinde yerleşme düzeninde bir plan görebilmek
zordur ve arazi kontörlerine göre yerleştirilmiş mekân kümeleri olarak
sıralanmışlardır. Arazilerin köşe bölgeleri, en çok yerleşilen alanlardır. Konut iç
mekânları çoğunlukla birbirine benzediğinden ve gecekondu sakinleri arasında
bir

komünite

oluşumu

var

olduğundan,

dış

mekânlar

yoğun

olarak

kullanılmaktadır (Şenyapılı, 2004, s. 190-191).
Gecekondu sahibi, konutunu yaparken, çevrede bulduğu malzemeleri ve
kırsaldan gelme bir yapı bilgisini kullanır, dolayısıyla kent dokusuyla
bütünleşememiş bir kesimin mekânsal yapısını yansıtır (Şenyapılı, 2004, s. 191).
Konutun yapımı sırasında bizzat kendileri yer aldığından, çıkan sonuç ile
aralarında özel bir bağ oluşur (Erman, 1997, s. 99). Amaç, elde olan malzeme ve
imkânlarla; gecekonduyu yapan kişinin teknik bilgisine de bağlı olarak bir gecede
bir konut yapmak ve içine yerleşmektedir. Gecekondunun hemen bitirilip, içinde
yaşanmaya başlanması önemlidir; çünkü belediyelerle ilgili 486 sayılı ceza
kanununa göre bir gecekondu sadece yapım aşamasındayken fark edilirse
yıkılabilir (Şenyapılı, 1986, s. 146).
Gecekondu, bir konut olarak sürekli yapım halindedir. Yapım tekniğinin getirdiği
yapısal eksiklikler sebebiyle sık sık tamir görmesi gerekir. Ayrıca, ihtiyaca göre
yapılan hacimler çevresinde şekillendiği için, ana mekâna, isteğe göre yeni
mekânlar eklenebilir (Ray, 1997, s. 165). Bu eklemeli yapı, konuta özellikle yatay
düzlemde esneklik sağlamaktadır. Ankara ve İstanbul’da yapılan çeşitli
çalışmalar, dağınık ve rastgele gelişimlerine rağmen, gecekonduların fiziksel
kalitelerinin benzer olduğunu göstermiştir. Gecekondular; bahçeli ve tek katlı,
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düşük yoğunluğa sahip ve Türkiye piyasasında kolayca bulunan malzemelerle
yapılmış yerleşim birimleridirler (Bozdoğan & Akcan, 2013, s. 169).

3.2.3.1.

Gecekonduların Mekân Tipolojileri

Gecekonduların iç hacimlerini değerlendirirken göz önünde bulundurulması
gereken ilk koşul, gecekonduların “eklemeli” yapısıdır. Bir gecede tek ya da çift
oda olarak inşa edilen gecekondular, zamanla aileye yeni bireyler eklendikçe,
çocuklar doğdukça ya da evlilik sebebiyle mekân ihtiyacı doğdukça eklenen
odalarla genişlemektedir (Bozdoğan & Akcan, 2013, s. 169).
“Oda”, Türk konut kültürünün temel yapıtaşıdır (Kuban, 1993, s. 106). Türklerin
göçebe yaşadığı zamanlarda “çadır” içine yerleştirdikleri mekân kavramı,
Anadolu’ya gelindiğinde oda olarak karşılık bulmuştur. Türk evinde odalar;
oturma, yemek yeme, yatma, çalışma gibi birçok işlevi tek bir mekân içerisinde
yerine getirebilecek büyüklüktedir ve bu konuda gereken donatılara da sahiptir.
Öyle ki, ev içindeki zamanın çoğu bu odada geçirilir. Aynı zamanda esnek bir yapı
birimi olan oda, isteğe göre bölünebilir ya da binanın yapısal bütünlüğü
bozulmadan genişleyebilir. (Sözen, 2001, s. 74)
Benzer şekilde, gecekonduları da oluşturan ana eleman “oda”dır. Fakat bu oda,
Türk evindeki gibi alt işlevlere ayrılmış ve bu işlevleri destekleyen donatılarla
döşenmiş bir oda değildir. Gecekondu odasının asıl amacı, barınma ihtiyacını
karşılamaktır. Barınma ihtiyacını karşılarken, içinde bulunan kişilerin diğer
ihtiyaçlarına da bir şekilde cevap vermektedir.
Gecekondu odası da esnek yapılı bir birimdir. İhtiyaca göre bölünebilir, ya da
kendisine yapısal olarak bağlanacak yeni bir oda için referans olabilir. Ama
gecekonduyu, diğer konut tiplerinden ayıran nokta; bir gecede, “başı sokacak bir
yer sağlayabilmek” için, eldeki imkânlar, malzemeler ve teknik bilgi ve beceriler
ile kotarılan bir konut tipi olmasıdır.
Şenyapılı (1981, s. 197) gecekonduların ortaya çıktıkları ilk yıllarda, plan bazında
25-35 metrekare arasında değişen tek bir üniteden oluştuğunu aktarmıştır. Bu
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ünitelerde tavan yüksekliği 2.26-2.50 metre arasında, kapı aralığı 86-90
santimetre arasında değişmektedir. Pencereler ise, ısı kaybını azaltmak için, tek
parça ve dar yapılmıştır ve pencere camı, çoğu konutta yoktur. İlk yapım
aşamasında servis alanları hem maddi imkânsızlıklar, hem de yıkım tehlikesi
sebebiyle inşa edilmemiştir. Konut dışında, birkaç ailenin kullanımına da açık
olabilen ayrı bir tuvalet ünitesi yapılması olağandır. Yemek pişirme, çamaşır
yıkama gibi işler; hava şartları uygun oldukça dış alanda yapılmaktadır
(Şenyapılı, 1986, s. 153).
İlerleyen yıllarda, gecekondularda yaşayan nüfusun iş imkânlarının artması
sebebiyle gelirlerde yaşanan yükselme, gecekondu mekânlarına da yansımıştır.
Aile yaşayışına da etki eden en önemli mekânsal gelişme, ebeveynlerin kendileri
için ayrı bir oda inşa etmesidir. Fakat çocuklar için ayrı bir oda inşa etme fikri
henüz çok benimsenmemiştir. Diğer bir önemli gelişme, servis alanlarının ana
mekân kurgusuna dâhil edilmesidir. İlk olarak mutfak, yapıda dâhili olarak
çözülmektedir. Banyo ise, en son eklenen servis alanıdır. Banyonun, sadece
yıkanma işlevini karşılayacak küçük bir alan olarak tasarlanması sıkça görülen
bir durumdur. Mekânların ölçülerinde ise pek bir değişiklik kaydedilmemiştir. 1525 metrekare arası modüller halinde inşa edilen mekânlar; yine ısı kaybını en az
indirmek için dar pencere ve kapı açıklıkları bulundurmaktadırlar (Şenyapılı,
1981, s. 218; 1986, s. 153-154). 1970li yıllarda, gecekondu yapımının
ticarileşmesi süreciyle birlikte, apartmanlaşmaya doğru giden çok katlı
gecekondular görülür olmuştur. Fakat gecekonduların genel mekânsal dizilimi,
çoğunlukla tek katlı ve yatay düzlemde olmak üzere şekillenmiştir.
Gecekondularda mekân tipolojileri, araştırma yapılan bölgelere göre değişmekte
de olsa, gecekondu bölgelerinde genel olarak aynı olan özellik, mekânların birer
“oda” olması ve ihtiyaca göre zamanla bu odaların sayısının artmasıdır. Konutun
iç mekân düzenlemesi için P = f (A, F, M, T, Y) şeklinde bir denklem önerilmiştir.
Bu denkleme göre, gecekondu planı (P); arsa ile ilişkilere (A) (konutun
yönlenmesi, komşularla ilişkiler…), maddi olanaklara (F), eldeki yapım
malzemelerinin kalitesi ve yeterli arzı (M), gerekli teknik bilgi ve deneyimin varlığı
(T) ve yıkım tehlikesi (Y) faktörlerinin etkisiyle şekillenir. (Şenyapılı, 1986, s. 156)
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Denklemin verdiği sonuç, gecekondu planlarının, planlanmış bir şekilde inşa
edilmediğini, ihtiyaca göre eklemelerle ilerlediği şeklindedir. Asıl kaygı, arsa
limitleri içerisinde kalacak şekilde bir konut inşa etmek ve bunu, olası bir yıkım
riskinde maddi zararı en az olacak şekilde halledebilmektir. Bu nedenle
gecekondularda, işlevleri anlaşılır şekilde tanımlanmış ve bir merkeze açılan
odaların bütünlüğünden söz etmek çoğu zaman zordur, tam aksine bir odaya
bağlanmış yeni eklentilerin oluşturduğu, yatay düzlemde konumlanmış modüller
topluluğu olarak görmek mümkündür.

Şekil 3.3: İstanbul’da yer alan bir gecekondunun planı (Özenç, 2013)

Şekil 3.3’te yer alan örnekte, dikdörtgen bir plan içerisine yerleştirilmiş odalar
görülmektedir. Mekânlar arasında bir referans sistemi okunabilmektedir. Hol
dışında tüm mekânlar, düzenli geometrilerden oluşmuşken, hol alanı kırılmaya
uğramış ve düzensiz bir geometri ile inşa edilmiştir. Hol tüm mekânlar arası geçişi
sağlayabilmektedir. Tüm odalarda açıklıkların bırakılmış olması dikkat çekici bir
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karardır. Fakat mekân karakteri içerisinde genel bir biçimlenme ya da
organizasyon şekli okunamamaktadır.

Şekil 3.4: İstanbul’da yer alan bir gecekondunun planı (Özenç, 2013)

Şekil 3.4’te yer alan İstanbul’dan bir gecekondunun planında dikdörtgen planın
içinin fazlasıyla simetrik bir biçimde örüldüğü görülmektedir. Gecekondu,
referanslı bir şekilde odalara bölünmüştür. Hol, tüm mekânlar arasında geçişi
sağlayan merkezi bir mekân halinde çalışmaktadır ve tüm mekânlar holün
etrafında dizilidir. Planın açık bir biçimde örülmüş olmazı dikkat çekici bir nokta
olarak öne çıkmaktadır.
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Şekil 3.5: Tuzluçayır'da yapılmış bir gecekondunun gelişim süreci şeması (Şenyapılı, 1981)
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Şekil 3.5’te, Tuzluçayır’da yapılmış bir gecekondunun gelişim sürecini gösteren
şema bulunmaktadır. 1956 yılında 240 m2 hazine arazisi üzerine 36 m2 taban
alanı olacak şekilde inşa edilen gecekondu, 1977’ye kadar olan süreçte 114.30
m2 taban alanı kaplayacak şekilde büyümüştür (Şenyapılı, 1981, s. 199). İki odayı
kapsayan ilk yapım aşaması, ikinci yapım aşamasında üç odaya çıkmıştır. İlk iki
aşama boyunca, tuvalet, konut dışında bahçe alanında ayrı bir mekân olarak
çözülmüştür. Son aşamaya gelindiğinde, gecekondunun birçok odayı bulunduran
büyük bir konut haline geldiği görülmektedir. Mutfak, tuvalet ve banyo gibi servis
alanları ana mekâna dâhil edilmiş; giriş bir hol aracılığıyla sağlanır olmuştur ve
toplam oda sayısı beşe yükselmiştir. Fakat mekânlar arası ilişki incelendiğinde,
planlı bir gelişim süreci izlenmediği görülmektedir. Konut planından herhangi bir
mekânsal organizasyon düzenini okunamamaktadır. Odalar arası geçişleri
sağlayacak bir geçiş alanı yoktur. Banyoya ise mutfak içinden geçilmektedir. Yine
bazı odalara ulaşım ana mekândan sağlanamamakta, dış mekândan geçilmesini
gerektirmektedir. Dolayısıyla, Şekil 3.5’te gösterilen örnek, herhangi bir plan
kaygısı güdülmeden; ihtiyaçlara eldeki imkanlarla cevap verecek şekilde yapılmış
ve arsa sınırları içerisinde yatay düzeyde sağlanmış yoğun bir mekan kurgusunu
örneklemektedir.
Şekil 3.6’da görülen örnek, yine Tuzluçayır’da bulunan bir gecekondunun gelişim
sürecini anlatmaktadır. Söz konusu örnek, ilk yapım sürecinde iki oda ve bir
mutfak şeklinde yapılmış, dış alanda da tuvalet çözülmüştür. Mutfağın konut
hacmi içerisine eklenmiş olması özellikle dikkat çekici bir durumdur.
Gecekondunun ikinci sürecinde, asıl hacime bir oda eklendiği ve ortada kalan
odanın “sofa” olarak adlandırıldığı görülmektedir. Örnekle ilgili olarak Şenyapılı
(1981, s. 211), sofa olarak adlandırılan mekânın, tüm odaların açıldığı mekân
olmasına rağmen bir dolaşım olmadığını ve bir yaşama ünitesi olarak iş
gördüğünü

aktarmaktadır.

Bu

aşamada

yapılmış

sofa,

plan

tipolojisi

incelendiğinde, gecekondunun, etrafında şekillendiği bir mekân olarak göze
çarpmaktadır. Üçüncü yapım sürecinde sofa genişlemiş ve bu genişlemeden
referans alınarak bir oda daha eklenmiştir. Dış mekânda çözülen tuvaletin yanına
bir de kömürlük eklenmiştir.
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Şekil 3.6: Tuzluçayır'da yapılmış bir başka gecekondunun gelişim süreci şeması (Şenyapılı, 1981)
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Gecekondunun plan tipinden bir organizasyon şekli ya da planlı bir gelişimi süreci
okunamamaktadır. Fakat mutfağın gecekondu kütlesi içinde çözülmesi ve sofa
oluşumu, aynı zamanda odaların sofa etrafında sıralanması planda dikkat çekici
öğeler olarak öne çıkmaktadır.
Şekil 3.5’te ise Akşamseddin bölgesinden bir gecekondu örneği görülmektedir.
Söz konusu bölgedeki gecekondu yerleşimi 1980li ve 1990lı yıllar içerisinde
gelişim göstermiştir. Duyar-Kienast (2005, s. 147) bölgedeki gecekonduların plan
tipleri incelendiğinde, geleneksel plan tipolojileri yerine modern bir yerleşim
şemasının görülebileceğini; çünkü odaların işlevlerine göre net bir şekilde
ayrıldığını ve tüm odalara ulaşımın merkezi bir koridor aracılığıyla sağlandığını

Şekil 3.7: Akşamseddin bölgesinde yer alan bir gecekondunun plan şeması (Duyar-Kienast, 2005)
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belirtmiştir. Yaptığı araştırmalara göre, bölgede gecekondu yapım aşaması iki
veya daha fazla süreci içerdiği gibi, tek aşamada yapılıp, tamamlanan
gecekondular da bulunmaktadır.
Şekil 3.7’de bulunan örnek, yazarın aktardığına göre tek seferde yapılıp bitirilmiş
bir konuttur. Gecekondudaki mekân kurgusuna dair ilk algılanan eleman koridor
olmaktadır. Koridor, merkezi bir şekilde yerleştirilmiş ve bir eksen boyunca
uzanarak, kullanıcıyı odalara ulaştıracak alanı oluşturmuştur. Oturma odası ve
misafir odası, girişe yakın olarak konumlandırılmış; yatak odası ise giriş yönüne
göre en arkada kalacak şekilde yerleştirilmiştir. Yine yatak odasına ulaşım
doğrudan koridor aracılığıyla yapılmamış, misafir odasının içinden verilerek
odanın gizliliği sağlanmıştır. Plan şemasına bakıldığında, Akşemseddin
bölgesinde yer alan bu gecekondunun, Şekil 3.5 ve 3.6’daki örneklere göre çok
daha bilinçli ve planlı şekilde inşa edildiği görülmektedir.
Örneklerden de anlaşılabileceği gibi, gecekonduların mekân tipolojileri, bölgeden
bölgeye ve hatta geçen zamana da bağlı olarak değişim göstermektedir ve çok
çeşitlidir. Gecekonduların iç mekânlarının şekillenmesi, tasarım ölçütlerine göre
değil, “oda”lara duyulan ihtiyaca göre yapılacak “eklenme”ler sonucunda
oluşmaktadır. Fakat mekân tipolojilerini gruplayarak net bir veriye ulaşmak,
yetersiz araştırmalar sebebiyle zordur. Bu noktada, Türkiye’de bulunan
gecekonduların mekânsal tipolojilerine, dizilimlerine ve organizasyonlarına dair
yapılan araştırmaların azlığı bir eksiklik olarak öne çıkmaktadır. Şenyapılı (1981,
s. 1) da bu eksikliğin altını “Ülkemizde mekân plancılarının gecekondu sorununa
araştırma düzeyinde girmemiş olması dikkat çekicidir.” diyerek çizmiştir.
Gecekondular, günümüze kadar özellikle sosyologların ve kent bilimcilerin
üzerine yoğunlaştığı bir konu olmuş; fakat bir konut şekli olarak bulundurduğu
mekân oluşumu genellikle ilgi çekmemiştir. Sonuç olarak, gecekondu
mekânlarının şekillenmesine dair daha sağlıklı veriler elde edilmesinin yolunu
açacak araştırmaların artması gerekmektedir. Bu sayede, özellikle kentsel
dönüşüm projelerinde, gecekondularda yaşayan insanların istek ve ihtiyaçlarına
sağlıklı bir çözüm olacak iç mekân kurgularına ulaşılması kolaylaşacaktır.
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Şekil 3.8: Aga Khan Ödülleri için yapılan başvuruda gecekondulara dair mekan varyasyonları şeması (The
Aga Khan Award for Architecture, 1980)
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3.2.3.2.

Gecekondu İç Mekânlarında Tefrişat

Gecekondu nüfusunun çoğunluğunun yoksul kesim olması sebebiyle, iç mekân
tefrişleri de konutta yaşayanların elde ettiği gelire bağlı olarak yapılmaktadır. Ray
(1997, s. 170) yaptığı araştırmalar sonucunda gecekondu mekânlarında ayna ve
halı kullanımının ve değerli eşyaların korunma amaçlı bezlere ya da örtülere
sarılmasının altını çizmiştir. Yaşar (2013, s. 318), konutu dekorasyonun yaşanılır
kıldığını belirtmiş; yoksul hanelerde tefrişatın yetersiz veya eski ya da yıpranmış
eşyalarla yapıldığını ve bu eşyaların genelde mekânla uyumlu olmadığını
aktarmıştır. Gecekondu iç mekânlarının, yapım teknikleri sebebiyle küçük
kullanım alanları sunduğu göz önüne alındığında, günümüzdeki konut
standartlarına uygun yapılan mobilya ve donatıların, bu mekânlarda verimli
olmayacağı kesindir.
Gecekondu mekânlarında yer alan mobilya ve donatılar olabilecek en masrafsız
haliyle edinildiğinden kalite ve kullanım verimi açısından değişkendir. Renk
uyumsuzluğu, yoğun kullanım sebebiyle yıpranma, mekân içinde yanlış konuma
bağlı kullanım sıkıntıları gibi sorunlar, kullanıcıların yaşadığı durumlar olmaktadır.
Hem gecekondularda yaşayan insanlar, hem de kent konutlarında yaşayan
yoksullar için iç mekân tefrişatı önemli bir sorundur. Dolayısıyla bu insanların
konutları içerisinde verimli kullanım sağlayacak mobilya ve donatıların
sağlanması; tasarımcılar, üreticiler ve yöneticiler tarafından üzerine düşülmesi
gereken bir konudur.

3.2.3.3.

Gecekonduların Yapılış Teknikleri

1950li yılların başında gecekondular üç farklı yapım tekniği uygulanmaktaydı. İlk
teknik, kerpiç tuğlaların kullanımıydı. Üretimi sırasında herhangi bir ek gider, özel
malzeme ve işleme gerek duymayan ve işçiliği kolay olan kerpiç tuğlalar, toprağın
su ve saman tozu ile karıştırılıp 35x60 santimetrelik kalıplara konduktan sonra
güneşte kurutulmasıyla üretiliyordu. Konutun yapımı için önce yere taşlardan bir
temel seriliyor, ardından temelin üstünde kerpiç tuğlalar sıralanıp, ardından
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çamur ile sıvanıyordu. Tuğla dizilimi sırasında, kapı ve pencere boşlukları
bırakılıp, ahşap kalaslarla güçlendiriliyordu. Kapı ve pencereler yıkılmış
malzemelerden ya da hurdalardan alınıp, takılıyordu. Çatı için ise katranlı
muşamba ya da teneke levhalar, uzun ahşap parçalarıyla birbirine bağlanıyordu
ve çatı bu malzemelerle kaplanıyordu. Konutta zemin bulunmuyordu. Bu yapım
tekniği ile bir salon ve bir oda çevrelenebiliyordu (Şenyapılı, 1986, s. 144; 2004,
s. 184).

