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ÖNSÖZ
Dünya genelinde kentte yaşayan nüfusun kırsal alanda yaşayanlara göre çok
büyük bir orana ulaşmış olması, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde
kentlerin planlı bölgeleri dışında mekânsal kümelenmeler halinde yeni alanların inşasını
artırmıştır. Günümüzde kent sosyolojisinin önde gelen problem sahalarından biri olan
gecekondu, slum, getto, favela gibi mekânsal kümelenme biçimleri üzerine hacimli bir
literatürün oluştuğu söylenebilir. Bu konuda yapılan araştırmalarda, önümüzdeki
dönemlerde bu tür mekânlarda yaşayan nüfusun katlanarak büyüyeceği ve böylece
kentlerin gelişimi üzerinde belirleyici olacakları savunulmaktadır. Öyle ki kimi yazara
göre, bu mekânlarda yaşanan yoksulluk ve sefalet koşullarına rağmen gecekondu
bölgelerinin geleceği yine de parlaktır. Kent sosyolojisi içinde gelişen diğer bir alan ise
mekân sosyolojisidir. Mekânı sosyal bilimler içinde önemli bir analiz nesnesi olarak
kabul eden bu alanda 1960’lı yıllardan itibaren artan sayıda çalışmalar ortaya
konulmuştur. Türkiye’de son dönemlerde bu alanda yapılan çok sayıdaki çalışmadan
anlaşıldığı üzere mekân sosyolojisi Türkiye’de akademi alanında önemli bir uğraş alanı
haline gelmiş bulunmaktadır. Bu çalışmalardan birisi olan bu araştırmadan gecekondu
olgusuna mekân sosyolojisi bağlamında katkıda bulunması umulmaktadır.
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Doç. Dr. Engin ÖNEN’e teşekkür borçluyum. Araştırma sırasında bir yıl süresince
“konuk araştırmacı” olarak bulunduğum Illinois Universitesi’nde bana birçok konuda
yardımda bulunan danışmanım Doç. Dr. Faranak MIRAFTAB’a ve beni Güney
Chicago’daki projesine kabul edip, getto bölgelerini yakından görme fırsatını bana veren
Prof. Dr. Roberta FELDMAN’a minnettarım. Analizlerim sırasında birçok kez
görüşlerine başvurduğum hocam Prof. Dr. Adnan GÜMÜŞ’e ve Öğr. Gör. Mehmet
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GİRİŞ
Zaman ve mekân varoluşun iki temel koşulunu oluşturur. Bu kabul sosyal
bilimlerde önemli bir postüla olmasının yanında büyük tartışmaların zeminini
oluşturmaktadır. Bu konudaki tartışmalar zaman ve mekân arasındaki ilişki, aralarındaki
karşıtlık ile dönemlere göre birinin diğeri üzerindeki baskınlığı etrafında gelişmektedir.
Sosyal teoride ise bu tartışma 18. yüzyıldan 20. yüzyılın ortalarına kadar tarihselliğin
baskın pozisyonunu koruduğu, bunun ise 1960’lı yıllardan itibaren Henri Lefebvre’nin
metinleri başta olmak üzere, Michael Foucault, Manuel Castells, David Harvey, Doreen
Massey, John Urry, Edward Soja ve diğer yazarların mekânsallık (spatiality) üzerine
ortaya koydukları eserlerle değiştiği yönündedir. Bunlarla birlikte yoğunlaşan tartışma,
mekânın sadece coğrafyacılar, mimarlar veya şehir plancıları tarafından ele alınacak bir
analiz nesnesi olmadığı, bunun aynı zamanda felsefecileri, psikologları ve sosyologları
da ilgilendirdiği yönünde bir görüşü ortaya çıkarmıştır. Mekânın sosyal bilimlerdeki bu
yükselişi sosyoloji alanında kent sosyolojisiyle yakından ilişkili olan mekân sosyolojisi
sahasının gelişmesini sağlamıştır.
Türkiye’de