Şekil 3.9: İlk dönem gecekondu yapımını temsilen bir şema (Yeğenoğlu, 2015)

İkinci yapım tekniği, içi kerpiç ile doldurulmuş ahşap iskelet kullanmaktı. Bu teknik
için önce taş-harç ya da taş-çamur kullanılarak yerden 10 santimetre yüksekte bir
temel seriliyor ve duvarları ahşap kalaslarla kaplanıyordu. Hazırlanan ahşap
iskeletler bu temele çakılıyor, ardından aralarına iki kat bağdadi çıtalar çakılıp,
içleri moloz, balçık, taş parçaları ve kerpiç ile dolduruluyordu. Daha ucuz bir
yapım tekniği olan bu teknik ile bir giriş ve iki oda çevrelenebiliyordu (Kurucu,
1965; aktaran Şenyapılı, 1986, s. 144-146).
Üçüncü yapım tekniği ise, çevrede bulunuyorsa, taş kullanmaktı. Taş elde
edebilmek için İstanbul’da eski Bizans mezarlarının tahrip edildiği yönünde
gazete haberleri olmuştu (Şenyapılı, 1986, s. 146). Elde edilen taşlar, harç yerine
balçık ile birleştiriliyor ve çatı için, ilk yapı tekniğindeki yöntem kullanılıyordu. Bu
yapım tekniğinde de zemin inşa edilmiyordu.
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Ankara’da uygulanan bir yapım tekniği ise, sekiz uzun ve ince ahşap kalasın,
ikişerli gruplar halinde birbirleriyle birleştirilmesi ve balçık ile sıvanması ile
oluşmuştur. Elde edilen bu iskelet bir duvar tanımlamaktadır. Dört tane duvar
olacak şekilde üretilen iskeletlerde, kapı ve pencere boşlukları bırakıldıktan
sonra, zemine sabitlenir ve birbirlerine çatılırlar. Çatı ise yine teneke levhalar ya
da katranlı muşamba ile kapatılır (Yasa, 1957; aktaran Şenyapılı, 1986, s. 146).
1950li yılların ortasından itibaren, artan teknik bilgi ve becerilerle birlikte daha iyi
kalitede

konutlar

yapılmaya

başlanmıştır.

Kerpicin

yerine

briket

tuğla

kullanılmaya başlaması, gecekonduların yapım süreçlerine dair en önemli
gelişme olmuştur. Kerpicin malzeme özelliklerini taşıyan briket, aynı zamanda
daha iyi görünümlü ve daha dayanıklı bir malzemedir.1960 yılına kadar olan süre
içinde, yapım sürecine briketin girmesi dışında gecekonduların yapım tekniklerine
dair bir gelişme olmamıştır (Şenyapılı, 2004, s. 192-194).
1960lı yıllar ile birlikte, plastik ve kiremit, yeni yapı malzemeleri olarak kullanılır
olmuştur. Gecekondularda da bu malzemeler kullanılmaya başlanmış ve estetik
anlamda konuta çeşitlilik getirilmiştir. Yine bu dönemde, gecekondu iç
mekânlarının kurgularında değişimler meydana gelmiş ve artan iş imkânları ve
sağlanan temel altyapı hizmetleri sayesinde yapı kalitesi artmıştır. (Şenyapılı,
1986, s. 152-153; 1981, s. 201)

Şekil 3.10: 1960 dönemi gecekondu yapımını temsilen bir şema (Yeğenoğlu, 2015)
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Şenyapılı’nın (1981, s. 205) seksenlerde yayınlanmış olan “Gecekondu: Çevre
İşçileri Mekânı” kitabında yer verdiği saha araştırmaları sonuçlarına göre,
“Ankara konutlarının %52’si yığma inşaatken, İstanbul’da %27’si betonarmedir.
Fakat genel olarak yığma, briket ve ahşap yapılar çoğunluktadır.” bilgileri
verilmektedir.
Duyar-Kienast (2005, s. 148) tarafından yapılan yakın tarihli araştırmalar,
gecekondularda, ucuz olması sebebiyle, hala briket kullanımının yoğun olduğunu
ve genel olarak yığma bina olarak inşa edildiklerini göstermektedir. Taşıyıcı
sistemi olan betonarme gecekondu örnekleri de bulunmaktadır. Çatılar genellikle
ahşaptan inşa edilmekte ve kiremitlerle döşenmektedir. Duyar-Kienast’ın
Ankara’da bir gecekondu sahibiyle yaptığı görüşmede, gecekondu sahibi,
konutunun yapım sürecini şöyle ifade etmektedir:
3-4 kişi olarak çalıştık, eşim, kızım, annem ve babam… Evimin zemini taştan
yapıldı. Taşları dizdik, seviyelerini eşitledik ve üstüne beton döktük...Bazı
evlerde kolonlar vardır. Bu durumda kolonlar köşelere ve evin ortasına
yerleştirilir. Ahşap kalıpların içine beton dökülür ve kalıplar çıkarılır. Tuğlalar
örülür ve duvarlar sıvanır. Elektrik ve su hatları çekilir. İlk katı bu şekilde
yaptık ama ikinci kat için paramız yetmedi. Köyümüzden iki kamyon dolusu
ahşap getirttik ve ahşaplarla inşaata devam ettik. Burada alışageldik inşa
süreci böyledir (Duyar-Kienast, 2005, s. 151).

Gecekondu sahibi tarafından aktarılanlar, gecekondu yapımının hala zaman ve
maddi imkânlara bağlı olduğunu ve konutu yapan ustaların bilgi ve deneyimlerinin
de önemini kaybetmediğini göstermektedir.
Temel altyapı ve hizmetlerin sağlanması, gecekondu nüfusunun her zaman
sıkıntı yaşadığı bir konudur. Söz konusu hizmetlerin eksikliği, kaçak kullanıma yol
açabilmektedir ya da gecekonduda oturanların kendi kendilerine buldukları anlık
çözümlerle giderilmektedir. Belediyeler, bu bölgelere karşı yasal yükümlülüğü
olmadığından, hizmet sağlamak konusunda çok istekli olmamakta; gecekondu
nüfusu ise bu konuda sürekli baskı uygulamaya çalışmaktadır. Belli bir nüfus
yoğunluğuna ulaşıldıktan sonra gecekondu mahallelerine altyapı hizmetleri
gelebilmektedir (Şenyapılı, 2004, s. 209). Temel altyapı ve hizmetler günümüzde
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birçok gecekondu bölgesinde bulunsa da, bu hizmetlerin kalitesi soru işaretidir
(Duyar-Kienast, 2005, s. 161-162).

3.2.4. Tarihsel Süreçte Türkiye’de Gecekondulaşma
Türkiye’de gecekondulaşma sürecinin başladığı dönem hakkında resmi bir belge
bulunmamakla birlikte, araştırmaların büyük bir kısmı, 1940 yılından sonraki
dönemin altını çizer. Keleş (2012, s. 509), II. Dünya Savaşı yılları içinde
Türkiye’de gecekondulaşmanın görülmeye başlandığını belirtmektedir. Kırklı
yıllardan önceki süreçte de “baraka” olarak sınıflandırılabilecek teneke yapıların,
kent sınırlarında görülmeye başladığı birçok kaynakta bahsi geçen bir durumdur
(Tekeli, 2010, s. 74). Fakat bir olgu olarak gecekondu kavramının oturması ve
tanınırlık kazanması, 1940lı yılların ortasına denk gelmektedir (Duyar-Kienast,
2005, s. 35).
Gecekondulaşmanın sebepleri; kırsal kesimdeki itici güçlerin ve kentlerdeki çekici
güçlerin sonucunda oluşan göç hareketleri ile kentlerde biriken nüfusun kısa
sürede artması fakat yeni kurulmuş devletin, bu bölgesel yoğunlaşmaları
kaldırabilecek altyapıyı, istihdam olanaklarını ve konut stokunu sağlayamaması
olarak özetlenebilir. Kırsal kesimden kentlere yerleşen kesim, yoksulluk
sorunuyla karşı karşıya kalmış ve en temel ihtiyacı olan barınmayı
karşılayabilmek için; yapılaşmamış devlet ya da tüzel kişi arazileri üzerinde,
elindeki imkânlarla ve bulabildiği malzemelerle kaçak konutlar inşa etmeye
başlamıştır.

.
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YIL
1955

TÜRKİYE'DE GECEKONDU ve GECEKONDULU NÜFUS
GECEKONDU
GECEKONDULU
KENTSEL NÜFUSTAKİ PAYI (%)
SAYISI
NÜFUS
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

2002

2.200.000

11.000.000

27

2009

-

6.727.613

9

Tablo 3.3: Türkiye'de gecekondu ve gecekondulu nüfus (Keleş, 2012; UNHABITAT, 2010 )9

Gecekondulaşma, ilk önce üç büyük kentimizde meydana gelmiş; sonraki
süreçlerde ise diğer gelişmekte olan kentlere de yayılmıştır. Adana, Erzurum,
Bursa, Kayseri, Kars, Şanlıurfa, Gaziantep gibi kentlerimizde gecekondu sorunu
uzun yıllardır yaşanmış, yakın zamanlarda da bu şehirlerdeki belli başlı bölgelere
TOKİ tarafından kentsel dönüşüm projeleri uygulanmıştır. 1948 yılında büyük
kentlerde bulunan gecekondu sayısı yaklaşık 25-30 bin civarında olduğu
varsayılmaktadır (Keleş, 2012, s. 509). Tablo 3.2’de görülen verilere göre,
1955’ten 1960’a kadar olan beş yıllık süre içerisinde gecekondu nüfusu %11,7
oranında artış göstermiştir, yani bu süreçte neredeyse 1 milyona yakın kişi,
gecekondularda yaşar olmuştur. Bu veri, gecekondulaşmanın derecesini
göstermek açısından büyük önem taşımaktadır. Tabloda görünen yıllara göre
gecekondu nüfusu sürekli bir artış göstermiş, doksanlı yılların sonundan itibaren
ise kentsel nüfusa oranla yüzde payı azalmıştır. Bu azalmanın sebebi olarak
kentsel dönüşüm projeleri ve gecekondu bölgelerinin mahalleye dönüşerek
kentsel nüfus kapsamına girmesi gösterilebilir. Kentsel dönüşüm projeleri
sonucunda, birçok gecekondu bölgesi temizlenmiş ve yerlerine yüksek katlı

Tablodaki 2009 yılına ait veri Birleşmiş Milletler tarafından verilen bilgidir. Türkiye İstatistik Kurumu’na
yapılan bilgi talebine karşılık, kurumda gecekondulara dair herhangi bir istatistik verisinin bulunmadığı
cevabı alınmıştır. Dolayısıyla, ülkemizdeki gecekonduların yakın zamanlı demografik durumlarına dair resmi
bir veri yoktur.

9
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binalar inşa edilmiştir. Mahalleleşmiş gecekondular ise, nüfus sayımlarında
kentsel nüfus sınıflandırmasının altında değerlendirilmeye başlanmış; bu durum
istatistik bilgilerinde gecekonduların daha az görünmesini sağlamıştır.

3.2.4.1.

İstanbul’da Gecekondulaşma

İstanbul’da ilk gecekondu yapıları, 1947 yılında Zeytinburnu, Kâğıthane ve
Gaziosmanpaşa bölgelerinde görülmüştür (Şenyapılı, 1998; aktaran Bozdoğan &
Akcan, 2013, s. 167). 1949 yılında İstanbul’da gecekondu sayısı 5000’e
yaklaşmıştır (Tekeli, 2010, s. 74). Kısa sürede gerçekleşen bu artışı etkileyen en
önemli faktör, kentin hızlı bir şekilde sanayileşmiş olmasıydı. İstanbul’da
gecekondulaşma, sanayi kuruluşlarının olduğu bölgelere yakın alanlarda
kurulmuştur.
1950lerin ortasına gelindiğinde, İstanbul’da sanayi bölgelerinin, köy kanununa
tabii olan tarihi surların dışındaki bölgelere kayarak kent merkezinden
uzaklaşması söz konusu olmuştur. Bu konum değişikliği, gecekondu oluşumunu
daha da hızlandırmıştır. İlk gecekondu bölgelerinden olan Zeytinburnu’ndaki
gecekondu bölgesinin nüfusu 1953 yılında 50.000 iken, 1965 yılında 103.000
olarak kaydedilmiştir (Tekeli, 2010, s. 74). 1950-1965 arasındaki süreçte Avrupa
yakasında yoğun gecekondulaşma görülmüş; Alibeyköy, Gültepe, Çağlayan,
Kuştepe, Gültepe, Feriköy, Sarıyer gibi alanlarda gecekondu kümeleri ya da
mahalleleri oluşmuştur. Anadolu yakasında ilk gecekondu yerleşmesi Beykoz
tarafında gerçekleşmiştir. Beykoz’da 1950 yılında 1601 adet saptanmış olan
gecekondu sayısı, 1960 yılında 5100 adede kadar çıkmıştır (Tekeli, 2010, s. 78).
1966 yılında çıkartılan gecekondu affı; Avcılar, Güngören, Alibeyköy, Yenibosna,
Halkalı gibi gecekondu mahallelerinin belediyeleşmesinin önünü açmış ve bu
bölgelere de hizmet sağlanmaya başlanmıştır (Tekeli, 2010, s. 78-79).
Yetmişli yıllar, gecekondulaşma sürecinin ticari bir değer kazandığı dönemdir. Bu
dönemde apartmanlaşmış gecekondular ortaya çıkmış ve gecekondular,
gecekondu sahipleri tarafından bir yatırım aracına dönüştürülmüştür. Yetmişli
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yılların sonuna doğru ülkedeki siyasi olaylar, gecekondu bölgelerini fazlasıyla
etkilemiş ve kamplara ayırarak parçalamıştır. Bunun sonucunda, ’80 darbesiyle
beraber gecekondu alanları belediyeleri kaldırılıp, büyükşehir belediyesine
bağlanmıştır. 1990’lı yıllarla birlikte, İstanbul’da birçok eski gecekondu yerleşim
bölgesinde apartmanlaşma görülmeye başlamış, sanayi bölgelerine yakın
yerlerde ise gecekondu bölgeleri oluşmaya devam etmiştir (Tekeli, 2010, s. 8183). İstanbul, ülkemizde hala en çok göç alan ve en fazla nüfus yoğunluğuna
sahip şehir olarak, gecekondu sorunu yaşamaya devam etmektedir. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi kapsamında 775 sayılı Gecekondu Kanunu uygulamak
için Mesken Müdürlüğü kurulmuştur ve bu birim, var olan gecekonduların ıslah
edilmesi, yeni gecekondu bölgelerinin oluşumunun önlenmesi ve gerekli
tedbirlerin uygulanması yönünde çalışmalar yapmaktadır.

3.2.4.2.

İzmir’de Gecekondulaşma

İzmir, Kurtuluş Savaşı sonrasında, yaşanan yangın sebebiyle ağır zarar görmüş,
ardından yaşanan nüfus değişimiyle birlikte, ticareti yönlendiren çoğunluğunu
kaybetmiştir. Takip eden süreçte, Büyük Buhran, ardından II. Dünya Savaşı’nın
yaşanması, İzmir açısından iyi sonuçlar getirmemiştir. Bu süreç içerisinde,
İzmir’de konut sıkıntısı sıkça yaşanmıştır. Ankara ve İstanbul örneklerinde olduğu
gibi, İzmir’de kırklı yıllara kadar çeşitli gecekondulaşma hareketleri görülmüştür,
fakat kentin gecekondu sorunuyla tam anlamıyla tanışması 1940ların ortasına
denk gelmiştir. Bugün de gecekondu bölgeleri olan Kadifekale, Gürçeşme,
Boğaziçi, Gültepe ve Ferahlı gibi semtler, 1944-1950 yılları arasında geçen
sürede oluşmuşlardır. Takip eden yıllarda gecekondular kentin sınırlarına doğru
yayılmışlardır (Çetin, 2012, s. 154-155).
Sevgi (1988, s. 123-124), İzmir’in gecekondulaşma sürecini üç ayrı döneme
ayırmıştır. İlk dönem, 1950-1960 arasında olan süreçtir. Bu dönem içerisinde
gecekonduların oluşumu yavaştır ve bazı semt ve mahalleler ile sınırlıdır,
bununla birlikte gecekondulara gelen kişiler Anadolu’dan göç etmiş olan
kimselerdir. 1960-1975 arasında incelenen ikinci dönemde gecekondulaşma,
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eski semtlerin olduğu bölgelere kaymıştır. 1975-1985 arasında geçen süreçte ise,
kentin etrafındaki hazine veya kişiye özel araziler ile sanayi bölgeleri boyunca
gecekondulaşma görülmüştür.
Keleş (2014, s. 373) İzmir’deki gecekonduların, kent merkezi yerine kent
sınırlarında daha yoğun şekilde gözlenmesinden ötürü önemli bulmakta ve bu
durumu İzmir’deki sanayi oluşumunun kent merkezinde bulunmaması ve kıyı
şeridinin zaten varlıklı kesimler tarafından sahiplenilmiş olmasına bağlamaktadır.

3.3.

ANKARA’DA GECEKONDULAŞMA

Gecekondulaşma, Ankara’nın başkent olarak ilan edilmesi ile başlayan gelişme
sürecinde kenti şekillendiren en önemli etmenlerden birisi olmuştur.

Şekil 3.11: Altındağ'da bir tepe boyunca dizilmiş gecekondu yerleşimleri (Altındağ Belediyesi, 2013)

Cumhuriyetin ilanından önce tipik bir Anadolu kenti olan Ankara, başkent
olduktan sonra hızlı bir kentleşme sürecine girmiştir. Kente yeni yatırımlar
yapılmış, birçok inşaat projesi uygulamaya konulmuş, binalar ve yollar inşa
edilmiştir. İç Anadolu bölgesinin tam ortasında yer alan Ankara’nın gösterdiği bu
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gelişim, çevre kentlerde bulunan tarımsal işgücüne doğal olarak çekici gelmeye
başlamıştır, çünkü Ankara etrafında yoğun olarak yatırım alan başka bir kent
bulunmamaktadır.
1930lu yıllarda boş arazilerde görülen derme çatma baraka oluşumları, 1940lı
yıllara gelindiğinde yerini gecekondu oluşumlarına bırakmıştır. Bu yıllarda kente
ulaşan yoğun göç hareketlerine karşılık, Ankara hem konut stoğu hem de
istihdam olanakları açısından hazırlıksız yakalanmıştır. Bu sebeple, göçle
gelenler, iş imkânı bulma olasılığının en yüksek olduğu kent merkezine yakın ama
zorlu topografik koşulları olan bölgelere yerleşmişlerdir (Şenyapılı, 1981, s. 169).
Kırklı yıllarda oluşan gecekondulaşma, kentteki üç ayrı aks doğrultusunda
oluşmuştur. Altındağ, Yenidoğan, Aktaş, Yenihayat, İstiklal gibi bölgeler, Ulus
çevresi, Ankara Kalesi’nin etrafındaki tepeler veya Bentderesi gibi bölgelere
yakın konumlarda konuşlanmış gecekondu alanlarıdır. Tren yolu ve Mamak
Caddesi arasında Gülveren, Gülseren, Çalışkanlar; Cebeci ve Yenişehir arasında
kalan İncesu Deresi’nin oluşturduğu vadide ise Seyranbağları ve Balkehriz gibi
bölgeler oluşmuştur (Şenyapılı, 1996; aktaran Duyar-Kienast, 2005, s. 102).

Şekil 3.12: Mamak Belediyesi tarafından yürütülen bir gecekondu yıkımı (Mamak Belediyesi)
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I. Dünya Savaşı sonrası alınan Marshall yardımları ile tarımın makineleşmesi ve
kırsal işgücünün kentlere yönelmesi ile birlikte göç hareketleri oldukça
yoğunlaşmıştır. Ankara bu göç hareketlerini yoğun olarak alan kentlerden birisi
olmuştur. Öyle ki, Altındağ, artan nüfus ile birlikte 1953 yılında ilçe haline
getirilmiştir. Yine ellili yıllarda, Cebeci’nin yoğun bir konut bölgesine evrilmesiyle
birlikte, çevre bölgeler ve tren yolu istikametinde yer alan kentin doğu bölgeleri
yerleşime açılmış, Mamak, İncesu, Kayaş, Abidinpaşa, Telsizler, Akdere gibi
mahallelerde gecekondu oluşumları meydana gelmiştir (Şenyapılı, 1981, s. 170).
1950li yıllarda iş merkezlerinin yoğunlaştığı Cebeci, Samanpazarı ve Ulus
bölgelerine en yakın araziler olan Tuzluçayır ve Akdere’de, Çankaya
istikametinde yer alan Yıldız’da, Yenişehir çevresinde Dikmen-Ayrancı hattında
gecekondu oluşumları meydana gelmeye başlamıştır. 1960lı yıllara gelindiğinde,
eski kent merkezi olan Ulus’un yakın çevresi gecekondularla dolmuştur. Orta ve
üst gelirli kesim ise, merkezde artan yoğunluk ve düşen hizmet kalitesi sebebiyle
henüz konutlaşmakta olan kentin güney ve batı bölgelerine taşınmaya başladılar.
Ankara’nın ekonomik olarak bölünmesi, aşağı yukarı bu döneme rastlamaktadır.
Şenyapılı (1981, s. 172) Ankara’da “kuzey ve doğu eksende alt gelir, batı ve
güney eksende üst gelir gruplarının konutları”nın bulunduğu belirtir. Bu durum,
günümüzde de değişmeden devam etmektedir. Kentin ana genişleme ekseni,
batı yönündedir.
Ankara’daki gecekondu bölgeleri, günümüzde hala kentin kuzey ve doğu
kısımlarına çoğunlukla yer almaktadır. Güney kısımlarda da gecekondu
oluşumları hala mevcuttur. Çankaya, Dikmen, Yenimahalle ve Balgat gibi eski
gecekondu semtleri, bir dönüşüm sürecinden geçerek apartman, lüks konut veya
toplu konut gibi konut tiplerine ev sahipliği yapar olmuştur.
Tablo 3.4’de Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan, 2013 tarihli
güncel gecekondu istatistikleri görülmektedir. Bu tabloya göre, Ankara’nın
gecekondu sayısı kayda değer oranda azalmış olsa da, hala fazladır. Sadece
Ankara sınırları içerisinde 637 bin kişi gecekondularda yaşamaktadır. Kuzey
Ankara ve Doğu Ankara bölgeleri, gecekondu sayısı ve nüfusu olarak başı
çekmektedirler. Kuzey Ankara bölgesinde Siteler, Sanatoryum ve Karapürçek
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BATI

DOĞU

GÜNEY-GÜNEYBATI

KUZEY

MERKEZ

2013 YILI ANKARA GECEKONDU İSTATİSTİKLERİ
BÖLGE
MAHALLE
ADET
NÜFUS

ANKARA

AYRANCI

588

ÖVEÇLER

459

1.901
1.667

BALGAT

962

4.008

ÇUKURAMBAR

309

1.197

SEYRAN

467

1.694

SÖĞÜTÖZÜ

455

1.579

CEBECİ

312

1.146

DEMİRLİBAHÇE

536

1.895

HAMAMÖNÜ

360

1.296

HİSAR

366

1.353

YENİDOĞAN

5.098

21.842

ALTINDAĞ

5.252

22.683

İSKİTLER

604

2.430

ÇALIŞKANLAR

880

3.684

DIŞKAPI

67

238

TOPLAM

16.715

68.613

SİTELER

8.045

35.538

ÖNDER

2.261

9.511

KARAPÜRÇEK

11.381

51.384

GÜMÜŞEVLER

7.197

28.794

HASKÖY

2.790

13.050

SOLFASOL

6.057

26.666

AKTEPE

911

3.671

SANATORYUM

10125

44.176

ETLİK

10.083

42.655

İNCİRLİ

1.668

6.381

TOPLAM

60.518

261.826

YILDIZ

3.498

12.782

BAĞCILAR

764

3.198

ZAFERTEPE

516

1.951

İLKER

2.306

9.158

KIRKKONAKLAR

1.129

4.581

ATA (DİKMEN)

1.477

5.942

ORTADOĞU

421

1.371

TOPLAM

10.111

38.983

TÜRKÖZÜ

2.668

10.598

ABİDİNPAŞA

1.539

6.129

MUTLU

5.714

24.193

TUZLUÇAYIR

6.752

27.201

MAMAK

5.755

24.818

SAİMEKADIN

1.294

4.743

KAYAŞ

8.678

35.875

KIBRIS

7.574

33.106

HÜSEYİNGAZİ

2.828

11.202

GÜLVEREN

3.473

13.159

GÜLSEREN

2.916

11.630

TOPLAM

49.191

202.654

ETİMESGUT

4.172

16.584

SİNCAN

412

1.674

YENİMAHALLE

11.307

47.497

TOPLAM
TOPLAM

15.891
152.426

65.755
637.831

Tablo 3.4: 2013 yılı verilerine göre Ankara'da gecekondu ve gecekondulu nüfus istatistikleri (ABB, 2013)
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mahalleleri; Doğu Ankara bölgesinde ise Kayaş ve Kıbrıs mahalleleri 30.000’den
fazla gecekondulu nüfus barındırmaktadır.
2004’ten beri aktif şekilde kentsel dönüşüm projelerini yürüten TOKİ’nin
Ankara’da

ürettiği

projeler,

gecekondulara

dair

istatistikleri

etkilemiş

görünmektedir. Gecekondu yoğunluğu açısından dikkat çeken bir bölge olan
Sincan’da güncel verilere göre 412 gecekondu bulunmaktadır. Bu durum,
bölgede yapılan birçok kentsel dönüşüm projesi sayesinde gecekonduların yıkılıp
yerlerine toplu konut projeleri yapılması sebebiyle oluşmuştur. Benzer şekilde,
birkaç etap süren projelerle gecekondu alanlarından büyük ölçüde temizlenen
Çinçinbağları bölgesi de, istatistik verilerde yer almamaktadır.
Tablo 3.5’de görülen tarihsel süreç incelendiğinde ise, 2002 yılında kentsel
nüfusa göre oranı %62,5 olan gecekondu nüfusu, 2013 senesinde %12,6 oranına
kadar gerilemiş ve 1950li yıllardan beri en düşük gecekondu yoğunluğuna
ulaşılmıştır. Fakat belirtildiği gibi, hala gecekondularda yaşayan 640 bine yakın
insan bulunmaktadır ve 5 milyonluk Ankara nüfusu içerisinde bu topluluk
azımsanacak bir sayıda değildir. Dolayısıyla Ankara için hala gecekondu sorunu
vardır denebilir.

YIL
1955

ANKARA'DA GECEKONDU ve GECEKONDULU NÜFUS
GECEKONDU
GECEKONDULU
KENTSEL NÜFUSTAKİ PAYI (%)
SAYISI
NÜFUS
12.000
62.400
21,8

1960

70.000

364.000

56

1966

100.000

520.000

57,4

1970

144.000

748.000

60,6

1975

202.000

1.156.000

64,9

1980

275.000

1.450.000

72,4

1990

350.000

1.750.000

58,3

1995

450.000

2.250.000

65

2002

500.000

2.500.000

62,5

2013

152.426

637.831

12,6

Tablo 3.5: Ankara'nın tarihsel süreçte gecekondu nüfus istatistikleri (Keleş, 2012; ABB, 2013)

Bu insanların konut sorununa verimli bir çözüm sunacak projeler ile yaklaşılması
gerekmektedir. TOKİ’nin uyguladığı kentsel dönüşüm projeleri, istatistiksel olarak
gecekondu sayılarını azaltıyor görünse de, gecekondu sorununun temelinde
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yatan problemler hala canlılığını korumakta olduğu da kabul edilmesi gereken bir
gerçektir. Bu sebeplerden ötürü, kentsel dönüşüm projelerinin de iyi irdelenmesi
ve gerekiyorsa tekrar gözden geçirilmesi elzemdir.
Sonuç itibariyle, gecekondular, en ucuz yoldan konut edinme şeklidir ve
Türkiye’de kentleşme sürecinde olan kentlere gelen insanların, barınma
ihtiyaçlarını karşılamak ve konut sorununa çare aramak için yarattıkları bir
çözümdür. Yetmiş yıla yakın süredir var olan bir olgu olarak, gecekondulara artık
sorun gözüyle bakmamak ve farklı açılardan yaklaşmak gereklidir. Bu şekilde,
yapılan kentsel dönüşüm projelerinde daha etkin ve başarılı sonuçlar alınabilir.
Aksi takdirde kentsel dönüşüm projelerinin yıktığı gecekondular, başka kentlerde
ya da başka bölgelerde var olmaya devam edecektir.
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4. BÖLÜM
YOKSUL İNSANLARIN YAŞADIĞI KONUTLAR BAĞLAMINDA
KENTSEL DÖNÜŞÜM
4.1.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel dönüşüm, günümüzde oldukça üzerinde durulan bir konudur. Kentler
geliştikçe, sınırları içerisinde yasal olmayan yerleşimler, doğal afetlerden
etkilenebilecek alanlar veya ekonomik açıdan sürdürülemeyen bölümler
oluşmaktadır. Bu bölgelerin kente tekrar kazandırılması, yenilenmesi ve
iyileştirilmesi için dönüştürülme sürecine alınması gereklidir. Gelişmiş ya da
gelişmekte olan birçok ülkede kentsel dönüşüm faaliyetleri uygulanmaktadır ve
bu sayede kentsel mekân kalitesi arttırılmaya çalışılmakta ve kentlerde yaşayan
nüfusların daha sağlıklı bir kent yapısı içerisinde yaşamlarını sürdürmesi
amaçlanmaktadır.

4.1.1. Kentsel Dönüşüm Tanımı
Kentsel dönüşüm, Roberts (2008, s. 13) tarafından “kent sorunlarının çözümünü
sağlayan ve ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel şartlara uzun süreli bir
iyileştirme getirmeyi amaçlayan kapsamlı ve bütünleşmiş görüler ve eylemler”
şeklinde tanımlanmıştır. Erden (2006) ve Öner (2007) ise, kentsel dönüşümü;
yerel ekonominin imkânları kullanılarak, kentlerdeki çöküntü bölgelerini yeniden
yaşanılır hale getirmeyi ve kent içinde tekrar işler kılmayı amaçlayan planlama ve
koruma yaklaşımı olarak aktarmıştır (aktaran Görün & Kara, 2010, s. 144).
Bayraktar (2006) ise “Zamanla niteliğini kaybeden, fiziksel ve çevresel yönlerden
bozulmuş ve köhneleşmiş, sosyal ve ekonomik açıdan dışlanmışlıkla karşı
karşıya olan kentsel alanların belli sosyal ve ekonomik programlarla
yenilenerek/dönüştürülerek kente kazandırılması” şeklinde bir tanım getirmiştir
(aktaran Kalaycıoğlu ve diğerleri, 2009, s. 895).
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Kentsel dönüşüm gereksinimini yaratan sebepler; nüfusta olan değişiklikler,
fiziksel açıdan eskime veya tahrip olma veya değer yitirme, yeni alan ihtiyacı ve
teknoloji, politika, ekonomi, kültür ve sosyal konularda yaşanan değişimler olarak
sıralanabilir (Görün & Kara, 2010, s. 145). Bu gerekliliklerin karşılığında, kentsel
dönüşüm süreci;


Söz konusu dönüşüm alanının detaylı bir analizi üzerine inşa
edilmeli;



Kentsel alanın fiziksel dokusuna, sosyal yapısına, ekonomik
tabanına ve çevresel durumlarına uyumlu olmalı;



Bütüncül ve kapsayıcı bir strateji bağlamında sorunlara dengeli,
düzenli ve olumlu çözümler sağlamalı;



Sürdürülebilir bir gelişim sunmalı;



Doğal, ekonomik, insani ve diğer çeşitli kaynakları olabilecek en iyi
şekilde kullanmalıdır (Roberts, 2008, s. 14-15).

Kentsel dönüşüm kavramının işleyiş sürecini ilgilendiren üç farklı özellik
bulunmaktadır. Birinci özellik, bir bölgenin çevresinde, o bölgede yerleşmiş
olan topluluk ile bölgede etkili olabilecek aktörleri sürece dâhil ederek
değişiklikler yapmayı amaçlamasıdır. İkinci özellik, bir bölgenin sorunlarının
çözümü için, devletin temel sorumlulukları ile kesişen hedef ve uygulamaları
içermesidir. Son özellik ise, dönüşüm sürecinde yer alan kurumsal yapıların
çeşitliliği ve farklılığına bakılmaksızın, bu yapılar arasında sağlıklı ortaklık
ilişkileri gerektirmesidir (Turok, 2004; aktaran Turgut & Ceylan, 2009, s. 26).
Kentsel dönüşümün uygulanması ile söz konusu uygulamaların yapıldığı
bölgelerde ulaşılmak istenen hedefler bulunmaktadır. Bu hedefler, bölgeye
dair fiziksel ve çevresel hedefler, ekonomik hedefler, sosyal hedefler ve
kültürel hedefler olarak gruplanabilir. Fiziksel ve çevresel hedefler,
dönüşüm uygulanan bölgelerdeki konut ve altyapı sorunlarını girerek yaşam
kalitesini arttırmak ve aynı zamanda bölgedeki doğal çevreyi korumak ve
sürdürmek;

ekonomik

hedefler,

bölgeleri

kalkındıracak

yatırımların

yapılmasını sağlamak, istihdam alanları yaratmak; sosyal ve kültürel
hedefler ise insanların ilişkilerini geliştirmek ve sağlıklı toplumlar oluşturacak
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önlemleri almak ve bölgeye dair kültürel ve tarihsel değerleri tekrar ön plana
çıkartmak olarak sıralanabilir (Galdini, 2005; aktaran Kalaycıoğlu ve
diğerleri, 2009, s. 896).
Keleş (2012, s. 388) kentsel dönüşümün planlı olarak gerçekleşmesi gerektiğinin
altını çizmiştir. Planlı bir dönüşüm süreci, bireysel, toplumsal ve ulusal tabanda
ekonomik dengeleri daha iyi koruyacak ve tatmin edici sonuçlar verecektir.
Plansız bir dönüşüm süreci ise, hem beklentileri karşılayamayacak, hem de
yapım aşaması ve sonrasında öngörülemeyen ek maliyetler yaratarak
yönetimlere yük bindirecektir. Dolayısıyla, kentsel dönüşüm sürecine iyi bir analiz
çalışmasıyla desteklenmiş bir plan ile başlanmalı ve bu plan, dönüşüm sürecinde
yer alan kurumlar arasında sağlıklı bir koordinasyon ortamı sağlanarak
uygulanmalıdır.

4.1.2. Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
Kentsel dönüşüm kavramı, kendi içinde çeşitli alt uygulamalara sahip olan genel
bir kavramdır. Bu noktada, kentsel dönüşümün, kamuoyundaki genel kanının
aksine, sadece gecekondu bölgelerindeki konutların yıkılarak yerine yüksek katlı
yeni konutların inşa edilmesi anlamına gelmediğini belirtmek gerekir. Fakat
ülkemizde yapılan kentsel dönüşüm uygulamaları; çoğunlukla yenileme, yeniden
geliştirme ve temizleme uygulamalarını kapsamaktadır.
Kentsel dönüşümün alt uygulamaları kısaca şu şekildedir:
Yenileme (Renewal): Yerleşim düzeni veya fiziksel yapı durumu bakımından
iyileştirilmesi mümkün olmayan yapıların tümünün ya da bir kısmının yıkılarak
yerlerine yeni yapıların inşa edilmesi anlamına gelmektedir (Özden, 2001, s. 257;
Görün & Kara, 2010, s. 145).
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Şekil 4.1: Bilbao kentinde yapılan bir kentsel dönüşüm uygulamasının öncesi ve sonrası (World Cities
Summit, 2015)

Koruma (Preservation/Conservation): Kent içinde yer alan ve kültürel değer
taşıyan tarihi yapıların veya bölgelerin; oluşabilecek hasar ve bozulmalara karşın
koruma altına alınması ve sağlıklı hale getirilmesi; bu sayede hem kent
dokusunun korunması hem de tarihi değer taşıyan bölge veyapıların
sürdürülmesi amacını taşıyan uygulamadır (Görün & Kara, 2010, s. 146; Keleş,
Kentleşme Politikası, 2012, s. 389).
Soylulaştırma (Gentrification): Fiziksel ve sosyal açıdan bir bölgenin yaşadığı
bozulmaya bağlı olarak yapılan iyileştirme çalışmalarının sonucunda, bölgede
yaşayan sosyal sınıfın ıslah edilmesi ve daha yüksek gelirli kişilerin bölgeye
yerleşmesi anlamına gelmektedir (Özden, 2001, s. 258; Görün & Kara, 2010, s.
145).
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Şekil 4.2: Berlin'de yer alan Maurizer Sokak'ın soylulaştırma çalışmasından önceki ve sonraki halleri
(Wikipedia, 2015; Wikimedia, 2015)

Sağlıklaştırma/Eski Haline Getirme (Rehabilitation): Özgün karakterini
yitirmemiş eski kent parçalarının yenilenmesi ve bu sayede eski haline
kavuşturulması olarak tanımlanmaktadır (Özden, 2001, s. 258; Görün & Kara,
2010, s. 146).
Boşlukları doldurarak geliştirme (In-fill Development): Kent içi bir alanda
mevcut olan dokuya yeni yapıların yerleştirilerek geliştirilmesi anlamına
gelmektedir (Görün & Kara, 2010, s. 146).
Yeniden Geliştirme (Redevelopment): İyileştirme kabul etmeyecek durumda
olan alt gelirli nüfus konutlarının yıkılarak, yerine ekonomik, toplumsal ve fiziksel
şartlara uygun yeni bir yerleşim birimi kurulmasını anlatmaktadır (Görün & Kara,
2010, s. 146; Keleş, 2012, s. 390).
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Yeniden Canlandırma (Revitalization): Canlılığını kaybetmiş kent bölgelerinin
ve tarihi alanların, alınacak çeşitli sosyal önlemlerin ışığında tekrar ilgi çekici hale
gelmesini tanımlamaktadır (Özden, 2001, s. 258; Görün & Kara, 2010, s. 146).

Şekil 4.3: Madrid'de Madrid Rio adı altında uygulanan Manzanares nehri kıyı şeridindeki kentsel dönüşüm
(yeniden canlandırma) projesi. Bu projede, ilk şekilde görülen dere kenarından geçen yol yer altına alınıp,
bölge yeşillendirilmiş ve parklar inşa edilmiştir. (AAS Architecture, 2013)

Düzenleme (Improvement): Kentin içinde bir bölge ya da bölümün kendiliğinden
gelişme göstermesini engelleyerek, daha dengeli ve planlı bir dönüşüm süreci
uygulanmasını anlatmaktadır (Görün & Kara, 2010, s. 146). Keleş (2012, s. 388),
kendiliğinden gelişen bölgelerin plansız bir gelişme göstermesinden dolayı,
ekonomik açıdan kente büyük bir yük getirdiğini belirtmiştir.
Temizleme (Clearance): Alt gelir gruplarının yaşadığı gecekondu yerleşimlerinin
olduğu bölgelerde, söz konusu konutların ortadan kaldırılması ve yerine çağdaş
konutlar inşa edilmesi anlamına gelmektedir (Görün & Kara, 2010, s. 146; Keleş,
2012, s. 389).

4.2.

TÜRKİYE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TOKİ

Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’da 1970li yıllarda, bazı kentlerde sanayi
etkinliklerinin zayıflaması sebebiyle banliyö oluşumları meydana gelmiş, bu
bölgelerde yaşayan insanların sosyal ve kültürel yaşama katılması ise bir
gereklilik olmuştur. Bu sebepten ötürü, kentin imajını iyileştirmek ve söz konusu
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düşük gelirli nüfusun yaşam standartlarını yükseltmek için kentsel dönüşüm
stratejileri geliştirilmeye başlanmıştır. 1980li yıllardan itibaren ise, kentsel
dönüşüm, çeşitli projelerde uygulanmış ve oturmuş bir kavram haline gelmiştir
(Özden, 2001, s. 258-259; Ballice ve diğerleri, 2014, s. 278; Kahya & Töre, 2014,
s. 646).
Türkiye’de kentsel dönüşüm hareketleri ilk olarak 1980li yılların başında, kent
merkezlerini ve gecekondu bölgelerini kapsayacak şekilde olmak üzere gündeme
gelmiştir. Bu konuda atılan ilk adım, 1982 Anayasası’nın 57. maddesidir ve bu
maddede “Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama
çerçevesinde, konut ihtiyaçlarını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut
teşebbüslerini

destekler.”

şeklinde

bir

açıklama

ile

konunun

önemi

vurgulanmıştır. 1990lı yıllarda ise Ankara’da Portakal Çiçeği ve Dikmen Vadisi
projeleri, ülkemizde kentsel dönüşüm adına ilk denenmiş projeler olmuşlar;
dönemin belediye veyasalarına göre “kamu eliyle yaratılan toprak rantının, yine
kamunun öncülüğünde, gecekondu (hak) sahipleriyle paylaştırılması” prensibine
dayanmışlardır (Keleş, 2014, s. 401-402).
Kentsel dönüşümü, Türkiye’de tekrar gündeme oturtan olay, 1999’da yaşanan
İzmit ve Düzce depremleri olmuştur. Bu afetler sebebiyle yaşanan büyük can ve
mal kayıpları, ülkemizin deprem kuşağı üzerinde olmasına rağmen, depreme
dayanıklı yapı stoğunun çok yetersiz sayılarda olduğu gerçeğini tekrar ortaya
çıkarmıştır. Kâhya ve Töre (2014, s. 648-649), söz konusu yapı stoğunun
“devletin sanayileşme politikalarıyla eşdeğer konut politikaları ve yatırımlarıyla
oluşturamamış

olduğu

1950

dönemi”

itibariyle

oluşmaya

başladığını

belirtmektedirler. Bu açıdan, gecekondu yerleşimleri, gecekondulardan bozma
apartmanlar ve müteahhitler tarafından düşük kaliteli malzemeler kullanılarak
inşa edilmiş yapılar, doğrudan risk kategorisine girmektedirler. Bu tipte
yerleşimlerin en çok görüldüğü İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere, ülke
çapında birçok yerleşim yerinde kentsel dönüşüm projeleri gündeme gelir
olmuştur.
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4.2.1. TOKİ’nin Tarihçesi
1984 yılında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı olarak kurulan
TOKİ, 2002 yılı sonuna kadar geçen süreç içinde, 940 bin konuta kredi desteği
ve 93.215 konuta tamamlama kredisi sağlamış ve 43.145 adet konut üretmiştir
(T.C Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 2015).
1984 yılında 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile Toplu Konut Fonu’na bağlı olarak
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı’nın kurulması ile devletin konut
ihtiyacının karşılanmasına dair ilk somut adım atılmıştır (T.C Başbakanlık Toplu
Konut İdaresi Başkanlığı, 2015).
TOKİ’nin kuruluşu, uluslararası finansal sermayenin Türkiye’ye serbest
girişinin, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımının ve devletin ekonomik
faaliyetlerdeki üretici, tüketici ve düzenleyici rolünün azalarak, özel sektörün
ön plana geçişinin gerçekleşmekte olduğu bir döneme denk gelmiştir.
Küresel dünya ekonomisinden gelen sinyaller doğrultusunda, Türkiye’de
hızlanan toplumsal dönüşüm, artan sanayileşme, farklılaşan talep ve daha
lüks konutlarda oturma isteğine bağlı olarak, inşaat sektörüne ayrılacak arsa
ve finansman potansiyelini yükseltmek ve inşaat sektöründeki faaliyetin daha
büyük sermaye gruplarının eline geçmesini örgütlemek üzere TOKİ gibi bir
kurumun varlığına ihtiyaç duyulmuştur (Eşkinat, 2012, s. 161).