kent

çalışmaları

zaman

ve

mekân

olguları

açısından

değerlendirildiğinde kentleşme ve gecekondu konusunda yapılan araştırmaların önemli
bir kısmının “zaman” bağlamında ele alındığı görülmektedir. (Yasa, 1966, Karpat, 1976,
Kartal, 1978, Tatlıdil, 1989 vd.) Sosyal bilimlerde gecekonduyu sosyolojik temelde
analiz eden bu konudaki ilk çalışmaların bu olguyu genelde zaman bağlamında
açıklamaya çalıştıkları, örneğin kentle bütünleşme konusunda kentte kalış süresi, kuşak
farklılıkları gibi süreç üzerinde durdukları görülür. Türkiye’de coğrafya ve şehir
planlaması bilim dallarında gecekondu olgusunu mekân temelinde ele alan çalışmalar
bulunmasına karşın, bunun sosyallik boyutuyla birlikte sosyolojik perspectif içinde
incelenmesi önemli bir eksikliği meydana getirmektedir. Bu tespit aynı zamanda
araştırmanın hareket noktasını oluşturmaktadır.
Çalışma bu anlamda toplum ve mekân arasındaki karşılıklı ilişkiyi irdeleyen,
her iki olgu arasında ilişki kurucu bir çabaya dayanmaktadır. Araştırma, sosyo-ekonomik
boyutuyla birlikte toplumsallığın mekânı ne şekilde inşa ettiği ve dönüştürdüğü, buna
karşın mekânın da toplumsal yaşama hangi yollardan nüfuz ettiğini anlamaya yönelik bir
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sorgulamayı içermektedir. Bunun için çalışma gecekondu olgusunu mekân faktörü
temelinde incelemeyi amaçlamakta ve bununla da mekân sosyolojisini gecekondu
olgusu bağlamında konumlandırmayı hedeflemektedir.
Araştırmada biri kentin merkezinde bulunan ve kentiçi bir çöküntü alanı örneği
olan