Toplu Konut Fonu, konut sektörüne yönelik yatırımların azalma göstermesi
sebebiyle, özel konut yatırımlarına destek olmak amacıyla oluşturulmuştur.
Fonun etkisiyle, konut yatırımları seksenli yılların başında %16 düzeyindeyken,
sonlarına doğru %21 civarına yükselmiştir ve kurum doksanlı yılların başına
kadar, fon sayesinde 1 milyon adete yakın konuta destek sağlanmıştır (Eşkinat,
2012, s. 162). Bu dönemde TOKİ, konut üretmekten çok konut kredisi sağlayarak
konut yapanlara destek olmak amacıyla hareket etmiştir (Keleş, 2014, s. 291).
Fonun 1993 yılında genel bütçe kapsamına alınması ve mevzuat sorunları
sebebiyle kurum atıl duruma gelmiş ve konut üretimi görevini sağlayamaz
olmuştur (T.C Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 2015).
Kurum, doksanlı yılları atıl bir şekilde geçirmişken, 2003 yılında 58. Hükümetin
Acil Eylem Planı aracılığıyla yeniden işler hale gelmiştir. 5 Mayıs 2004 kabul
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tarihli ve 5162 sayılı Toplu Konut Kanunu’nda ve Genel Kadro ve Usül Hakkında
Kanun hükmünde kararnamenin verdiği yetkiler, TOKİ’nin kentsel dönüşüm
sürecinde etkin bir eleman olmasının önünü açmış ve kurum, konut planlama ve
uygulama konusunda en yetkili devlet birimi olmuştur.
TOKİ’nin 2985 sayılı kanun ile belirlenmiş göre ve yetkileri şu şekildedir:


Yurt içi ve yurt dışında doğrudan veya iştirakleri aracılığıyla proje geliştirmek;
konut, altyapı ve sosyal donatı uygulamaları yapmak veya yaptırmak.



Konut sektörüyle ilgili şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek.



Konut inşaatı ile ilgili sanayii veya bu alanda çalışanları desteklemek.



Doğal afet meydana gelen bölgelerde gerek görüldüğü takdirde konut ve sosyal
donatıları, altyapıları ile birlikte inşa etmek, teşvik etmek ve desteklemek.



Bakanlıkların talebi ve bağlı bulunduğu bakanın onayı halinde talep konusu proje
ve uygulamaları yapmak veya yaptırmak.



İdareye kaynak sağlanmasını teminen kar amaçlı projelerle uygulamalar yapmak
veya yaptırmak.



Devlet garantili veya garantisiz iç ve dış tahviller ile her türlü menkul kıymetler
çıkarmak.



Ferdi ve toplu konut kredisi vermek, köy mimarisinin geliştirilmesine, gecekondu
alanlarının dönüşümüne, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup yenilenmesine
yönelik projeleri kredilendirmek ve gerektiğinde tüm bu kredilerde faiz
sübvansiyonu yapmak.



Yurt dışından, görev alanıyla ilgili harcamalarda kullanılmak üzere Hazine
Müsteşarlığının uygun görüşü üzerine kredi almaya karar vermek.



Konutların finansmanı için bankaların iştirakini sağlayacak tedbirleri almak, bu
amaçla gerektiğinde bankalara kredi vermek, bu hükmün uygulanmasına ilişkin
usulleri tespit etmek.



Gerektiğinde her çeşit araştırma, proje ve taahhüt işlemlerinin sözleşmeyle
yaptırılmasını temin etmek.



Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak. (T.C Başbakanlık Toplu
Konut İdaresi Başkanlığı, 2015)

TOKİ, Türkiye inşaat sektörünün güncel durumuna bakıldığında bir baş aktördür
ve büyük bir önem teşkil etmektedir. Kentsel dönüşüm projelerinin yanında,
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TOKİ’nin sosyal konut, kaynak geliştirme, afet konutları, tarım-köy uygulamaları
ve okul, üniversite, spor salonu, yurt, hastane, sağlık ocağı, kütüphane, camii,
stadyum, halk eğitim merkezi gibi sosyal donatı uygulamaları bulunmaktadır. Son
verilere göre, TOKİ’nin Ocak 2015’ten Haziran 2015’e kadar yürürlükte olan
12.548 konut; 1.037 işyeri uygulaması bulunmaktadır.
2004-2015 Arası Üretilen TOKİ Konutlarının Yüzde Dağılımı
(Haziran 2015 itibariyle)
Alt-Yoksul Gelir
Grubu
22%
Gecekondu
Dönüşüm
15%

Alt-Yoksul Gelir Grubu

Dar ve Orta Gelir
Grubu
41%

Dar ve Orta Gelir Grubu

Afet Konutu Uygulaması Tarım Köy Uygulaması

Gecekondu Dönüşüm
Kaynak Geliştirme

Tablo 4.1: 2004-2015 yılları arasında TOKİ tarafından üretilen konutların yüzde dağılımı (TOKİ, 2015)

TOKİ’nin internet sitesinde yayınlanmış raporlara göre, Haziran 2015 itibariyle
TOKİ’nin 2004 yılından beri ürettiği konut sayısı 666.061 adettir. Tablo 4.1’de,
Haziran 2015 tarihine kadar üretilen konutların yüzde dilimleri görülmektedir.
TOKİ, 2004’ten bu yana, kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde 100.190
adet gecekondu dönüşüm uygulaması yapmıştır ve bu uygulamaların yüzdesi
üretilen %15,27’dir. Dar ve orta gelir grubu için 269.056 adet; alt-yoksul gelir
grubu için ise 146.648 adet konut yapılmıştır. Dar ve orta gelir grubu, toplam
konut sayısının %41,02’ini kapsayarak, TOKİ’nin ürettiği konut kategorileri içinde
en yüksek orana sahip olmuştur. Bu üretimlerin yanı sıra 37.616 adet (%5,73)
afet konutu uygulaması, 5.658 adet (%0,89) tarım-köy uygulaması, 96.566 adet
(%14,73) kaynak geliştirme uygulamaları yapılmıştır (T.C Başbakanlık Toplu
Konut İdaresi Başkanlığı, 2015). Bu verilerin ışığında, sosyal konut üretiminin, on
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bir senelik süreçte TOKİ’nin en çok kaynak ayırdığı alan olduğu söylenebilir. TOKİ
tarafından yapılan açıklama, sosyal konut üretiminde “yoksulluğun da etkisiyle
özel sektör yatırımlarının azaldığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine”
daha çok odaklanıldığı şeklindedir. İlerleyen süreçlerde ise, Ankara, İstanbul,
İzmir, Adana ve Diyarbakır gibi yoğun göç alan bölgelerde sosyal konut üretimine
yoğunlaşılacağı belirtilmiştir (T.C Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı,
2011, s. 28).

4.2.2. TOKİ’nin Kentsel Dönüşüm Sürecindeki Rolü
Gecekondu bölgelerine dair yaklaşımların, 1980ler itibariyle değişim göstermeye
başlaması, bu bölgelerin yeni yatırım alanları olarak görülmesiyle sonuçlanmıştır.
Yine seksenli yıllarda Türk ekonomisinin tam anlamıyla dışa açılması ve kapitalist
uygulamaların devreye girmesi ile birlikte küresel sermaye de ülke içinde yer
almaya başlamıştır. Gecekondu bölgeleri, bu sermaye için “çekim alanları”
oluşturmuş ve yeniden düzenlenmesi tartışılır olmuştur. Bu sayede, gecekondu
bölgelerinde yaşayan nüfus kentin sınırlarındaki alanlara taşınırken, söz konusu
bölgelerde yeni yapılaşmaların yaratılması düşünülmüştür. Keleş (2014, s. 400),
bu dönüşüm faaliyetlerinin, yerli veyabancı sermayelere kazanç kapısı açmak için
ortam hazırladığının altını çizmektedir. Kendisinin katıldığı bir sempozyumda
dönemin

TOKİ

başkanının

konuşmasından

aktardığı

üzere,

Türkiye’de

gayrimenkul, gelişme ve zengin olmanın ana öğelerinden birisi konumundadır ve
desteklediği yan sektörler ve kullanıcıların yapacağı düzenlemeler ile birlikte
ekonomik açıdan birçok getirisi olan bir uygulama olarak görülmektedir (Keleş,
2014, s. 400). Buna ek olarak, TOKİ’nin (2011, s. 44) 2010-2011 Kurum Kimliği
raporunda kentsel dönüşüm projelerinin artık bir devlet politikası olduğu açık bir
biçimde yazmaktadır.
TOKİ tarafından verilen bilgilere göre gecekondu dönüşüm projeleri için
çalışmalar, belediyelerden gelen yardım ve iş birliği talepleri doğrultusunda
başlamaktadır. Uygulanması düşünülen proje; yasal gereklilikler, arazinin jeolojik
özellikleri ve alan sakinlerinin sosyoekonomik verileri gibi parametreler dikkate
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alınarak değerlendirilmekte ve incelemeler yapılmaktadır. Alan boşaltması
gerekecekse, projenin yapılacağı bölge için deprem ya da başka bir doğal afet
riski ya da var olan konut stoğunun sağlıksız ve yenilenemez koşullarda olması
gibi nedenler aranmaktadır. Bu veriler doğrultusunda hazırlanan teklif uygun
bulunursa, TOKİ ve belediye arasında protokol hazırlanır ve projenin yapılacağı
alan belediye tarafından kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilir.

Şekil 4.4 - 4.5: Mersin - Erdemli'de TOKİ tarafından yapılan kentsel dönüşüm projesinin öncesi ve sonrası
(TOKİ, 2011)
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Şekil 4.6 - 4.7: Ankara Protokol Yolu'nda TOKİ tarafından yapılan kentsel dönüşüm projesinin öncesi ve
sonrası (TOKİ, 2011)

Dönüşüm alanı içinde yaşayan her birey hak sahibi olarak kabul edilmekte ve
proje süresinde bu bireylerin barınmalarını karşılayabilmek için iki farklı model
uygulanmaktadır. İlk model, “başka alana taşıyarak dönüşüm/yenileme” olarak
adlandırılmaktadır ve alan içinde yaşayan bireylerin ellerindeki mülk haklarına
denk başka bir yerleşim alanına yerleştirilmesidir. İkinci model ise, “yerinde
dönüşüm/yenileme” olarak tanımlanmıştır ve dönüşüm alanının boşaltılıp
temizlenmesinin ardından tekrar aynı alanda faaliyetlerin devam ettirilmesidir.
Her proje için benimsenen barınma modeli, dönüşüm alanı içinde yaşayan
kişilerin hak sahipliklerine ve TOKİ ile nasıl bir uzlaşma sağladıklarına göre
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değişmektedir. Kişiler, hak sahipliklerine göre dönüşüm alanında yapılan yeni
projelerden daire alabilir, ya da TOKİ’nin yerleştirdiği farklı bir bölgede yaşamaya
devam edebilir, arsa takası ya da hak sahipliğinin alınmak istenen konut
fiyatından düşülmesi gibi kolaylıklardan da yararlanabilir.
Dönüşüm alanında yaşayan bireylerle uzlaşma sağlandıktan sonra, alan boşaltılır
ve arazi mülkiyeti TOKİ’ye geçirilir. Bu süreci yıkım, planlama ve inşaat süreçleri
izler. TOKİ, dönüşüm alanlarının fiziksel karakterleri ve yeniden yerleşime
açılabilme olasılıklarını göz önüne alarak bu bölgeler üzerinde projeler geliştirir.
(T.C Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 2011, s. 44-46)
Gecekondu alanlarının dönüştürülmesiyle, on bir yıllık süreçte 100 bin adet konut
yaptırılmış ve büyük kentlerde bulunan kökleşmiş birçok gecekondu bölgesi,
gecekondudan arındırılmıştır. Gecekondularda yaşayan nüfusa daha iyi şartlar
sunan konutlar sağlanmış ve ödeme kolaylıkları sunulmuştur. Fakat TOKİ’nin
ürettiği konutlara yönelik mimari, sosyal ve ekonomik odaklı eleştirilerin olması,
nicelik olarak başarılı görülebilecek kentsel dönüşüm projelerinin nitel başarımını
tartışma konusu haline getirmiştir.

4.2.3. TOKİ Konutlarının Mekân Tipolojileri
TOKİ’nin kentsel dönüşüm ve sosyal konut uygulamalarında uyguladığı projeler,
mekân tipolojileri ve kurguları açısından birbirlerine benzerlik göstermektedir. On
bir senelik süreç boyunca TOKİ’nin inşa ettiği projeler, bulundukları kent içinde
tek tip bir dil yaratmıştır. En çok inşa edilen proje tipi, tünel kalıp yöntemi
kullanılarak ve standartlaştırılmış düzenlemelere bağlı kalarak planlanmış 12
veya daha fazla katlı binalardan oluşan siteleri içeren projeler olmuştur. Son
senelerde

TOKİ’nin

standart

konut

yaklaşımını

değiştirmeye

çalıştığı

gözlenmektedir. 2015 senesinde bitirilen Ürgüp konutlarında kurum “yerel
mimari” kavramının altını çizerek uygulamalarını şekillendirmiş, sonuç itibariyle
3-4 katlı ve projenin yapıldığı bölgenin mimari unsurlarını kullanan binalar ortaya
çıkmıştır. Kurumun verdiği bilgilere göre, 2015 yılı itibariyle 17 şehirde 19 adet
yerel mimari uygulamaları içeren proje yapılmaktadır.
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TOKİ’nin genel tasarım anlayışını kurumdan elde edilen proje çizimlerinden
incelemek mümkündür. Örnek olarak, 2006-2013 arası birden fazla etap halinde
tamamlanan Çinçinbağları/Gültepe konutlarına bakılabilir. Şekil 4.8’de bölgenin
kentsel dönüşüme girmeden önceki hali görülmektedir. 2008’de tamamlanan
Gültepe 2. Etap projesi ise Şekil 4.9’da görülmektedir.

Şekil 4.8 – 4.9: Çinçinbağları'nın kentsel dönüşüme girmeden önceki ve sonraki görünümü (TOKİ, 2013)
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Şekil 4.10: Gültepe 2. Etap C Blok normal kat planı (TOKİ, 2013)

Şekil 4.10’da görülen plan, Gültepe 2. Etap C Blok binasına aittir. Plan
incelendiğinde, çizgisel bir aks etrafında simetrik biçimde gruplanmış daireler
görülmektedir. Bina içi holü, asansör, merdiven ve galeri boşluğunu içeren servis
alanı, çizgisel bir şekilde tasarlanmıştır ve konum olarak merkezde yer
almaktadır. Servis alanını ortalardan hem enine hem de boyuna kesen akslar
etrafında daireler yerleştirilmiştir. Kat başına dört daire bulunmaktadır ve bu
daireler,

plan

olarak

tamamen

aynıdır.

Dolayısıyla,

planda

merkezi
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konumlandırılmış

çizgisel

bir

organizasyon

biçimi

ve

simetrik

daire

organizasyonları okunmaktadır.

Şekil 4.11: TOKİ Gültepe 2. Etap C blok binası daire planı şeması (Kişisel arşiv)

Katlarda yer alan dairelerin plan şemalarında, bina planında olduğu gibi kesin bir
organizasyon tipi okunamamaktadır. Dairelerde, koridor, birincil merkezi mekân
olma işlevini taşımaktadır ve tüm diğer mekânlar koridora açılmaktadır. 3+1
olarak tasarlanan dairelerde, en büyük mekân salondur. Banyo ve tuvalet
alanları, salonun tam karşısında olacak şekilde çözülmüştür. Mutfak, dikdörtgen
bir plana sahiptir ve tek duvar tipi mutfak düzeni ile kullanım sunmaktadır. Üç adet
olan odalardan ikisi doğrudan koridor açılırken, planda salonun yanında kalan
odaya ulaşım biraz daha gizlenmiştir.
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Görülmekte olan daire planından anlaşılan, tasarım ilkeleri yerine işlev odaklı bir
planlama yapıldığı şeklindedir. Günlük hayatta en çok vakit geçirilen veya
misafirlerin de ağırlandığı alan olan salon, daire içindeki en büyük mekândır ve
22 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Ardından hem giriş alanını sağlayan,
hem de tüm mekanlara ulaşım için gerekli geçiş alanlarını sunan koridor/antre
gelmektedir ve 14 metrekareye yakın bir alanı kaplamaktadır. Daire içinde odalar
ve mutfak nispeten daha küçük ölçülerde yapılmışlardır. Banyo ve tuvaletin, hem
giriş alanına yakın hem de salonu tam karşıdan gören bir konumda çözümlenmiş
olması ise tartışılması gereken bir karardır.
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Şekil 4.12: TOKİ Gültepe 4. Etap B1 blok binası daire planı (TOKİ, 2015)

Şekil 4.12’de görülen Gültepe 4. Etap’da B1 blok binasının planı, bir önceki örnek
ile benzerlik göstermektedir. Bina içi holü, asansör, merdiven ve galeri boşluğunu
içeren servis alanı, çizgisel bir şekilde tasarlanmıştır ve konum olarak merkezde
yer almaktadır. Servis alanını ortalardan hem enine hem de boyuna kesen akslar
etrafında daireler yerleştirilmiştir. Kat başına dört daire bulunmaktadır ve bu
daireler,

plan

olarak

tamamen

aynıdır.

Dolayısıyla,

planda

merkezi
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konumlandırılmış

çizgisel

bir

organizasyon

biçimi

ve

simetrik

daire

organizasyonları okunmaktadır.

Şekil 4.13: TOKİ Gültepe 4. Etap B1 blok binası daire planı şeması (Kişisel arşiv)

Katlarda yer alan dairelerin plan şemalarında, bina planında olduğu gibi kesin bir
organizasyon tipi okunamamaktadır. Dairelerde, koridor, birincil merkezi mekân
olma işlevini taşımaktadır ve tüm diğer mekânlar koridora açılmaktadır. 2+1
olarak tasarlanan dairelerde, en büyük mekân salondur. Banyo ve tuvalet
alanları, salonun tam karşısında olacak şekilde çözülmüştür. Mutfak, dikdörtgen
bir plana sahiptir ve tek duvar tipi mutfak düzeni ile kullanım sunmaktadır.
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Görülmekte olan daire planından anlaşılan, ilk örnekte olduğu gibi, tasarım ilkeleri
yerine işlev odaklı bir planlama yapıldığı şeklindedir. Günlük hayatta en çok vakit
geçirilen veya misafirlerin de ağırlandığı alan olan salon, daire içindeki en büyük
mekândır ve 16 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Bu blokta, antre ile koridor
daha kısıtlı bir alanda çözülmüş ve iki adet olan odaların ölçüleri büyütülmüştür.
Şekil 4.14’de görülen (s.93) Gültepe 4. Etap’da G blok binasının planı, incelenen
diğer iki örneğe göre daha farklı bir yapıdadır. Bu binanın planında çizgisel düzen
sağlayacak aks kesintiye uğratılmıştır. Bina içi holü, asansör, merdiven ve galeri
boşluğunu içeren servis alanı, merkezi bir çekirdek gibi tasarlanmıştır. Bu karar,
servis alanını mekânları etrafında toplayan hiyerarşik bir merkez haline
getirmiştir. Şekilde mavi tonda gösterilmiş servis alanının iki tarafında birbirinin
simetrik hali olan daireler bulunmaktayken, planın altında koyu mavi tirelerle
işaretlenmiş olan daire, çizgisel bir organizasyon elde edilmesine engel olmuş ve
simetrik yapıyı kırmıştır. Dolayısıyla aynı bina içerisinde iki farklı tip daire
oluşmuştur. Bu plan tipinde her kat için 2 adet 3+1, 1 adet ise 2+1 daire
bulunmaktadır.
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Şekil 4.14: TOKİ Gültepe 4. Etap G blok planı (TOKİ, 2015)
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Daire plan şemalarına bakıldığında, incelenen örneklerdeki plan kurgusunun
korunduğu gözlenmektedir. Şekil 4.15’te yer alan 3+1 daire tipinde koridor/antre
alanının tüm mekanlara ulaşımı sağlayan geçiş alanı rolünü üstlendiği
görünmektedir. Salon ve salonun yanında yer alan oda, hacim içinde en büyük
mekânlar olmuşlardır. Bu plan tipinde, banyo ve tuvaletin doğrudan salonu
görmemesi, gizlilik açısından daha oturaklı bir karar olmuştur. Diğer mekânların
kurgulanmasında, önceki örneklere göre farklı bir değişiklik yoktur.

Şekil 4.15: TOKİ Gültepe 4. Etap G blok 3+1 daire plan şeması (Kişisel arşiv)
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Şekil 4.16’da yer alan diğer plan tipi, 2+1 olarak planlanmıştır. İncelenen diğer
örneklerde olduğu gibi, bu örnekte de koridor/antre alanı tüm mekanları toplayan
ve aralarındaki bağlantıyı sağlayan mekan olarak çalışmaktadır. Giriş alanının
yan yüzlerinde mutfak ve tuvalet yer almakta, giriş alanı doğrudan salon ile
bağlantı kurmaktadır. Koridorun kırılmalı yapısı, odaların ana mekân kurgusuna
göre daha gizli konumda yer almasını sağlamıştır.

Şekil 4.16: TOKİ Gültepe 4. Etap G blok 2+1 daire plan şeması (Kişisel arşiv)

Görülmekte olan daire planlarından anlaşılan, ilk iki örnekte olduğu gibi, tasarım
ilkeleri yerine işlev odaklı bir planlama yapıldığı şeklindedir. Günlük hayatta en
çok vakit geçirilen veya misafirlerin de ağırlandığı alan olan salon, iki daire tipi
içinde de en büyük mekân olarak göze çarpmaktadır. Salonun yanında yer alan
odalar ise, ikincil mekânlar olarak tasarlanmışlardır.
Örneklerde incelenen mekân tipoloji ve kurgularını TOKİ’nin yaptığı farklı
projelerde de görmek mümkündür. Kurumun genel yaklaşımı, yapılacak projelere
belli tipoloji ve kurgu düzenlerini küçük değişikliklerle oturtmak şeklindedir. Bu
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sebeple, TOKİ konutları, hem dış cephe hem de iç mekân tasarımları olarak
birbirlerine benzer bir dil içermekte ve radikal farklılıklar göstermemektedir.
TOKİ konutlarına dair bir iç mekân formülü önermek gerekirse;


Bina içinde hiyerarşik ve merkezi konumda yer alan ve etrafına
dairelerin dizildiği servis alanı;



Izgara düzeni oluşturacak şekilde simetrik yerleştirilmiş taşıyıcı
sistemi,



Mekân işlevine göre yerleşim düzenine oturtulmuş daire planları
şeklinde bir öneri getirilebilir.

Şekil 4.17, 4.18 ve 4.19’da farklı bölgelerde yapılmış projelerden örnek konut
planları bulunmaktadır. İncelenen örneklere fazlasıyla benzer şekilde, bu
projelerde de merkezi bir organizasyon düzeni, simetrik planlar ve ızgara
sistemi oluşturacak taşıyıcı sistemi görülmekte; daire planları yine işleve yönelik
bir düzen karakteri taşımaktadır.

Şekil 4.17: TOKİ Ankara Turkuaz Vadisi 2. Etap konut planı (TOKİ Konutları, 2015)
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Şekil 4.18: Adapazarı Korucuk 3. Etap F tipi konut planı (TOKİ Konutları, 2015)

Şekil 4.19: Bolu Merkez Karaköy 1. Etap C tipi konut planı (TOKİ Konutları, 2015)
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4.2.4. TOKİ’nin Konut Uygulamalarına Dair Eleştiriler
TOKİ’nin yaptığı kentsel dönüşüm ve sosyal konut projeleri birçok açıdan eleştiri
almaktadır. Bu eleştiriler, kurumun şeffaf olmayan yapısı ve çeşitli bürokratik
konular başta olmak üzere, projelerin tasarım, sosyal altyapı ve kent dokusu ile
bütünlüğü gibi özelliklerini kapsamaktadır. “Yer seçimindeki yanlışlar, çevreye
duyarsızlık, mimari ve teknik sorunların yanı sıra, kamu arsalarının rant
paylaştırmak uğruna elden çıkarılması, toplu konut projelerinin kent planlarıyla
bütünleşmemesi gibi nedenler, TOKİ’ye yöneltilen başlıca eleştirilerdir.” (Keleş,
2014, s. 347)

Şekil 4.20: Bursa kent silüeti içerisinde TOKİ konutları (MİMDAP, 2013)

Keleş, 2012 yılında Cumhuriyet Gazetesi’ne verdiği röportajda; TOKİ’nin rant
yaratacak adımlar attığını ve dar ve orta gelirliler için konut yapımının yüzde
20’lerden yukarı çıkmadığını dolayısıyla kuruluş amacına ters düştüğünü, aynı
zamanda birincil amacı sosyal konut yapmak olan bir kurum iken kamuya yönelik
binalar da yapmaya başladığını belirtmiştir. Bu eleştirilere ek olarak, TOKİ’nin
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projelerini kent planı bütünlüğünü göz ardı ederek, proje bazında inşa ettiğini ve
dolayısıyla

kentlerin

imar

planlarına

ve

bütünlüğüne

zarar

verdiğini

kaydetmektedir (Sendika.org, 2012). Bunlara ek olarak Keleş (2014, s. 273),
yayınlanan bir kitabında, TOKİ’nin “prestij konutları” adı altında lüks konut
projeleri üretmesinin de yanlış olduğu ve bu duruma izin verilmemesi gerektiği
şeklinde eleştiri getirmiştir.
Tekeli (2014, s. 162) TOKİ projelerinde, konutu yıkılan gecekondulu kesimin,
kendilerine öngörülen bir yaşam biçimi içerisine yerleştirildiği şeklinde bir eleştiri
getirmiş ve proje aşamasında kullanıcı katılımının gerekliliğini vurgulamıştır.
Bektaş ve Yücel (2013, s. 128), TOKİ konutlarının sadece fiziksel yenileme olarak
sınırlandığını, bölgede yaşayan insanların sosyal, ekonomik ve kültürel
özelliklerinin göz önüne alınmadığını aktarmışlardır. Kejanlı (2013, s. 49) ise
benzer bir görüş belirterek, TOKİ’nin, farklı kültürel ve sosyal sınıflardan gelen
insanların kullanımına tek tip ve benzer karakterli konutlar dayattığının altını
çizmiş, TOKİ’nin dönüşüm projelerini planlarken kullanıcı kitlesinden alınacak
geri bildirimlere dayalı, farklı seçenekler sunan binalar önermesinin daha faydalı
olacağını öne sürmüştür. İslam ve Çiçek (2012), gecekondularda yaşayan
kişilerin, dönüşüm projelerinin getirdiği ekonomik yükü kaldırmalarının zor
olduğunun altını çizerek, söz konusu projelerin gecekondulu nüfusun barınma
sorununa uygun bir çözüm olamadığını ifade etmişlerdir. Balamir (2009), TOKİ
projelerini “tasarım yoksunu” olarak değerlendirmiş ve Türkiye’nin tüm
kentlerinde birbirine benzeyen dokular oluşturduğunu aktarmıştır (aktaran Savran
& Bay, 2014). Gür ve Dostoğlu (2010, s. 152) ise, Bursa’daki TOKİ konutlarını
temel alarak yaptıkları araştırma sonucunda, TOKİ projelerinin tek tip ve tünel
kalıp sisteminin getirdiği sınırlara fazlasıyla bağlı projeler olduğunu belirtmiş ve
tasarım açısından tartışmalı olduklarının altını çizmişlerdir. Özdemirli (2014, s.
38) ise, TOKİ projelerinin, bulundukları alanlarda yaşayanların koşullarını
iyileştirmek yerine demografik değişim ve fiziksel iyileştirme sağladığını; bu
sebeple kentin sosyal dokusunu bozduğunu aktarmıştır. Ballice ve diğerleri
(2014, s. 286) ise, TOKİ projelerinde konut blokları ve açık kent alanları arasında
bağlantı olmadığını, kullanıcının sadece konut içindeki özel alanı ile
sınırlandırıldığı konusunda eleştiri getirmişlerdir. TOKİ projelerinin estetik açıdan
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yetersizliği, yerel ve bölgesel mimarinin dikkate alınmadan projeler üretilmesi,
etkilenildiği belirtilen Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin özellikleri analiz edilmeden
“taklit” olarak projelere yansıtılması, komşuluk ilişkilerinin mekanikleşmesine
sebebiyet veren mekân kurgularının uygulanması gibi durumlar, TOKİ’nin eleştiri
aldığı diğer konulardır (Savran & Bay, 2014, s. 1081; Can & Çiçek, 2012, s. 45).
Bektaş (2014, s. 162) ise, Türk Evi adlı eserinde TOKİ ile ilgili “TOKİ uygulamaları
her şeyin üzerine tuz biber ekti. Ne yaşama kültürümüz kaldı TOKİ
uygulamalarında ne de kent kültürümüz. Yalnızca para amaçlı bu uygulamalarla
sosyal yapıya verilen zararlar azımsanamaz.” şeklinde dikkat çekici bir eleştiri
getirmiştir.
TOKİ’nin, nicelik olarak başarılı gözükmesine rağmen, uyguladığı projeler, nitelik
olarak oldukça tartışmalı bir grafik çizmektedir. Kurumun, kentleri tek tip dış
cepheye ve iç mekân yapılaşmasına sahip yüksek katlı binalarla örerek, kent
dokuları içerisinde radikal yapı kümeleri oluşturduğu göz önünde olan bir
durumdur. Davis (2007, s. 64) yüksek katlı toplu konut projelerinin, yoksul
kesimlerin ekonomik şartları ve sosyal yapıları ile uyumsuzluğunu “antik tarihten
beri süren bir hata” olarak değerlendirmekte ve şehir plancılarının bu hatayı uzun
yıllar boyunca tekrarladıklarını belirtmiştir. Dolayısıyla, gecekonduda yaşayan
kesimler için, yüksek katlı toplu konut çözümlerinin ne kadar işler olduğu
tartışılması gereken bir konudur. Gecekondu bölgelerinde yapılan kentsel
dönüşüm projelerinin, gecekondularda yaşayan kesimlerden çok orta ve alt gelir
kesimleri göz önüne alınarak yapıldığı ve gecekonduda yaşayan kişilerin, bu
konutlarda maddi imkânsızlıklar ya da apartman yaşamına alışamama sebebiyle
barınamadığı şeklinde birçok görüş de bulunmaktadır. Dolayısıyla, TOKİ’nin,
proje üretme ve uygulama sürecini tekrar değerlendirmesi, Türk insanının
yaşayışına, kültürüne ve değerlerine cevap verecek ve uzun vadede daha sağlıklı
ve sürdürülebilir sonuçlar verecek konutlar üretmesi açısından gereklidir. Bu
aşamada, TOKİ, özellikle gecekondu bölgelerinde yapılacak projelerde,
kullanıcılar ile işbirliği yapmalı, onlardan bildirim almalı ve projelerini rant elde
etmekten çok, bu insanların yaşam kalitelerini arttırmaya yönelik bir doğrultuda
şekillendirmelidir.
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4.3.

YURTDIŞINDAN BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ İNCELEMESİ:
QUINTA MONROY ÖRNEĞİ

Türkiye gibi gecekondu sorunları ile uğraşan ülkelerde de kentsel dönüşüm
uygulamaları, TOKİ’nin kentsel dönüşüm uygulamalarıyla benzer yöntemler
üzerine kurulu ve yine TOKİ gibi devlet destekli sosyal konut uygulamalarıdır.
Devlet destekli konut uygulamalarının çeşitli kısıtlamaları bulunmaktadır. Bu
kısıtlamalar;


Kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamak için yetersiz ödenekler ayrılması,



Projelerin küçük ölçülerde ve düşük kalitede konutlar ile sonuçlanması,



Kullanıcıların planlama ve tasarım sürecinde yer alamaması,



Projelerin şehir merkezlerinden uzak bölgelerde konumlandırılması
şeklinde sıralanabilir (Gilbert, 2004; aktaran Lizarralde, 2014, s. 125-126).

Bu kısıtlamalar, kentsel dönüşüm projelerinin etkinliğini tartışma konusu haline
getirmiştir. Davis (2007, s. 98) , kentsel dönüşüm projelerinin eş zamanlı olarak
rantı ve sosyal kontrolü arttırmaya uğraştığını ve yoksul kesimlerin yaşam
şartlarını iyileştirme düşüncesini ikinci plana attığını belirtmektedir. Neves ve
Amado (2014, s. 8) ise, toplu konut politikasının tek gayesinin olabilecek en
ekonomik ve kolay şekilde en fazla sayıda insanı barındırmak olduğunu ve bu
denklemin, insanların komşuluk, sosyalleşme veya kültür gibi deneyimleri dikkate
alınmadan sadece yüksek katlı standart konutlar ile çözülmeye çalışıldığını
aktarmışlardır.
Bunun yanında, farklı yöntemler izleyerek kentsel dönüşüm projeleri uygulayan
ülkeler de bulunmaktadır.

4.3.1. Artımlı Konut (Incremental Housing)
Son yıllarda dikkat çeken bir dönüşüm modeli ise “artımlı konut” (incremental
housing) modelidir. İlk olarak 1989 yılında Hindistan’ın Indore kentinde inşa
edilmiş Aranya Toplu Konutları’nda uygulanan modelde temel düşünce, konutun
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orta ya da uzun vadede gelişmeye ve dönüşmeye imkân tanıyacak şekilde inşa
edilmesidir. Bu dönüşüm modelinde, konutta oturanların maddiyat, zaman ve
malzeme temini konusunda uygun imkânları olduğunda konut içindeki donatıları
ekleyebilmeleri

ve

çıkarabilmeleri

yani

konutlarını

geliştirebilmeleri

amaçlanmıştır. Modelin arkasındaki asıl düşünce, konutu değişen aile bireyleri
sayısına adapte edebilmektir. Dolayısıyla, artımlı konut modeli ekonomik olarak
daha uygulanabilir bir dönüşüm modeli olarak öne çıkmaktadır (Neves & Amado,
2014, s. 2).

Şekil 4.21: Aranya toplu konutları, Hindistan (Architecture in Development, 2015)

Artımlı konut modeli kademe kademe ilerleyen bir süreci kapsamaktadır.
Kullanıcıya sağlanan çok fonksiyonlu ve temel ıslak hacimlerin altyapısını içeren
çekirdek bir konut ünitesi, kullanıcının ihtiyaç ve imkânları dâhilinde, yine kendisi
tarafından genişletilebilmektedir. Dolayısıyla hem kullanıcıya hem de şehir
planlayıcısına esneklik sağlanmaktadır.

Artımlı konut modelinde

kentin

genişlemesi daha tahmin edilebilir olmakta ve sınırlı sayıda olan kaynaklar daha
etkin şekilde kullanılmaktadır. Aynı zamanda kullanıcılar arasında sosyal
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bağlantıların kurulması, artımlı konut modelinde daha mümkün olmaktadır
(Goetherd, 2010, s. 23).

Şekil 4.22: Bir artımlı konut örneği (Lizarralde, 2011)

Şekil 4.22’de görülen plan çizimleri bir artımlı konut örneğini göstermektedir. İlk
planda artımlı konut genişleme alanı olarak adlandırılan alan, inşaat bittiğinde
boş bir alandır. Fakat ikinci planda bu alana yeni odalar eklendiği görülmektedir.
Konutta oturan bireylerin ihtiyacına göre, söz konusu yatay genişleme alanı yeni
mekân eklemelerine imkân sağlamaktadır. Bu açıdan, artımlı konut modelinin,
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ihtiyaca göre eklemeli bir süreç izleyen gecekondu oluşumlarına da yakın bir
dönüşüm modeli olduğu söylenebilir.

4.3.2. Quinta Monroy Projesi
Şili’nin Iquique adlı şehrinde yapılmış olan Quinta Monroy projesi, artımlı konut
modelinin en başarılı güncel örneklerinden birisi olarak kabul edilmektedir. 20022004 yılları arasında inşa edilen proje, 2004 yılının sonunda kullanıcılarına teslim
edilmiştir. Ülkedeki gecekondu bölgelerini iyileştirmek için oluşturulan Chile
Barrio programı kapsamında, otuz seneye yakın bir süre gecekondu yerleşimleri
bulunduran bölge, proje sayesinde 93 ailenin barındığı düzenli bir yerleşim yeri
haline gelmiştir. Proje için devlet tarafından ayırılan kaynak, her üretilen konut
için, arsa, tasarım, malzeme ve işçilik bedeliyle birlikte 7500$ olmuştur
(Architecture for Humanity, 2006, s. 164; Cook & Boyer, 2010, s. 10).

Şekil 4.23: Quinta Monroy bölgesinin dönüşümden önceki hali (Elemental, 2012)

Projeyi yürüten Elemental firması, kısıtlı bütçe sınırları içerisinde, bölgede
yaşayan insanların ihtiyaçlarına tam anlamıyla cevap verecek bir konut önerisi
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getirebilmek için farklı bir çalışma yöntemi izlemiştir. Buna göre, kısıtlı maddi
imkânların sonucu olarak küçük ve düşük kaliteli bir konut yapmak yerine, “yarım
iyi” bir konut yapmak ve bu “yarım” alanda, konutta oturacak ailenin tek başına
inşa etmesinin zor olacağı mekânları yapmak gerekmektedir. Dolayısıyla, maddi
imkân sıkıntısı söz konusu olduğunda, küçük boyutlarda ve düşük kalitede
konutlar yapmak yerine, artımlı konut modelini benimsemek daha iyi sonuçlar
verecektir (Aravena & Iacobelli, 2012, s. 17).

Şekil 4.24: Elemental firması tarafından benimsenen “yarım iyi konut” fikri (Elemental, 2012)

Firma, sosyal konutun az katlı ve nüfus olarak yeteri kadar yoğunlukta, kalabalık
olmayan ve büyümeye de imkân tanıyan bir şekilde olması gerektiğini belirtmiştir.
Az katlı binalar, asansör gibi bakım isteyen ve zamanla köhneleşip değer kaybı
yaratabilecek donatılara olan gereksinimi azaltırken, yeterli nüfus yoğunluğu fiyatı
yüksek ve iyi konumda bir arsanın alınabilmesi için gereklidir. Konutun büyüme
imkânı ise, ailenin uzun vadede orta sınıf standartlarına ulaşabilmesi açısından
önem arz etmektedir (Aravena & Iacobelli, 2012, s. 21).
Bu yaklaşımlar ışığında, Elemental firması, Şili’de inşa edilen üç yapı tipolojisini
analiz etmiş ve gecekondulu kesim için nasıl bir tipoloji uygulanması gerektiği
üzerine çalışmalarda bulunmuştur. İlk incelenen yapı tipolojisi müstakil evdir. Bir
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arsa içinde tek ailenin barınmasını sağlayacak tek konut şeklinde açıklanan
müstakil ev, Aravena ve Iacobelli’nin aktardığına göre etkin olmayan bir arsa
kullanımı ve genişlemelere uygun olmayan strüktür sebebiyle, dar gelirli kesim
için uygun bir seçenek olmamakta, daha çok orta ve yüksek gelirli kesime hitap
etmektedir. İkinci olarak incelenen tipoloji, sıra evlerdir. Aravena ve Iacobelli, sıra
evlerin arsa kullanımının daha yoğun olduğunu belirtseler de sıra evlerde
strüktüre eklenti yapmanın diğer evlerin havalandırma ve aydınlanma
olanaklarını kısıtladığını ve bir noktadan sonra kalabalıklaşmayı getirdiğini
eklemişlerdir. İncelenen üçüncü tipoloji olan çok katlı binalar ise, esnek
olmamaları ve genişleme yapmaya izin vermemeleri yüzünden, firma tarafından
benimsenmemiştir. Dolayısıyla, var olan tipolojilerin ve metotların, bölgede
yaşayan 100’e yakın ailenin barınma problemini çözmekte yetersiz kalması,
firmanın farklı bir yaklaşım aramasına sebep olmuştur. (Aravena & Iacobelli,
2012, s. 58-62; Cook & Boyer, 2010, s. 16)

Şekil 4.25: Elemental firmasının Şili’de işlenen yapı tipolojilerine dair analizleri (Elemental, 2012)

Elemental’in sonuç olarak geliştirdiği yaklaşım dört noktaya dikkat çekmektedir:


Ailelerin dayanıklı bir kent bölgesine yerleştirilmesi,



Komşuluk ilişkilerine zarar vermeyecek artımlı yapım,



Genişlemelerin güvenliliği ve ekonomikliği,



Toplulukla birlikte tasarlama (Aravena & Iacobelli, 2012, s. 98).

Otuz senedir Quinta Monroy’da yaşayan ailelerin bir anda şehir dışında farklı bir
bölgeye taşınmasının ailelerin ekonomik durumu açısından faydalı olmayacağını
öngören Elemental, projenin Quinta Monroy sınırları içerisinde yapılması için
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bütçe ayrımını yapmıştır. Bu bütçenin rahatça karşılanması için gereken nüfus
yoğunluğunu sağlayabilecek konut tipolojisi ise, firmanın “Paralel Bina” olarak
adlandırdığı tipoloji olmuştur. Bu tipolojiye göre, üretilecek bina, zemin kat ve üst
kat olmak üzere iki ayrı konut barındıracaktı. Zemin kat yatayda, üst kat ise
dikeyde genişleme olanağı sağlayacaktı. Bu sayede, arsa başına iki aile barınmış
ve daha etkin bir arsa kullanımı elde edilmiş olacaktı. Bölge arazisinin yapısına
uygun bir yerleşim elde edebilmek ve gerektiğinde köşe dönebilmek için,
arsaların kare şeklinde bölümlenmesine karar verilmişti.

Şekil 4.26: Quinta Monroy projesinin site planı (MoMA, 2010)

4.3.2.1.

Paralel Bina Konsepti ve Tasarım Süreci

Firmanın tasarladığı Paralel Bina tipolojisinin şekillenmesi aşağıda şemalarla
anlatılmıştır. İlk olarak zemin katta yer alacak konutun planı belirlenmiş ve kare
olarak belirlenmiş arza zeminine oturtulmuştur. (bkz. Şekil 4.27) 9 x 9 metre olan
arsa üstüne 6 x 6 metre olacak şekilde (ve 2.5 metre yüksekliğinde) bina temeli
inşa edilmiştir. Konutun, gelecekte olası genişlemelere izin vermesi için plan
üzerinde boş bir alan da bırakılmıştır. İç mekânda açık şekilde sadece ıslak
hacimlere ait alanlar tanımlanmış, geriye kalan odaların şekillenmesi ve
konumlanması tamamen kullanıcıya bırakılmıştır.
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genişleme alanı

Şekil 4.27: Zemin katın tasarlanma süreci (Elemental, 2012)
tasarlanmış ıslak
hacimler

genişleme alanı

Şekil 4.28: Zemin kat planı (Elemental, 2012)
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Hem net arsa ölçülerini belirlemek hem de üst kat konutun temelini
hazırlayabilmek için, zemin katın üstüne 9 x 6 metrelik betonarme bir döşeme
eklenmiştir. (bkz. Şekil 4.29) Söz konusu döşeme, zemin kat konutu ve üst kat
konutu arasında bir bölücü görevi yapmakta, üst kat konutunun temelini
oluşturmakta ve aynı zamanda zemin kat konutundaki genişleme alanını
tanımlamaktadır.