Kadifekale

ile

diğeri

kentin

çeperinde

yer

alan

Gümüşpala

semtleri

karşılaştırılmaktadır. Bu karşılaştırmada mekânsallık faktörü üzerinde yoğunlaşılırken,
zamansallığı da göz ardı edilmemektedir. Bu araştırmanın amaçlarından bir tanesi kente
gelenlerin göç tarihleri ve yerleştikleri mekânı inşa süreçleri gibi zamanın yanında
yerleştikleri mekânın kent içindeki konumu ile dokusunun ne şekilde inşa edildiği,
öznesinin kimler olduğu, inşası sırasında mekândan kaynaklanan sınırlılıkların neler
olduğu ve bunların etkisi, mekâna yerleşenlerin sosyal yapısı ve bu sosyal yapının
mekânın kuruluşunda ve mekân kimliğini edinmede ne gibi bir rol oynadığı, yerleşimden
sonra iki semtteki yerleşimciler arasında ne gibi sosyo-ekonomik bir süreç izlendiği,
oluşan bu toplumsallığın mekânı ne şekilde ürettiği, bireylerin yaşadıkları semti nasıl
algıladığı, onunla ve yaşadıkları kentle kurdukları özdeşim duygusunun ne düzeyde
olduğu, buna karşın mekânsallığın da topografik yapısı ve konumuyla ilişki olarak sahip
olduğu ticari, görsel ve tarihsel değeri nedeniyle toplumsallığın yaratımı üzerinde hangi
yönlerden etkide bulunduğunu sorgulamaktır. İki semtin karşılaştırılmasında yapılan bu
sorgulamalar bireylerin bölgesel kökenlerine göre yapılan gruplandırmalara uygun
olarak gerçekleştirilmiştir. Bu gruplandırma her iki semtte de çoğunluğu oluşturan
Mardin ilinden göç etmiş kişiler ile Mardin dışından olanlar bazında yapılmıştır. Bu
yöntemle bölgesel köken değişkeni kontrol altında tutulmaya çalışılmış ve böylece iki
semt arasındaki farklılıkların daha açık şekilde ölçülmesi hedeflenmiştir.
Araştırma yedi ana bölümden oluşmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın
kuramsal boyutu temelde üç kavram etrafında şekillenmiştir: Bunlar gecekondulaşma,
mekân ve İzmir kavramlarıdır.
Birinci bölümde “gecekondu” kavramı bundan bağımsız düşünülemeyecek göç
ve kentleşme olgularıyla birlikte ele alınmıştır. Gecekondulaşmanın önemli bir
dinamiğini oluşturan 1950’li yıllarda başlayan içgöç süreci nedenleri ve türleriyle
birlikte değerlendirilmiş, böylece olgunun tarihsellik boyutu ortaya konulmaya
çalışılmıştır. Kentleşme ise kent kuramları, Chicago Okulu ve Türkiye’deki süreciyle
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birlikte incelenmiştir. Gecekondu kavramı dönemler içinde izlediği gelişmeler, yarattığı
alt-kültür, bu konudaki yasal düzenlemeler ve son olarak bu konuda yapılan çalışmaların
eleştirel bakış açısının yanında olgunun küresel boyutu işlenmeye çalışılmıştır.
İkinci bölümde “mekân” terminolojik tahliliyle birlikte, sosyolojik boyutu
bağlamında incelenmeye çalışılmıştır. Bunun için kavram, yer, zaman, kimlik gibi ilgili
kavramlarla birlikte karşılaştırılmış, daha sonra kavramın sosyal teorideki gelişimi
tarihsel bir çizgi içinde konumlandırılmaya çalışılmıştır. Bu ise klasik sosyoloji
metinlerinden başlayarak yirminci yüzyılın ortalarından itibaren kavramın gelişimine
katkıda bulunmuş kişilerin düşünceleri aktarılmaya çalışılmıştır. Kentsel mekân
bağlamında gecekondu olgusu işlenmeye çalışılmış, bununla ilişkili olarak kentlerde
meydana gelen mekânsal ayrışmalar ve bunların kümelenme biçimleri olan “slum”,
“ghetto”, “varoş”, “anklav” terimleri analiz edilmiştir. Son olarak bu tür semtlerle
bağlantılı olan kentsel yoksulluk ve bunun mekânsal yansıması üzerinde durulmuştur.
Araştırmanın yapıldığı gecekondu bölgelerinin içinde bulunduğu “İzmir şehri”
Gümüşpala ve Kadifekale semtleriyle birlikte üçüncü bölümde incelenmiştir. Gecekondu
semtlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için kent; tarihsellik içinde kuruluşundan
Cumhuriyet dönemine, bu dönemde gerçekleştirilen nüfus mübadelesi ve o zamanlardaki
demografik ve etnik yapısı, iktisadi yapısı, büyük yangın sonrası yeniden imarı ve göç
hareketleriyle birlikte nüfus gelişimi ve bunun sonucu olan gecekondulaşma süreci
içinde etraflı bir şekilde değerlendirilmiştir. Araştırma sahaları olan Gümüşpala ve
Kadifekale semtleri, kurulum ve yerleşim süreçleri ile istatiki bilgileri ışığında
incelenmiştir.
Dördüncü bölümde araştırmanın yöntemi, amacı, araştırma evreni ile örneklem
ve son olarak araştırma tekniği ve uygulanma biçimi aktarılmıştır.
Beşinci bölüm ve sonrasında saha çalışması sonucunda elde edilen bulguların
analizlerine yer verilmiştir. Bu bölümde, görüşmecilerin yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi,
meslek grubu, gelir durumu gibi demografik özellikleri incelenmiştir. Bunun yanında,
gelinen yer, göç tarihi, göç sebebi ve göç şekli konuları bağlamında göç süreci, kuşaklar
arası ve şuanki hane yapısı bağlamında aile, ebeveynlerin eğitim düzeyi, veli-okul
ilişkisi, çocukların eğitim düzeyi konuları etrafında ise eğitim olgusu irdelenmiştir.
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Altıncı bölümde, ekonomik ve sosyal anlamda kentle bütünleşme olgusu
incelenmiştir. Kentle bütünleşme, bu araştırmada ekonomik ve sosyal düzeyde ele
alınmıştır. Ekonomik bütünleşmede semtlerde yaşayanların meslekleri, halen yaptıkları
iş, anne-babanın mesleki durumları, hanede çalışan kişi sayısı, çocuk emeğinin katkısı,
hane geliri, alınan yardımlar ve sosyal güvence durumları bağlamında incelenmiştir.
Sosyal bütünleşmede ise semt içi etkileşim ve sosyal dayanışma, semte yerleşim ve
nedenleri, borç alıp-verme, akrabalık durumu, serbest zaman kullanım alışkanlıkları,
dernekleşme, memleketle sürdürülen bağ, ziyaret sıklığı, yardım ve alış-veriş durumu ve
memlekete geri dönme eğilimi konuları etrafında incelenmiştir.
Yedinci bölümü oluşturan ve sosyo-ekonomik bütünleşmenin mekânla olan
karşılıklı etkileşiminin sorgulandığı mekân ve toplumsallık başlığı altında, mekânın
inşası ile toplumsallığın yaratımı arasındaki karşılıklı ilişki irdelenmeye çalışılmıştır.
Bunun için her iki semtteki sosyal grupların kentsel mekânı kullanım alışkanlıkları,
gezmek amacıyla gittikleri başlıca yerler, semtler arası akrabalık ilişkisi ve ziyaret
düzeyi, semt dışına çıkma sıklığı, bunun cinsiyet değişkeni bakımından farklılığı, iş
yerinin kent içindeki konumu, ticari bir mekân olarak çarşı ve işlevleri, iş yerine ulaşım
biçimi ve başlıca alış-veriş yerleri incelenmiştir.
Bir mekân olarak ev olgusunun toplumsallıkla olan ilişkisi durumunun
incelendiği bu bölümün ikinci alt başlığında evin mülkiyet durumu, elde edilme şekli,
evde sonradan yapılan ilave ve iyileştirmeler, kiraya verilen ev durumu ve bununla
ilişkili olarak evin barınak veya bir rant kaynağı olarak kullanımı, evin resmi kaydı, imar
affı başvurusu ve evden memnuniyet düzeyleri araştırılmıştır.
Üçüncü alt başlıkta mekân ve kimlik kavramları ile mekânda kalıcı ve geçici
olma duyumsamaları sorgulanmıştır. Bu başlık altında; sosyal grupların mekâna aidiyet
ve özdeşim duyguları, mekân algısı, semtler arası farklılık düşünceleri, semt sorunları,
kentten ve semtten memnuniyet düzeyleri ile toplumsal hareketlilik ve coğrafi
hareketlilik arasındaki ilişki durumları ele alınmıştır. Bu konularla ilişkili olarak her iki
araştırma sahasının kentle bütünleşmeyle ilişki olarak izledikleri süreç gecekondulaşma,
gettolaşma ve slumlaşma kavramları bağlamında incelenmiştir. Kentiçi çöküntü alanının
oluşması kapsamında Amerika’daki kentiçi çöküntü alanlarıyla karşılaştırmalar
yapılmıştır.
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Dördüncü alt başlıkta Gümüşpala ve Kadifekale’de mekân sosyolojisi
bağlamında mekânın tarihsel, ticari ve görsel değerlerinin farkındalığı, konumu, mekân
dokusunun tarihselliği gibi nitelikler ile bunların mekânda yaratılan toplumsallıkla olan
ilişkisi düzeyinde bir analiz yapılmaya çalışılmıştır. Sosyal yapıya bağlı olarak
politikleşen mekân ve sahip olduğu kimlik ile bu kimliğin mekâna yerleşenlerin mekânla
kurdukları özdeşim üzerindeki etkisi gibi konular tartışılmıştır.
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I. BÖLÜM: KURAMSAL BOYUT
1- GÖÇ, KENTLEŞME VE GECEKONDULAŞMA
Türkiye’de göç, kentleşme ve gecekondulaşma birbiriyle yakından ilişkili üç
kavramı oluşturmaktadır. İçgöç Türkiye’de kentleşme sürecinde son altmış yıldır
kentleşmenin temel bir dinamiklerinden birini oluşturmuştur. Bazı dönemlerde
yoğunlaşan içgöçler bu süreç içerisinde hızlı kentleşme ve gecekondulaşmaya sebep
olmuştur. Daha çok plansız şekilde gelişen büyük kentler etraflarını çevreleyen
gecekondu semtleriyle birlikte büyümüşlerdir. Gecekondulaşmanın kentleşmenin önemli
bir yerini tutması sebebiyle Türkiye’de kentleşmenin bir bakıma ve aynı zamanda
gecekondulaşma anlamına geldiği iddia edilebilir. Türkiye’de gecekondulaşma bir
kentleşme biçimidir ve her iki boyut birlikte değerlendirilmeden yeterince anlaşılamaz.
Fakat bundan önce elbette bu süreç öncelikle göç olgusunun gerçekleşme nedenleri ve
diğer boyutlarıyla birlikte değerlendirilmelidir.