9 x 6 m betonarme döşeme

Şekil 4.29: Binaların tasarlanma süreci (Elemental, 2012)

Üst katta yer alan konutun iki katlı olması kararlaştırıldığı için, zemin kattan daha
yüksek bir strüktüre sahip olması gerekmiştir. Bu konutun ölçüleri 3 x 6 metre (5
metre yükseklik) olarak belirlenmiştir. (bkz. Şekil 4.30) Yapısal olarak, konutu
şekillendiren ve taşıyan C şeklindeki iskelet, aynı zamanda açık bir fiziki bariyer
ve ses veya yangına karşı bir yalıtım olarak işlev görmektedir. Tasarım olarak da
cepheye bir ritim katmaktadır. Üst kattaki genişleme boşluğunu gören yüzey,
olası genişlemelerde

kolayca

sökülebilmesi

amacıyla

yonga

levha

ile

kapatılmıştır. Bu konutta genişleme boşluğu hem yatay hem de dikey
genişlemeye izin verecek genişlik ve uzunluğu sağlamaktadır.
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Üst katta bulunan dairelere ulaşmak için, hem maliyeti kısmak hem de estetik
açıdan sorun yaşatmamak amacıyla olabilecek en kısa uzunlukta merdivenler
üretilmiş ve üst katın girişine monte edilmiştir. Merdivenler yerleştirilirken zemin
kat girişlerini engellememeleri gerektiği dikkate alınmış, zemin kat girişleri
merdivenlerin gördüğü yüzeylerin yanında yaralan yüzeylere yapılmıştır.

C şeklinde taşıyıcı iskelet

yonga levha kapatma

genişleme alanı
Şekil 4.30: Üst kat iki katlı konutun tasarlanma süreci (Elemental, 2012)
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tasarlanmış ıslak
hacimler

genişleme alanı

Şekil 4.31 - 4.32: Üst kat planları (Elemental, 2012)
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Şekil 4.33: 2004 yılında Quinta Monroy konutları (MoMA, 2010)

Tasarım sürecinden de anlaşılabileceği gibi Quinta Monroy projesi, artımlı konut
yaklaşımı etrafında şekillenmiş bir projedir. Bina kütlesi içinde genişleme alanları
açık bir şekilde tanımlanmış; güvenli, ekonomik ve basit şekilde genişlemelerin
uygulanabilmesi için gereken önlemler alınmıştır. Bu yüzden konutlar, tekrar
eden monoton bir yapıda ama aynı zamanda sağlam bir strüktürel yaklaşım
içerisinde inşa edilmiştir.
Tasarım sürecinin diğer bir dikkat çekici yanı, Elemental’in bölgede yaşayacak
olan gecekondu sakinlerini sürece doğrudan dâhil etmesidir. Bütçe sınırları
kadar, imar yönetmelikleri sınırlamalarının da söz konusu olduğu ortamda, en
etkin sonuca ulaşabilmek için konutları kullanacak kişilerin görüşlerine sık sık
başvurulmuş, çeşitli iç mekân kararları bu şekilde alınmıştır. Yine kullanıcılarla
birlikte çalıştaylar yapılmış, ayrıca genişleme ve cephe uygulamaları konusunda
eğitimler verilmiş, bu sayede konutlarını teslim aldıktan sonra istedikleri
düzenlemeleri yapabilmeleri sağlanmıştır. Bu sağduyulu yaklaşımın, projenin
başarısı konusunda önemli bir etkisi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
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Kullanıcıların yaşayacakları konut ile ilgili kararları doğrudan alabilmesi, konut ile
kişi arasındaki bağı daha da pekiştirmekte ve özelleştirmektedir.

4.3.2.2.

İç Mekân Yaklaşımları

Konut iç mekânlarında Elemental, kullanıcıların tek başına inşa edemeyeceği
temel donatıları inşa etmeyi uygun görmüştür. Bu donatılar, ıslak hacimler başta
olmak üzere, strüktürel sistem ve genişleme alanlarıdır. Kare şeklinde
tasarlanmış planlar içerisinde kesin oda tanımları bulunmamaktadır. Örnek
olarak, tasarımcılar, kaynak yetersizliğini öngördüklerinde kullanıcılara “Konut
içinde yatak odası olmamasını kabul ediyor musunuz?” sorusunu sormuştur.
Karşılıklı fikir alışverişleri sonucunda iki taraf da kullanıcıların kendi imkânlarıyla
yapamayacakları alanlara önem verilmesinde karar kılmış, yatak odasının ayrıca
tanım gerektiren bir mekân olmadığı konusunda anlaşmışlardır. (Aravena &
Iacobelli, 2012, s. 109)
Projeler teslim edildiklerinde, sadece kaba inşaatları bitmiş görünümündedirler.
Elemental, temel donatıları inşa etmiş, iç mekâna dair tüm ince işleri kullanıcıların
tercihlerine bırakmıştır. Bu sayede, kullanıcılar mekânları imkânları ve istekleri
doğrultusunda birebir özelleştirebilir olmuşlardır. Zamanla, projenin uygulandığı
bölgede uyumlu bir büyüme süreci elde edilmiş, kullanıcılar hem genişlemeler
uygulamış, hem de konut cephelerini isteklerine göre düzenlemişlerdir.
Şekil 4.34’te zemin kat konutunun genel bir iç mekân görüntüsü bulunmaktadır.
İnşaat sonrası teslim edildiği halde çekilmiş olan görüntüde, sadece kaba inşaat
görülmektedir ve herhangi bir ince iş uygulaması yoktur. Şekil 4.35 ve 36’da ise,
iki farklı kullanıcının aynı alana uyguladığı düzenlemeler görülmektedir.
Kullanıcılar duvarları boyamış, zemini kaplamış, ana hacime ayrı bölmeler
eklemiş ve mobilyalarıyla bir yerleşim düzeni hazırlamışlardır.
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Şekil 4.34 - 4.35 – 4.36: Proje teslim edildiğinde genel iç mekân görüntüsü ve kullanıcının düzenlemesi
sonrası görüntüsü (Elemental, 2012)
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Şekil 4.37 – 4.38: Çeşitli konutlardan iç mekân görüntüleri (Elemental, 2012)
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Artımlı konut projeleri, gecekondularda yaşayan bireyler için, yüksek katlı toplu
konut projelerine göre daha çok sosyalleşme, doğa ile etkileşim içinde
bulunabilme ve alıştıkları yaşam şeklini sürdürebilme şansı vermektedir. Bu
açıdan Quinta Monroy projesi, örnek alınması gereken bir proje olarak öne
çıkmaktadır. Projede işlenen tipolojik yaklaşım, hem araziye, hem kullanım
alışkanlıklarına, hem de yasal izleklere uyan bir tasarım ürünüdür. Projenin
planlanması ve uygulanması sürecinde kullanıcıların dâhil edilmesi, fikirlerinin
alınması, çalıştaylar yapılması ve çeşitli eğitimler verilmesi, Quinta Monroy’u hem
duyarlı, hem işlevsel hem de sürdürülebilir bir tasarım ürünü haline getirmiştir.
Ülkemizde TOKİ tarafından yapılan projelerin tek tip ve düşük gelirlilerin
isteklerine cevap vermekten uzak projeler olduğu yönündeki eleştiriler, kurumun
genel üretim politikasını değiştirmesi ve daha uzlaşmacı, kapsamlı ve hedef
kitlesinin sosyal, kültürel ve ekonomik durumlarını göz önüne alan çözümler
getirmesinin gerekliliğini doğrular niteliktedir. Yapılmış projeler, gecekonduda
yaşayan kesimlerin ihtiyaçlarına ve yaşam şartlarına cevap verememektedir. Bu
sebeple, TOKİ’nin, artımlı konut gibi bir kentsel dönüşüm modelini izleyerek yeni
projeler üretmesi, hem gecekondulu kesiminin hayat şartlarına daha uygun
çözümler getirecek, hem de kentsel dokuyu bozmadan, farklı mimari tanımlarla
çalışılmasına olanak sağlayacak, kent estetiğine katkıda bulunacaktır.

Şekil 4.39: Kullanıcı düzenlemeleri ve genişlemeleri sonrasında Quinta Monroy (Elemental, 2012)
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5. BÖLÜM
YOKSUL İNSANLARIN YAŞADIĞI KONUT İÇ MEKÂNLARI
BAĞLAMINDA DİKMEN VADİSİ’NDE BİR GECEKONDU
İNCELEMESİ
5.1.

GECEKONDUNUN BULUNDUĞU BÖLGE İLE İLGİLİ BİLGİLER

Tez çalışması kapsamında işlenen kavramsal verilerin daha iyi anlaşılabilmesi
amacıyla, Ankara kentinde yer alan bir gecekondu ziyaret edilmiştir.
Gecekondu bölgelerinin kentsel dönüşüm amacıyla dönüştürülmesi, uzun süredir
gecekondularında yaşayan kesim ile yerel yönetimler arasında çeşitli sıkıntılara
sebebiyet verdiğinden, öncelikle, ziyaret edilen gecekondunun bulunduğu
Dikmen Vadisi’ndeki Barınma Bürosu’ndan izin alınması gerekmiştir.
Dikmen Vadisi, Ankara’nın yoğun nüfuslu iki bölgesi Çankaya ve Dikmen
arasında yer almaktadır. Vadi, kentin güneyine doğru yaklaşık 6 kilometre
uzunlukta ve 300 metre genişliğinde bir alanı kapsamaktadır ve kentin güney
sınırlarındaki ormanlık alanlara kadar uzamaktadır. Vadi, yapılmış tüm kent
gelişim planlarında doğal koruma alanı olarak gösterilmiştir ve Ankara için önemli
bir hava koridoru ve su havzasıdır (Türker-Devecigil, The Role of Local Actors in
Transforming

Informal

Settlements

in

Turkey

for

Sustainable

Urban

Development: The Ankara–Dikmen Valley Case, 2006, s. 168).
Bölgede gecekondu oluşumu, 1960lı yıllarda başlamış ve yirmi senelik süreçte
gecekondu sayısı 2000’e yaklaşmıştır. 1989 yılında yapılan belediye seçimleri
sonrasında, Dikmen Vadisi için geniş çaplı bir kentsel dönüşüm projesi
planlanmıştır. Projenin yürütülmesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya
Belediyesi ve Metropol İmar firması tarafından gerçekleştirilmiştir (Kuntasal,
1993; aktaran Türker-Devecigil, 2005, s. 212). Projede amaç, gecekondu
konutlarının yerine yüksek katlı ve kaliteli konutlar inşa ederek bölgedeki yaşam
kalitesini arttırmak veyapılacak çevre düzenlemeleri ile bölgeyi bir kent parkı
şeklinde

tekrardan

topluma

sunabilmek

olmuştur.

Proje

kapsamında
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gecekonduları dönüştürülen ailelere, yeni yapılan konutlarda daire sahibi olma
konusunda öncelik tanınması projenin en dikkat çekici yanı olmuştur (Bozdoğan
& Akcan, 2013, s. 248). Fakat günümüze kadar gelinen süreçte, projenin beşte
üçü tamamlanabilmiş, proje kapsamında birçok değişiklik yapılmış ve çeşitli yasal
çelişkiler yaşanmıştır. İlk etaplarda gecekondularda yaşayan kişilere tanınan
öncelikler, projenin devamındaki etaplarda düzgün şekilde uygulamaya
konamamış, sonuç itibariyle gecekondu sakinleri tarafından tepkiler almıştır.

Şekil 5.1: Dikmen Vadisi'nin Ankara kentindeki konumu (Türker-Devecigil, 2006)

Projenin, bölgedeki gecekondulu kesimi sürece dâhil ediş şekli, Türkiye’deki
kentsel dönüşüm projelerinin işleyişinde kullanılan bir yöntem olmuştur ve
günümüzde TOKİ de gecekonduda yaşayanlara, projelerinde daire hakkını
Dikmen Vadisi projelerinde uygulanan yöntemdeki gibi sağlamaktadır. Bu
yönteme göre, her gecekondu sahibi projede bir daire hakkına sahip
olabilmektedir. Fakat gecekonduların bulunduğu arsanın değeri bu noktada
önemli olmaktadır. Eğer gecekondu sahibinin konutunun bulunduğu arsa değeri,
kendisine verilecek daireden daha yüksek ise, daire bedeli karşılanmaktadır fakat
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tersi durumlarda, gecekondu sahibi, gecekondusunun belirlenen değerini daire
fiyatından düşerek gereken ödemeyi yapmak durumundadır. (Türker-Devecigil,
2006, s. 176)
1989’da başlayan proje süreci kapsamında, 1994-1996 yılları arasında Dikmen
Vadisi 1. Etap ve 2.Etap bölgeleri tamamlanmıştır. Büyükşehir Belediyesi
tarafından finanse edilen proje, 150 hektarlık alanı kaplamıştır. Proje öncesi 9809
kişinin yaşadığı bölge proje sonrasında 18.000 kişilik bir nüfusa ulaşmıştır. İlk ve
ikinci etap projesinin amacı, kente özel bir vadi alanı kazandırmak olmuştur.
Üçüncü etap, 1999-2005 yılları arasında yine Büyükşehir Belediyesi tarafından
finanse edilerek uygulanmıştır ve kente kurumsal, kültürel ve sosyal bir merkez
kazandırılması amaçlanmıştır (Güzey, 2009, s. 32). Vadinin dördüncü ve beşinci
etap projeleri, bölgede yer alan gecekondulu halk ile belediye arasındaki
anlaşmazlıklar sebebiyle 2015 yılı itibariyle hala uygulamaya konulamamıştır.

Şekil 5.2: Dikmen Vadisi’nin kentsel dönüşüme girmiş bir etabından görünüm (Ankara Büyükşehir
Belediyesi; 2015)

Ziyaret edilen gecekondu, vadinin henüz proje uygulamasına girmemiş olan
beşinci etap kısmında yer almaktadır. Bölgeye yapılan ziyarette, gecekondu
oluşumlarının hala yoğun olduğu gözlenmiş, aynı zamanda son birkaç senedir
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ülkemize sığınan Suriyeli mültecilerin de bölgedeki uç alanlarda barakalar inşa
ederek barınmaya çalıştığı görülmüştür.

Şekil 5.3: Ziyaret edilen gecekondunun bulunduğu bölge (Wikimapia, 2015)

5.2.

GECEKONDU SAHİPLERİ İLE GÖRÜŞME

31 Mart 2015 tarihinde yapılan ziyaret kapsamında, gidilen örnek gecekonduda
yaşayan aile ile bir görüşme yapılmıştır. Alınan ses kayıtlarından derlenen
diyaloglar aşağıda aktarılmıştır.


Gecekonduda yaşayan kişiler hakkında genel bilgiler nelerdir?

Örnek gecekondu, Ergezer ailesine aittir ve aile 5 kişiden oluşmaktadır. Baba Y.
Ergezer tornacılık yapmaktadır. Anne R. Ergezer ise ev hanımıdır. Çiftin iki erkek
ve bir kız çocukları vardır. En büyük çocukları A. Ergezer, teknikerlik yapmaktadır.
Ortanca çocukları K. Ergezer, meslek lisesinde; küçük çocukları H. Ergezer ise
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ortaokulda okumaktadır. Gecekondularında kendileriyle birlikte bir köpek, bir
muhabbet kuşu ve bir hamster yaşamaktadır.
Baba 1978 yılında Ankara’ya gelmiştir. Anne ise, evleneceği zaman yaşadığı
şehir Amasya’dan göç etmiştir.
Anne, ilkokul mezunu olduğunu belirtmiştir. Baba ise ortaokulu dışarıdan
bitirmiştir. Babanın sosyal güvencesi vardır fakat anne 9 aylık bir süre boyunca
sigortalı olabilmiştir.
Ailenin aylık geliri, büyük oğullarının maaşıyla birlikte 3500 TL olarak bildirilmiştir.
Herhangi bir kurumdan ya da akrabalarından aldıkları maddi yardım bulunmadığı
bilgisi alınmıştır.

Şekil 5.4: Ergezer ailesinin gecekondusunun 1988 yılındaki hali (Ergezer Ailesi, 1988)



Gecekondunun inşa edildiği arsa ve gecekonduya dair mülkiyet
durumları nelerdir?

Ailenin oturduğu gecekondu kendilerine aittir ve 30 senedir aynı konutta
yaşadıklarını belirtmişlerdir. Fakat gecekondunun bulunduğu arsa hazine
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arsasıdır, dolayısıyla arsa üzerinde herhangi bir hakları bulunmamaktadır. 2005
yılında, yaşadıkları bölgenin kentsel dönüşüm projesine dâhil edilmesiyle birlikte
bir mücadele sürecine girdiklerini ve bu dönem zarfında büyükşehir belediyesi ile
çeşitli anlaşmazlıklar yaşadıklarını, hala da sorunun çözülmediğini aktarmışlardır.


Gecekondu ilk inşa sürecinden son inşa sürecine kadar geçirdiği
mekânsal

değişimler

nasıl

oluşmuştur?

Mekânlar

şekillenmiştir?

Şekil 5.5: Gecekondunun ilk inşa süreci sonundaki planı (Kişisel arşiv, 2015)

nasıl
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Aile gecekondularının 30 yaşında olduğu bilgisini vermiştir. Tek gecede bitirilen
ilk inşa süreci; oturma odası, ebeveyn odası, koridor ve mutfak alanını
içermektedir. İlk planda, tuvalet bina dışında, kömürlük yanında çözülmüş ve
yaklaşık beş senelik bir süre boyunca bu şekilde kullanılmıştır. Söz konusu
tuvalet alanına dair herhangi bir kayıt olmadığından şekli ve konumu hakkında
bilgi bulunmamaktadır ve bu sebepten dolayı plan çizimine işlenmemiştir.

Şekil 5.6: Gecekondunun ikinci inşa süreci sonundaki planı (Kişisel arşiv, 2015)

Aile, gecekondularını inşa ettikten sonra beş senelik bir dönem boyunca tuvaleti
konut dışında çözmüştür. R. Ergezer bir senelik dönem boyunca mutfak alanında
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banyo işlevlerini de giderdiklerini ama çok sıkıntı çektiklerini belirtmiştir.
Dolayısıyla beşinci senenin sonunda, mutfak olarak kullanılan alan banyoya
döndürülmüştür. Mutfak ise, koridor dâhilinde bir alan olarak kullanılır olmuş, ayrı
bir mekân tanımında çözülmemiştir. Gecekondunun, gösterilen iki yapım
aşaması sonucu çıkan planlarda tanımlı mekân kurgusu, ailenin de aktardıklarına
göre, ev içi yaşamın büyük oranda oturma odası içinde geçmesini gerektirmiştir.
Çocuklar için ayrı bir yatak odası bulunmamaktadır. R. Ergezer, çocukların “bir
odada büyüdükleri” bilgisini vermiştir.

Şekil 5.7: Gecekondunun son inşa süreci sonrasında güncel planı (Kişisel arşiv, 2015)

130

Gecekondunun üçüncü ve son inşa süreci ise ailenin verdiği bilgilere göre 2006
yılında gerçekleşmiştir. 2005 yılında bölge ile ilgili çıkan yıkım kararının ardından,
bazı gecekondu sahiplerinin belediye ile anlaşmaları sonucu gecekondularını
yıkıp, başka bölgelere taşındıklarını belirten aile, yıkılan gecekondulardan çıkan
kullanılabilir malzemeleri (tuğla, fayans ve kiremit gibi) kullanarak bir gecede
çocuklar için yatak odası ve mutfak inşa etmiştir. Yapılan son eklemeler ile
birlikte, gecekondu 2 oda ve 1 salon içeren bir konut haline gelmiş ve hol, tüm
mekânları bağlayan merkezi bir mekân olarak öne çıkmıştır. Aile, yaptıkları bu
eklemelere uzun zaman boyunca ihtiyaç duyduklarını ama hem yıkım korkusu
hem de imkânsızlıklar sebebiyle ertelemek zorunda kaldıklarını belirtmiştir.

Şekil 5.8: Gecekondunun inşaat aşama şeması (Kişisel arşiv, 2015)
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Ailenin verdiği bilgiye göre, Şekil 5.8’de görülebileceği gibi, gri ile gösterilen ilk
inşa aşamasında gecekondunun yapım malzemesi briket olmuştur. Kırmızı ile
gösterilen ikinci aşama, yıkılan çevredeki gecekondulardan elde edilen
kullanılabilir durumdaki tuğlalar ile yapılmıştır.
Mekân tipolojisinin şekillenmesi ve kurgulanması konusunda ailenin bilinçli bir
süreç geçirmediği anlaşılmaktadır. R. Ergezer, yapım sürecine dair herhangi bir
planlarının olmadığını, her şeyin zaten gece vakti halledildiğini aktarmıştır. Bu
durum, Şenyapılı’nın gecekondu mekânlarının şekillenmesine yönelik önerdiği
formülün geçerliliğini göstermektedir.


Gecekondunuzda karşılaştığınız yapısal sorunlar nelerdir?

Eve son eklenen mekânlar tuğladan, ilk dönemde inşa edilen mekânlar ise
briketten örülmüştür. Zemin kara betondur. Çatı ise kiremit kaplı eğimli çatıdır. R.
Ergezer, duvarlarda çatlak oluşumunun çok olduğunu belirtmiştir.

Şekil 5.9 – 5.10: Oturma odası tavan detayı ve mutfak tavan detayı (Kişisel arşiv, 2015)

Yapım tekniğinden ötürü, duvarlar düz değildir ve duvar yüzeylerinde
deformasyonlar mevcuttur. Y. Ergezer ise sürekli tamirat gerektiğini ve bakım
yapmak durumunda olduklarını aktarmıştır. Çatı için “Bu bölgede ağaç çok, ağaç
ise kiremidi öldürüyor. Dolayısıyla sürekli çatıya bakım yapmak gerekiyor.”
demiştir. Tavanda ise herhangi bir akma yaşamadıklarını çünkü gereken
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önlemleri aldıklarını söylemiştir. Oda tavanları, 10 x 10 ahşap kereste, ziftli kâğıt,
çamur ve köpük ile kaplanmıştır. Son eklenen mutfak ve çocuk odası ile koridorda
ise tavanlar ahşap plaka ve polistiren köpük levha ile kaplanmıştır. Söz konusu
uygulamalarda çatlama, eğim verme, düşme gibi sorunlar görülmektedir.
Ebeveyn odasının temeli, imkânsızlık sebebiyle, dizilen taşların üzerine toprak
serilerek yapıldığından zamanla zeminde çökmeler olmasına sebep olmuştur.
Dolayısıyla

duvarlarda

da

çatlaklar

bulunmaktadır

ve

sürekli

tamirat

gerekmektedir. Oturma odasının zemininde ise sorun yaratacak bozulmalar
yaşanmadığı söylenmiştir. On sene önce eklenen mutfak ve çocuk odası
mekânları ise, daha elverişli imkânlara sahip oldukları zamanda yapıldığı için,
diğer mekânlara göre nispeten sağlam yapılmıştır fakat bakım ihtiyacı bu
mekânlar için de bulunmaktadır.
Gecekondu içinde sadece oturma odasında ve banyoda soba bulunmaktadır.
Oturma odasındaki sobanın borusu ebeveyn odasının da içinden geçerek, söz
konusu mekânı da ısıtabilmektedir. Çocuk odasında elektrikli ısıtıcılar
kullanılmaktayken, mutfakta herhangi bir ısıtma sistemi bulunmamaktadır.
Su donmasına karşı Y. Ergezer, gereken önlemleri aldıklarını, su saatinin derinde
olduğunu, su borularının ise zemin altından bağlandığını; dolayısıyla su donması
sorununu sık yaşamadıklarını belirtmiştir.


Gecekondunun iç mekânları ihtiyaçlarınızı karşılıyor mu? Memnun
olduğunuz ve olmadığınız noktalar nelerdir?

Ailenin bu soruya cevabı ilk olarak “Yetiyor.” olmuştur. Y. Ergezer; “Yetmese de
başımızı sokacak bir yer olması yetiyor, en azından ay başı olduğunda kapımıza
kimse “Kiramı ver.” diyerek gelmiyor.” şeklinde bir açıklama yapmıştır.
R. Ergezer ise “Burada özgürüz, istediğimizi yapıyoruz; bu açıdan da yeterli…”
demiştir.
Ailenin aktardıklarına göre, şu an iç mekânlara dair yaşadıkları en büyük sıkıntı;
mutfakta bir ısıtma sisteminin olmaması ve küçük kızlarının ayrı bir odasının
olmamasıdır. Kış mevsiminin gecekondularda çok zor geçtiğini belirten R.
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Ergezer, ısı kaybını azaltmak için camları naylon kaplamak zorunda kaldıklarını,
bu durumun da iç mekânları karanlık gösterdiğini belirtmiştir. Mutfakta
çalışmasının ise, kış mevsiminde aşırı zorlaştığını çünkü mutfak içinde ısıtma
sisteminin olmadığını da eklemiştir.
Ailenin kız çocuğu, oturma odasında uyumaktadır, dolayısıyla her gün döşek
serilmektedir. Bu durum hem çocuk hem de anne için sıkıntılıdır. Aile, gecekondu
arazisinin etrafının diğer gecekondularla çevrili olmasından dolayı şu an ekleme
yapma durumlarının olmadığını da aktarmıştır.
İç mekân duvarlarının ağırlıklı olarak beyaz olması konusunda R. Ergezer; beyaz
rengin iç açıcı olduğunu ve küçük mekânları daha ferah gösterdiğini belirterek
bizzat kendisi beyaz renk uygulanmasını istediğini aktarmıştır. Sadece çocukların
yattığı oda, onların isteği üzerine kırık yavruağzı tonunda boyanmıştır.


İç mekânlarınızda bulunan mobilyalar (donatılar) kullanım ihtiyacınızı
yeterli şekilde karşılıyor mu? Nasıl bir mobilya düzeni olmasını
isterdiniz?

Y. Ergezer, soruya “Odamızdaki gardırobun yerine yeni bir gardırop olsa çok iyi
olurdu. Odadaki yıkılmak üzere…” şeklinde bir cevap vermiştir. Ailenin
aktardıklarına göre, evlendikleri dönemde bir mobilya takımı alınmış fakat sonra
elden çıkarılmıştır. Ailenin söz konusu mobilya takımına dair hatırlayabildikleri ise
sınırlıdır.
R. Ergezer, evi güzel gösteren şeyin eşyalar olduğunu ama maddi durumların bu
konuda çok etkili olduğunu söylemektedir. Ayrıca gecekonduya ne alınırsa
alınsın, yakıştırmanın zor olduğunu eklemiştir. Y. Ergezer ise “Ev güzel ise eşya
da güzeldir, ev kötü ise eşya da kötü durur.” demiş ve mobilyaların “ihtiyacı
görmesinin” yeterli olduğunun altını çizmiştir. Bu söylemler, gecekondu sakinleri
için mobilyaların hem maddi, hem de yaşadıkları mekânlara uygunluk açısından
sorunlu bir konu olduğunu göstermektedir.
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Şekil 5.11: Mutfaktaki çalışma alanından bir görünüm (Kişisel arşiv, 2015)

Aile, mevcut iç mekân tefrişatlarını maddi imkânlar sebebiyle olabildiğince ucuz
şekilde karşılamaya çalıştıklarını aktarmıştır. R. Ergezer, mutfak mobilyası
konusunda sıkıntı yaşadığını, rahat bir çalışma alanı olmadığını söylemiştir.
Ayrıca, yeterli depolama alanı olmadığını; döşeklerini, bezlerini, havlularını ve
benzeri ürünlerini rahatça saklayabileceği, uygun fiyatlı ve yeterli kullanım
kolaylığını sağlayan depolama çözümlerine ihtiyaç duyduğunu belirtmiştir.
Kendisinin belirttiğine göre, banyoda ve mutfakta depolama alanı ihtiyacı çok
fazladır.
Yemek masası da sorunlu bir konu olarak belirtilmiştir. Aile, yemekleri odada
yemekte ve yemek yeneceği zaman taşınabilir bir masayı mekâna getirmektedir.
Yemek yendikten sonra bu masa koridora taşınmaktadır. Her gün yaşanan bu
taşıma işlemi aile açısından yorucu bir hal almıştır. Bu açıdan, “bütünleşik bir
mobilya halinde, kolayca çekip kurulabilecek bir yemek masası” isteklerini
aktarmışlardır.
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Şekil 5.12: Kullanılan taşınabilir yemek masası (Kişisel arşiv, 2015)

Oturma grupları, ailenin kendi içinde farklı görüş bildirdiği bir konudur. Ailenin
sahip olduğu koltuk grubu, iki çiftli ve iki tekli olmak üzere dörtlü bir gruptur. Anne
ve baba, bu oturma gruplarında rahat edemediklerini, minderlerin içine gömülmüş
gibi hissettiklerini ve köylerinde olan sediri çok aradıklarını belirtmişlerdir. Y.
Ergezer, sedirin sert bir zemin sunması sebebiyle daha dinlendirici olduğunun
altını çizmiştir. R. Ergezer, sediri hem oturma rahatlığı, hem de ek depolama alanı
sunması sebebiyle koltuklara tercih edeceğini belirtmiştir. Fakat ailenin
aktardığına göre, çocukları sedir fikrine sıcak bakmamaktadırlar. Dolayısıyla,
gecekondularında güncel bir oturma koltuğu grubu kullanılmaktadır.


Gecekondunun altyapı durumları nasıldır? Yaşadığınız altyapısal
problemler var mı?

Ailenin

aktardığına

göre,

en

büyük

altyapısal

eksiklik

doğalgazın

sağlanmamasıdır. Bu durumun iki sebebi vardır. Bu sebepler belediyenin zaten
kentsel dönüşüm programına aldığı bölgede doğal gaz yatırımı yapmaya
yanaşmaması ve gecekonduların yapısal olarak yeterli kalitede olmaması olarak
sıralanabilir. Aile, soba ve elektrikli ocaklarla ısınmaya çalışmakta fakat bu iki
seçenek de ekonomik, efektif ve sürdürülebilir bir kullanım sunamamaktadır.
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Aile, gecekondunun atıklarını fosseptik çukurlarına aktarmaktadır. Evlerinde bu
konuyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını belirtmişlerdir.
Gecekonduya elektrik, su, telefon ve internet bağlıdır, dolayısıyla bu hizmetler
sağlanmaktadır. Fakat hizmet kalitesinin yeterli olmadığı belirtilmiştir. Belediyenin
bölgeye hizmetleri de sınırlı ve yetersiz bulunmaktadır. Çöplerin toplanmadığını
ve toplu taşımanın sıkıntılı olduğu da ailenin altyapısal sorunlara dair aktardıkları
arasındadır. Y. Ergezer, gecekondunun bulunduğu bölgenin “cadde” olarak
geçmesi sebebiyle Çankaya Belediyesi’nin sorumluluğunun olmadığını ve
Büyükşehir Belediyesi’nin de ilgilenmediğini söylemektedir.


Gecekondunun dış çevresiyle olan ilişkileri nasıldır? Dış mekânları
ne yoğunlukta kullanıyorsunuz?

R. Ergezer, bölgenin, gecekondularını inşa ettikleri dönemde toprak araziden
ibaret olduğunu ve kendilerinin, evlerinin çevre kısmına elma, kayısı, zambak, gül
gibi ağaçlar diktiklerini söylemektedir. Ailenin aktardıklarına göre bölgedeki
toprak çok verimli değildir ve kavak gibi bazı ağaçlar tutmamıştır. Bahçelerinin
gün içinde çoğunlukla gölgede kalması sebebiyle sebze dikmediklerini ama
soğan ve maydanoz gibi bitkileri yetiştirebildiklerini ve imkânlar dâhilinde
bahçelerinden faydalandıklarını belirtmişlerdir.
Aile, gecekondularının dış çevresini yoğun şekilde kullanmakta olduklarını;
bölgede komşuluk bağlarının çok güçlü olduğunu ve özellikle yaz aylarında,
bahçelerinin içindeki çardakta sürekli misafir ağırladıklarını aktarmışlardır. Y.
Ergezer, yaz aylarında neredeyse gecekondu içine girmediğini ve sürekli
bahçede vakit geçirdiğini söylemektedir. Bu açıklamalardan, gecekonduyu
çevreleyen bahçelik alanın, aile için önemli bir sosyalleşme alanı haline geldiği
anlaşılmaktadır.
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Şekil 5.13: Gecekondu bahçesindeki çardak alanı (Kişisel arşiv, 2015)



TOKİ’nin kentsel dönüşüm projeleri hakkında görüşleriniz nelerdir?
Bir TOKİ konutunda yaşamak ister miydiniz? Nasıl bir konutunuz
olmasını dilerdiniz?

R. Ergezer, TOKİ konutlarında hiçbir şekilde yaşamak istemediğini belirtmiş,
sebeplerini ise yoksul kesime kalitesiz konutların verildiğini, aynı zamanda TOKİ
konutlarında, şu an sahip olduğu komşuluk ilişkilerini bulmasının zor olacağı
şeklinde sıralamıştır. TOKİ’nin kendilerine vereceği konutun, şu an yapıldığı gibi
düşük kaliteli malzemeyle ucuza inşa edilmiş bir ürün değil; depreme dayanıklı
olacak kalitede üretilmiş bir konut olması ve uygun ödeme koşullarına sahip
olması durumunda bir TOKİ konutunda yaşayabileceğini eklemiştir.
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Aile, Dikmen Vadisi’nde ikamet ettiğinden, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin
uygulamak istediği Dikmen Vadisi 4. ve 5. Etap projesi sebebiyle çıkan ama
henüz uygulanmayan yıkım kararına tabiidir. Bu noktada, bölgedeki aileler olarak
belediye ile çeşitli anlaşmazlıklar yaşadıklarını anlatmışlardır. Kentsel dönüşüm
kapsamında, yıllardır yaşadıkları bölgeden başka yere gitmek istememekte ve
çözümün, projede kendilerine de yer verilmesi şeklinde sonuçlanmasını
istemektedirler. Belediyenin kendilerine kentin dış bölgelerinde kalan bazı köylere
taşınmalarını teklif ettiğini ama bunu kabul etmek istemediklerini de sözlerine
eklemişlerdir.

Dolayısıyla,

gecekonduda

yaşayanların

kentsel

dönüşüm

projelerinde söz sahibi olma talepleri vardır.
Aile, imkânları olması ve gerekli yasal işlemleri halletmeleri durumunda, şu an
bulundukları konumda sıfırdan, daha kaliteli ve planlı bir konut inşa etmeyi
istemektedir.

5.3.

İÇ MEKÂN ANALİZLERİ

Şekil 5.14: Ergezer gecekondusunun bahçeden görünümü (Kişisel arşiv, 2015)
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Ailenin izniyle gecekondu iç mekânlarında ölçümler yapılmış ve fotoğraflar
çekilmiştir. Alınan ölçümler, bilgisayar ortamında Autodesk Revit 2016 programı
aracılığıyla çizilmiş, plan görünüşleri alınmıştır.10
5.3.1. Plan Analizi

Şekil 5.15: Gecekondunun güncel plan ve mobilya yerleşimi (Kişisel arşiv, 2015)

Gecekonduların yapısal problemlerinden dolayı ölçümlerde küçük hata payları bulunmaktadır.
Duvarlardaki ve zemindeki eğrilikler ya da tavan kenarları arası yükseklik farkları, çizimlerde tam anlamıyla
gösterilemeyeceğinden dikkate alınmamıştır.
10
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Plan incelendiğinde, en son eklenen mutfak ve çocuk odası mekânları ile birlikte,
çizgisel bir aks etrafında dizilmiş mekânlar okunmaktadır. Hol, ince ve uzun
biçimiyle ana hacmi kontrol eden mekan olarak öne çıkmakta ve Şekil 5.7’de de
görülebileceği gibi, mekanlar arası geçişleri sağlayan ana hacim olmaktadır.

Şekil 5.16: Gecekondudaki çizgisel aks oluşumu (Kişisel arşiv, 2015)

Oturma
Odası

Ebeveyn
Odası

Mutfak
Veranda

Hol
Banyo
Çocuk
Odası

Şekil 5.17: Gecekondu mekânları arasındaki geçiş şeması (Kişisel arşiv, 2015)

141

Aile ile yapılan görüşme, gecekondunun inşaat sürecinin herhangi bir plan
olmadan gerçekleştiğini göstermektedir. Bilinçli olmayan bu tasarım sürecine
rağmen, planda net geometriler okunabilmektedir. Arsanın şekli ve uygunluk
durumu, yığma inşaatın getirdiği kısıtlamalar ve gecekonduyu yapan kişilerin
teknik bilgi ve birikimi; gecekondu mekânlarının inşa etmesi daha kolay olan kare
veya dikdörtgen biçimlerle ortaya çıkmasına ön ayak olmuştur.
Planda hol, hiyerarşik olarak mekânları kontrol eden eleman rolündedir. Holün
çizgisel şekilde uzanması ve ebeveyn odası hariç tüm mekânların açıldığı ortak
bir alan olması, merkezi açıdan konumunu güçlendiren etmenlerdir. Şekil 5.10’da
yer alan şemada görülebileceği gibi, gecekondu planı, holün merkezi ve
hiyerarşik konumu sebebiyle Türk Evi’nde görülebilecek “iç sofalı plan” (diğer
deyişlerle karnıyarık plan tipi ya da U tipi plan tipi) tipiyle benzerlik göstermektedir.

Şekil 5.18: Gecekonduda oluşmuş iç sofalı plan ve Bekir Reis Evi karnıyarık tipi plan şemaları (Kişisel
arşiv, 2015; Sedad Hakkı Eldem, 1984)

Karnıyarık plan tipinde Bektaş’a (2014, s. 130) göre holün (ya da sofanın) iki
yanında da odalar dizilerek hol merkezi bir hale getirilir. Kuban ise (1993, s. 69)
bu plan tipinde “iki yanında da odalar bulunan uzun merkezi bir hol” oluşumu
olduğunu vurgulamıştır. Ergezer gecekondusunun mekân kurgusu, bu plan tipinin
özelliklerini göstermektedir. Fakat bu kurgunun oluşumu, belirtildiği üzere, ailenin
bilinçli olarak ulaştığı bir sonuç değil; arsa koşulları, maddi imkânlar, teknik bilgi
ve birikim gibi faktörlerin ışığında oluşmuş bir durumdur.
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5.3.1.1.

Oturma Odası Planı Analizi

Şekil 5.19: Oturma odası planı (Kişisel arşiv, 2015)

Gecekonduda bulunan oturma odası, yaklaşık olarak 13 metrekarelik bir alan
kaplamaktadır ve dikdörtgen bir plana sahiptir. Oda, konut içinde en çok
kullanılan ve zaman geçirilen mekân olarak öne çıkmaktadır. Aile, yemek yeme,
televizyon izleme, misafir ağırlama, vakit geçirme gibi faaliyetlerini hep bu
mekânda karşılamaktadır. Evin küçük kızı da, kendisine ait bir odası
olmadığından, bu odada uyumaktadır.
Odanın küçük sayılabilecek kullanım alanında oturma grupları geniş yer
kaplamaktadır. Bu durum, günümüzde standartlaşmış olan koltuk ölçülerinin,
küçük mekânlarda etkin bir kullanım sağlamadığını göstermektedir. Plan
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yerleşimlerinden, oda içinde sıkışık bir mobilya düzeni yapıldığı anlaşılmaktadır.
Odada sobanın kurulu olması da, yerleşimi etkileyen önemli bir faktördür.

Şekil 5.2 – 5.21: Oturma odasından görüntüler (Kişisel arşiv, 2015)

Oda zemini kara betondur ve üstüne herhangi bir uygulama bulunmadığından,
geniş ölçülere sahip halılar zemin yüzeyini kaplayacak şekilde serilmiştir. Odanın
tavanında 10 x 10 ahşap kereste, üstünde ahşap çıtalar, ziftli kâğıt, çamur ve
köpük uygulanmıştır.
Yapılan tespitlere göre oda zemininde önemli bir bozukluk bulunmamaktadır.
Fakat oda duvarları, yapım tekniği sebebiyle, yüzey problemleri göstermektedir.
Oda yüksekliği 2.24 metre ile 2.22 metre arasında değişmektedir.
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Şekil 5.22 – 5.23: Oturma odasından görüntüler (Kişisel arşiv, 2015)

145

5.3.1.2.

Ebeveyn Odası Planı Analizi

Şekil 5.24: Ebeveyn odası planı (Kişisel arşiv, 2015)

Ebeveyn odası, 10 metrekareye yakın bir alanı kaplamaktadır ve kare bir plana
sahiptir.
Odaya girişin holden değil, oturma odasından olması, söz konusu odada
istenecek gizlilik seviyesinin sağlanması açısından önemlidir fakat Ergezer ailesi,
gecekondu içindeki günlük yaşamlarının büyük bir kısmını oturma odasına
geçirmekte, misafirler bu odada ağırlanmaktadır. Dolayısıyla, ebeveyn odasının
gerektirdiği gizlilik ve kişisel alanın ne derece sağlanabildiği tartışmalıdır.
Odanın küçük boyutu ve içeride yatak, büyük bir yüklük ve sandık ya da komodin
gibi diğer saklama ünitelerinin bulunması sebebiyle, rahat bir dolaşım
sağlanamamaktadır. Kapı arkasında yer alan sandık, odanın giriş kapısının
çalışmasını da engellemektedir.
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Şekil 5.25 – 5.26: Ebeveyn odasından görüntüler (Kişisel arşiv, 2015)

Oda zemini kara betondur ve üstüne herhangi bir uygulama bulunmadığından,
zemin halılar ile kaplanmıştır. Odanın tavanında 10 x 10 ahşap kereste, üstünde
ahşap çıtalar, ziftli kâğıt, çamur ve köpük uygulanmıştır. Oda zemininde
çökmeler, duvarlarda ise çatlaklar görülmektedir. Ailenin aktardığına göre, odanın
temeli düzgün yapılmadığı için bu sorunlar yaşanmaktadır. Oturma odasında
bulunan sobanın bacası, ebeveyn odasının duvarından geçişli olacak şekilde
döndürülmüştür. Bu çözüm, ebeveyn odasının sıcak kalmasına yardımcı
olmaktadır.
Gecekondunun konumu sebebiyle, ebeveyn odası kuzey yönüne bakmaktadır.
Bu durum, kış mevsiminde odanın daha da soğuk olmasına sebebiyet verebilir.
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Şekil 5.27 – 5.28: Ebeveyn odasından görüntüler (Kişisel arşiv, 2015)
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5.3.1.3.

Çocuk Odası Planı Analizi

Şekil 5.29: Çocuk odası planı (Kişisel arşiv, 2015)

Çocuk odası, son aşamada yapılan iki mekândan birisidir. 11 metrekareye yakın
bir alan kaplamaktadır ve dikdörtgen bir plana sahiptir. Odada evin büyük ve
ortanca oğulları kalmaktadır.
Oda içinde iki yatak, bir gardırop, bir çalışma masası ve duvara sabitlenmiş iki raf
bulunmaktadır. Bu odanın tuğladan yapılmış olması sebebiyle, duvara
sabitlenmiş raf kullanımında sıkıntı yaşanmadığı belirtilmiştir.
Odada ısınma elektrikli ısıtıcılarla sağlanmaktadır. Fakat ekonomik açıdan
masraflı bir çözüm olduğundan, aile bu ısıtıcıları asgari şekilde kullanmaya
çalışmaktadır.
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Oda tavanında, 10 x 10 ahşap kerestelerin altı beyaza boyalı ahşap plakalar ile
kaplanmıştır. Tavan, çatıya uydurabilmek için, kenarlara doğru eğimli geçilmiştir,
dolayısıyla oda girişinde 2.25 metre olan yükseklik, dış duvara doğru 2.15 metre
civarına düşmektedir.

Şekil 5.30– 5.31: Çocuk odasından görüntüler (Kişisel arşiv, 2015)
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5.3.1.4.