1.1- GÖÇ
Göç insanlık tarihinde her dönemde meydana gelmiş bir olgudur. Göç çoğu
zaman bir ihtiyaçtan veya başka bir zorlayıcı etkenden dolayı gerçekleşmiştir. Göç
olgusu tanımlanırken genelde onun ekonomik, siyasal, sosyal gibi çeşitli sebeplere bağlı
olarak gerçekleştiği vurgulanır. Göç bu anlamda bir sonuç olmaktadır. Fakat aynı
zamanda göç yeni sosyal değişmelere de kaynaklık etmektedir. Göçle birlikte göç edilen
toplumda meydana gelen değişmeler, doğal olarak göçün sonucu olmaktadır. Bu
anlamda göç bir neden olmaktadır. Göç, gidilen toplumun soysal, kültürel, ekonomik ve
siyasal yapısı üzerinde değişmelere neden olabilmektedir. (İçduyu ve Ünalan, 1998:39)
Göç eden insan gittiği çevrede sosyo-kültürel değişmelere neden olduğu gibi,
kendisi de bu arada değişmektedir. Bu değişme ve uyum süreci sonraki kuşaklarla
birlikte devam ederken, kimi zaman göç eden kişi veya sosyal grup yerleştiği toplumdan
soyutlanarak, kendine yakın gördüğü kişilerle birlikte ayrı cemaatsel bir yapılanmaya
gidebilmektedir.