Mutfak Planı Analizi

Şekil 5.32: Mutfak planı (Kişisel arşiv, 2015)

Son aşamada eklenen diğer bir alan olan mutfak, 11 metrekareye yakın bir alan
kaplamaktadır ve dikdörtgen bir plana sahiptir.
Mutfak, özelleşmiş bir mekân tanımı olduğundan, gecekondularda hem inşa
etmesi hem de gereken donatıların temini açısından sıkıntılı bir konudur. Ergezer
gecekondusunda da mutfak ile ilgili sıkıntılar bulunmaktadır. Öncelikle, mutfakta
etkin bir çalışma üçgeni gözlenememektedir. R. Ergezer, yeterli çalışma alanı
olmadığından şikâyetçi olmuştur. Mutfak gereçlerini depolayacak gerekli sayıda
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depolama alanı bulunmamaktadır. Mutfakta mevcut olan mobilya çözümleri, ucuz
veya atık mobilyalardan derlenerek yapılmıştır. Çalışma yüzeyinin bulunduğu
duvar briketten örüldüğü için, tezgâh üstü dolaplarının taşınması ile ilgili
problemler olmaktadır. Mutfakta çalışma alanı yüzeyi ile yerlerde fayans
döşemesi bulunmaktadır. Bu fayanslar, yıkılan gecekondulardan toplanmıştır.

Şekil 5.33: Mutfak çalışma alanından görüntü (Kişisel arşiv, 2015)

Mutfakta tezgâh olarak bir mermer blok kullanılmaktadır, evye bu mermer bloğun
içerisine yerleştirilmiştir. Tezgâh altı tuğlalar örülerek üçe bölünmüştür ve dolap
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ya da raf düzeni yoktur. Tezgâh üstünde iki kapaklı dolap, bir de raf bölmesi vardır
fakat bu mobilyalar yoğun kullanım izleri göstermektedirler. R. Ergezer, söz
konusu dolapları oldukça ucuz aldığını ve kullanım açısından yeterli olmadığını
belirtmiştir.
Mutfakta iki adet buzdolabının olması dikkat çekicidir. Aile, sık şekilde misafir
ağırladıklarından sürekli yemek hazırlandığını ve tek buzdolabının bu sebeple
yetmediğini belirtmiştir.

Şekil 5.34 – 5.35: Mutfak alanından görüntüler (Kişisel arşiv, 2015)

Mutfak içerisinde herhangi bir ısıtma sistemi bulunmamaktadır. Bu durum, kış
mevsimi için problem teşkil etmektedir. Tavanda, 10 x 10 ahşap kerestelere
ahşap plakalar tutturulmuştur. Çocuk odasında olduğu gibi, bu mekânda da dış
duvara doğru tavan yüksekliğinde azalma olmaktadır. Giriş alanında 2.21 metre
olan yükseklik, dış duvara doğru 2.10 metreye düşmektedir.
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5.3.1.5.

Banyo Planı Analizi

Şekil 5.36: Banyo planı (Kişisel arşiv, 2015)

Gecekonduda

bulunan

banyo,

temizlenme

işlevlerini

asgari

biçimde

karşılayabilecek durumdadır. 5 metrekarelik bir alanı kaplayan banyo, dikdörtgen
bir plana sahiptir.
Alafranga tuvalet bulunan banyoda, duş almak için tanımlı bir alan
bulunmamaktadır. Banyo sobayla ısıtılmakta, sıcak su ihtiyacı da yine soba
aracılığıyla sağlanmaktadır. Banyoda havlu ya da diğer gereçleri saklamak için
yeterli depolama alanı bulunmamakta, sadece kapı arkasında bir raf düzeneği
yer almaktadır. Banyo zemininde ve lavabonun olduğu duvarda fayans
uygulanmıştır fakat uygulanan fayanslar farklı renk ve şekillerdedir. Aile, bu
fayansları yıkılan gecekondulardan temin ettiklerini ya da ucuz şekilde aldıklarını
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aktarmıştır. Bu durum, mekân içerisinde bir dil bütünlüğü oluşmasını
engellemekte; fayans uygulamasının imkânlar dâhilinde ihtiyacı karşılamaya
yönelik bir uygulama olduğunu göstermektedir.

Şekil 5.37 – 5.38: Banyo alanından görüntüler (Kişisel arşiv, 2015)

Banyo tavanı, oturma ve ebeveyn odaları gibi 10 x 10 ahşap keresteler ile
kapatılmıştır. Zeminde, parça parça uygulanan fayans uygulamaları arasındaki
küçük yükseklik farkları dışında önemli bir bozukluk tespit edilmemiştir fakat
duvar yüzeylerinde çeşitli deformasyonlar mevcuttur.
Aile, banyo atıklarının atılmasında fosseptik çukurlarını kullanmaktadır. Bu
durumdan kaynaklı herhangi bir sıkıntı uzun zamandır yaşamadıklarını
belirtmişlerdir.
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5.3.1.6.

Hol Planı Analizi

Şekil 5.39: Hol planı (Kişisel arşiv, 2015)
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Gecekonduda giriş ve geçiş alanlarını sağlayan hol, planda ince ve uzun bir kütle
halinde okunmaktadır ve 10 metrekarelik bir alan kaplamaktadır.

Şekil 5.40: Hol alanından bir görüntü (Kişisel arşiv, 2015)

Hole çeşitli depolama donatıları yerleştirilmiştir. Her donatının tasarım karakteri
farklı olduğundan, donatılar arasında bütünlük görülememektedir. Ailenin
taşınabilir masası, yemek yenmediği zaman holde durmaktadır.
Holün zemini kara betondan yapılmıştır ve halılar ile kaplanmıştır. Mekân
yüksekliği 2.08 – 2.11 metre arasında değişiklik göstermektedir. Tavanda, 10 x
10 ahşap keresteler, polistren köpük levhalar ile kaplanarak kapatılmıştır. Fakat
düşmüş ya da eğim vermeye başlamış levhaların olduğu da göze çarpmaktadır.
Bu bölgeler sık sık bakım görmesi gereken sorunlu bölgelerdir.
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Şekil 5.41: Hol ve girişten bir görüntü (Kişisel arşiv, 2015)
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5.4.

DEĞERLENDİRME

Ergezer ailesinin gecekondusunda yapı ve mekân kurgusuna dair tespit ve
bulgular şu şekilde sıralanabilir.


Bilinçli bir şekilde olmadan; arsa durumu, maddi imkânlar, elde olan
malzeme ve teknik bilgi sonucunda oluşmuş “iç sofalı plan” tipinde
sınıflandırılabilecek bir mekân kurgusu vardır.



Hol, planda çizgisel bir organizasyon yaratmakta ve mekânların dizilişinde
referans noktası olarak rol oynamaktadır.



Planda merkezi bir biçimlenme görülmektedir.



Mekânlarda insan ölçeğine yönelik sıkıntılar vardır.



Konut, yapısal olarak, kırsaldan gelme yapı teknikleri ve bilgisi sonucunda
inşa edilmiş ve şekillendirilmiştir.



Yapısal sıkıntılara eldeki imkânlar kapsamında anlık çözümler getirilerek
yaşam devam ettirilmektedir.



Beş kişilik bir aile için elde olan mekânlar yetersiz kalmaktadır fakat ailenin
de aktardığı üzere, gecekondunun genişleyebileceği uygun bir alan şu an
bulunmamaktadır.



İç mekâna dair tasarım kararları bir bütünlük kaygısı olmadan, imkânlar
dâhilinde hayatı asgari düzeyde sürdürebilmeye yönelik alınmıştır.



İç mekân donatılarının edinilmesi ve seçiminde birincil kriter maddi
imkanlara uygunluk, ikincil kriter ise ihtiyacın karşılanması olmuştur.



İç mekândaki imkânların ve donatıların kullanım açısından yetersiz olduğu
görülmektedir.



Yapılan görüşmeler sonucunda, uygulamak istedikleri mobilya ya da yapı
odaklı

fikirlerinin

olduğu

anlaşılmıştır

fakat

maddi

imkânsızlıklar

istediklerini gerçekleştirmelerine engel olmaktadır.
Aile ile yapılan görüşmeler sonucunda edinilen sosyokültürel bulgular ise şu
şekildedir.
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Bölgenin kentsel dönüşüm projelerine karşı sürdürdüğü direniş sebebiyle,
gecekondu kültürü ve kentsel dönüşüm süreci hakkındaki bilinçleri
yüksektir.



Komşularıyla oldukça sıkı ve yoğun bağları vardır ve bu bağı kaybetmeyi
istememektedirler.



TOKİ konutları hakkında görüşleri hiçbir şekilde olumlu değildir ve bir TOKİ
konutunda yaşamayı istememektedirler.



Gecekondu bölgesinde kendilerini özgür hissediyor olmaları altı çizilmesi
gereken en önemli noktadır.

Tez çalışması kapsamında Ergezer ailesinin gecekondusunda yapılan
çalışma, gecekonduların özellikle sosyokültürel açıdan iyi bir şekilde
değerlendirilmesinin gerekliliğini tekrar göz önüne koymaktadır. Gecekondu,
kırsaldan gelen kesim için, kent içinde kendi imkânlarıyla yaptıkları ve
sürdürdükleri bir sigorta görevi görmektedir. Dolayısıyla, yapısal ve mekânsal
açıdan kalitesi düşük olsa da, içinde bulundurduğu sosyal değerler ve yapısal
problemlere getirdikleri anlık çözümler ile gecekondular önemli yapı birimleri
konumundadırlar.

160

6. BÖLÜM
GENEL DEĞERLENDİRME ve SONUÇ
Son yetmiş yılda sürekli ülke gündeminde yer alan bir konu olan gecekonduları
hem sosyolojik hem de mekân bağlamlarında inceleyen bu çalışmada, iç mekân
tasarımı açısından gecekondulardan ne gibi dersler çıkarılabileceğine dair
ipuçları yakalanmaya çalışılmıştır.
Sosyal bilimlerden gelen bir kavram olarak, birçok yan faktörün etkisi altında
gelişen gecekondulara dair açık bir anlatımın sağlanabilmesi için, öncelikle
gecekondunun oluşmasında büyük rol oynayan kentleşme, yoksulluk ve göç gibi
kavramlara dair tanım ve açıklamalar getirilmiştir. Bu kavramların hem dünya
ülkeleri hem de Türkiye üzerindeki etkileri istatistik verilerle sunulmuştur ve analiz
edilmiştir.
Bu aşamanın ardından, önce dünya çapında gecekondu oluşumlarına ve
teorilerine özet olarak yer verilmiş ve Türkiye özelindeki gecekondulara ve
gecekondulaşma sürecine dair tanım ve kavramlar incelenmiş ve açıklanmıştır.
Gecekondu kavramının hem sosyolojik temellerine, hem de tasarımsal verilerine
değinilerek detaylı bir tanıtım amaçlanmıştır.
Son on beş yıllık süreçte ülkemizin gündeminde de önemli yer tutan ve bir devlet
politikası haline gelen kentsel dönüşüm faaliyetlerine de değinilmiş, ülkemizde
kentsel dönüşüm konusunda birincil ve en yetkili aktör olan TOKİ ile ilgili
incelemeler ve yürüttükleri konut projelerine dair görsel analizler yapılmıştır. Bu
analizlerden çıkan sonuçla bağlantılı olarak, Şili’de yapılmış ve dünya çapında
başarılı bir kentsel dönüşüm projesi olarak değerlendirilmiş Quinta Monroy
projesi hakkında bilgiler verilmiş ve görsel analizler eklenmiştir.
Tez çalışması kapsamında, yapılan bu araştırmalardan elde edilen verileri
yerinde deneyimleyebilmek ve daha gerçekçi analizler yapabilmek amacıyla,
Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Dikmen Vadisi’nin 5. Etap bölgesinde bulunan bir
gecekonduya

ziyaret

yapılmış,

gecekondu

sahipleri

ile

görüşülmüş,
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gecekondunun fotoğrafları çekilmiş, rölövesi alınmış ve bu veriler dijital ortama
aktarılmıştır. Gecekondunun plan analizleri çıkartılarak, uygulanan iç mekân
kararlarına dair verilere ulaşılmaya çalışılmıştır.
Tüm bu süreçlerin sonucunda, aşağıda listelenen sosyolojik çıkarımlara
ulaşılmıştır:


Gecekondu yerleşimleri köy yaşamı ile kent yaşamı arasında bir
geçiş sürecinin ürünüdür.



Yurtdışındaki yoksulluk yuvaları (slum) ile Türkiye’deki gecekondular
arasında,

bazı

istisna

bölgeler

dışında

bir

benzerlik

bulunmamaktadır, çünkü gecekonduda yaşayan nüfuslar, geleceğe
dair umutlulardır.


Kırsal kesimden kente gelen bir aile için gecekondu başını
sokabileceği bir çatıdır, yani bir anlamda geleceğe dair güvencedir.



Gecekondu,

kentlerde

yönetimlerin

ya

da

özel

sektörün

karşılayamadığı konut açığına karşı, kırsal kesimin ürettiği bir
çözümdür.


Gecekondu bölgeleri, günümüzde gittikçe mekanikleşen ve azalan
komşuluk ilişkileri ve mahalle kültürünün hala canlı tutulduğu
yerlerdir.



Gecekondu bölgelerindeki yoğun sosyal ilişkiler, aynı zamanda bir
kontrol mekanizması gibi işleyerek, kentle bütünleşememiş sorunlu
bir topluluk yaratılmasını engellemektedir.



Gecekondulu nüfus için, gecekondu, apartmanlarda tadamayacakları
türden bir yaşayış özgürlüğünü tanımlamaktadır.

Listelenen sosyolojik çıkarımlar ışığında, gecekondulu nüfusun başta TOKİ
tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projelerine dair mesafeli yaklaşımına
yönelik aşağıdaki çıkarımlar verilmiştir:


TOKİ (ve diğer kentsel dönüşüm aktörleri) kentsel dönüşüm adı
altında yaptığı projelerde, gecekonduda yaşayan nüfusu tasarım ve
uygulama aşamasına hiçbir şekilde dâhil etmemektedir.
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TOKİ’nin gecekondu dönüşüm projeleri, belli başlı tipolojilerin
kopyala-yapıştır

mantığında

uygulandığı

binalar

sunması

ve

gecekondulu nüfusun sosyal, kültürel ve ekonomik şartlarının hiçbir
şekilde dikkate alınmadan bu projelerin yürütülmesi, kentsel
dönüşüm projelerinin başarımını negatif olarak etkilemektedir.


TOKİ’nin gecekondu dönüşüm projelerinde, düşük kaliteli malzeme
ve ucuz/özensiz işçilik kullanıldığı düşüncesi gecekonduda yaşayan
kişilerde oldukça yaygın bir kanıdır, dolayısıyla bir kurum olarak
TOKİ’ye güven yoktur.



Gecekondularda yaşayan nüfus, bölgedeki yoğun sosyal hayatı ve
ilişkileri apartman ortamında sürdüremediğinden, tekrar gecekondu
bölgesine dönmek istemektedir.

Hem TOKİ’nin, hem de özel sektörün gecekondulu kesim hakkında detaylı analiz
çalışmalarının olmaması; aynı zamanda tasarımcıların, mimarların, içmimarların
ve şehir planlamacılarının da gecekondulara mesafeli olması, gecekondu
sorununun bir döngü halinde takılı kalmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple, tez
çalışması kapsamında yapılan gecekondu incelemesi sonucunda, iç mekân
işlevlerine dair analizler şu şekilde olmuştur:


Gecekondular, kır temelli bir yapım teknolojisinin ürünüdür ve yapım
kalitesi çoğunlukla gecekonducunun teknik bilgi ve birikimine, sonra
gerekli tamiratları yapmasına bağlıdır.



İhtiyaç ve imkân dâhilinde yatay düzlemde genişleyebilme, yani var
olan yapıya yeni odaların eklenebilmesi, gecekonduların en önemli
özelliği olarak öne çıkmaktadır.



Gecekondularda iç mekân planının oluşması, konutun arsa ile
ilişkisine

(konutun

yönü,

genişleyebilme

imkânı,

komşularla

ilişkiler…), maddi olanaklara, var olan malzemelerin kalitesine ve
yeterli sayıda arzına, gecekonduyu yapan kişi ve kişilerin bina
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yapımına dair teknik bilgi ve deneyimine ve yıkım tehlikesine bağlı
olarak gerçekleşmektedir. (P = f (A, F, M, T, Y))11


Her

gecekondunun

olduğundan

ve

biçimlenmesi

konu

ile

ilgili

farklılıklar

yeterli

göstermekte

bölgesel

çalışmalar

yapılmadığından, gecekondulara dair belli mekân tipolojilerinden
bahsetmek zordur.


Gecekondu iç mekânlarında mobilya ve donatılar önemli bir
problemdir, bunun sebebi ise, gecekonduların küçük mekân
boyutlarına, standart konutlar için üretilen mobilyaların fazla
gelmesinden dolayıdır.



Mutfak ve banyo gibi ıslak hacimler, gecekonduda yaşayanlar için
inşa edilmesi en sıkıntılı mekânlar olarak dikkat çekmektedir.

Bu tespitler ışığında yapılması gereken, kentsel dönüşüm aktörlerinin, yerel
yönetimlerin, tasarımcıların ve gecekondulu nüfusun bir araya gelip fikir alışverişi
yaparak gecekondu bölgelerine daha işlevsel ve sağlıklı projeler üretilmesine
yardımcı olacak bir yöntem önerisi getirmesidir.
Tüm bu tespitlerin karşılığında, aşağıdaki öneriler getirilebilir;


TOKİ için;
•

Kentsel

dönüşüm

projelerinde

mimari

tasarıma

özen

gösterilmeli,
•

Belirlenmiş tipolojilerin varyasyonları ile üretilen konutlardan
uzaklaşılmalı,

•

Selçuklu ve Osmanlı mimarilerini mevcut projelerdeki gibi
niteliksiz şekilde yorumlamak yerine dikkatlice analiz ederek
projelere uygulanmalı,

•

Quinta Monroy örneğinde olduğu gibi artımlı konut projeleri
üretilmeli,

11

Tansı Şenyapılı’nın gecekondu iç mekânlarının şekillendirilmesine dair önerdiği formül için bkz. s. 54

164

•

Gecekondu dönüşüm projelerinde gecekondularda yaşayan
nüfusu tasarım ve planlama sürecine dâhil edilmeli,

•

Tasarımcılarla ve kullanıcı kitlesiyle çalıştaylar düzenlemeli ve
daha kullanıcı odaklı olunmalı,

•

Her kente aynı tasarımları uygulamak yerine, kentlerin
kendilerine

özgü

mimari

biçimlenişlerini

ve

yerel

malzemelerini kullanan özgün tasarımlara yönelmeli,
•

Yapılacak kentsel dönüşüm projeleri öncesinde, gerekirse
tasarımcılar ve sivil toplum örgütlerinden yardım alarak,
detaylı altyapı ve araştırma çalışmaları yapılmalıdır.



Yerel yönetimler için,
•

Gecekondularda yaşanan yapısal sorunlara karşılık tamirat
desteği verilmeli,

•

Gecekonduda yaşayan kişilere yapı ve inşaat hakkında
eğitimler verilmeli,

•

Gecekondu bölgeleri üzerine sürekli araştırma yapılarak
raporlar çıkarılmalı ve bu raporlar üst kurumlara aktarılarak
bilgi akışı sağlanmalıdır.



Devlet için,
•

Gecekonduların

olduğu

bölgelerde

rant

değil,

hem

gecekondulu nüfusun hem de orta ya da üst kesimin uygun
standartlarda yaşayabileceği konut projelerinin yaptırılmasını
sağlanmalı,
•

Gecekonduda

yaşayan

insanlar

için

IKEA’nın

üretim

modelinde, uygun fiyatlı mobilya üretilmeli ve bu mobilyalar,
belli bir gelirin altındaki kesime ücretsiz, üstündeki kesime ise
uygun ödeme seçenekleri ile sunulmalıdır.
TOKİ’nin 2004’ten beri ürettiği konut sayısına bakılırsa, kurumun gecekondu
bölgelerini uzun vadede tamamen dönüştürmeyi amaçladığı anlaşılabilir. Zira
kentsel dönüşümün bir devlet politikası haline geldiği hem TOKİ yöneticileri, hem
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de hükümet sözcüleri tarafından sık sık dile getirilmektedir. Dolayısıyla, kentsel
dönüşüm projelerinin nicelik yerine nitelik açısından belli bir başarıya
ulaşabilmesi için, TOKİ’nin yaklaşımını değiştirmesi, daha kullanıcı odaklı ve
uzlaşması olması gerekmektedir.
Sonuç olarak, gecekondu iç mekânlarına yapılan analizler; kentsel
dönüşüm projelerinin artımlı konut modeli üzerinden, hedef kullanıcı
kitlesiyle sürekli fikir alışverişi yapılarak ve tasarım ilkeleri ile mimari
biçimleniş kaygıları göz önüne alınarak, aynı zamanda hedef kullanıcı
kitlesinin sosyokültürel yapısı da incelenerek üretilmesi gerekliliğini ortaya
koymaktadır.
Gecekondu, sürekli bir üretimdir. Gecekonduda yaşayan insanlar, kendi
emekleriyle bir konut yaptıkları için, duygusal açıdan da gecekonduyla bir bağ
kurarlar. Kentlileşmeye giden süreçte, gecekondu, gecekonduda yaşayan
insanlar için bir sigorta olarak işlemektedir. Bu sebeple gecekonduların yapısal
ve sosyokültürel açıdan iyi analiz edilmesi ve kentsel dönüşüm projelerinin bu
analizlere bağlı olarak üretilmesi büyük önem arz etmektedir.

“…gecekondu bana daireden daha üstün geliyor…”
Y. Ergezer
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