“Soyut çözümlemeye dayalı bir tanımda “göç” insanların belirli bir

zaman boyutu içinde bir yerleşim alanından başka bir yerleşim alanına geçişi olarak
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anlatılmaktadır. Ancak göç durağan bir olgudan daha çok, nedenleri ve sonuçları ile
birlikte algılanan ve Dolayısıyla bir süreci anlatan bir kavramdır… Göç kavramı bu
karmaşıklığı içinde bir yandan uzun bir sürecin farklı ama birbirleriyle ilişkili
birimlerinin bir toplamı olarak ele alınmakta, diğer yandan belirli tiplemeler içinde
çözümlenmeye çalışılmakta ya da farklı bilimsel disiplinlerin çok özgül konuları olarak
değişik boyutları ile incelenmektedir.” (İçduyu ve Ünalan, 1998:38)
Göç hakkında yazılmış olan çoğu kaynakta bu olgu; genel anlamda sadece
mekân değişikliği olarak değil, fakat ayrıca toplum ve kültür değişikliği olarak da
tanımlanır. Bu anlayışa göre göç sonucunda değiştirilen mekân aynı zamanda göç eden
nüfusun toplumsal ve kültürel yaşantısı üzerinde etkilerde bulunur. Bir başka değişle,
bireysel veya toplu halde yapılan her türlü göç genel bir toplumsal devingenliği
beraberinde getirdiği gibi, bu devingenlik özneleri üzerinde de çeşitli biçimlerde
etkilerde bulunur. Bu durumda göç bir açıdan toplumda meydana gelen değişmelerden
etkilenen önemli bir sonuç iken, öbür yandan gerçekleşmesinin ardından sosyal
değişmenin de önemli bir nedeni olabilmektedir.
Bugün gerçekleşen göçlerin önemli bir kısmı küreselleşmeyle ilgilidir.
Toplumlar arasında uçurum düzeyine varan ekonomik dengesizlikler, gelişmemiş
toplumlardan gelişmiş ülkelere doğru çoğunlukla kaçak yollardan olmak üzere bir göç
hareketi yaratmıştır. Gelişmiş ulaşım teknolojilerinin de imkan tanımasıyla hızlanan
“göçmen sorunu” bugün AB ülkelerinin çözüm bulmak amacıyla üzerinde en çok
tartıştığı konulardan birisini oluşturmaktadır. Ülkeler arası yoğunlaşan göçler kimi
yazarların bu dönemi “göç çağı” (Miler ve Castles, 2008) olarak nitelendirmesine sebep
olmuştur.
Küreselleşmenin nerdeyse her türden toplumsal oluşum içinde dikkate alındığı
bu dönemde, göç olgusu da bu tür yeni oluşumlara göre yeni tanım ve analizlere tabi
tutulmaktadır. “Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçen bir dünyada artık nüfusun
büyük ölçüde kentleşmiş olduğu, kentli kültürün belli ölçüde yaygınlaştığı, Dolayısıyla
insanların hareket kabiliyetlerinin yükseldiği düşünülürse, insanlar sanayi toplumuna
göre daha çok yer değiştirecektir. Kapitalin sürekli olarak kendisini mekânda yeniden
dağıtan rasyoneli de bu beklenti içindedir… İnsanlar, bir yere bağlı olarak düşünmek
yerine insanları yaşamları boyunca yeryüzünde belli güzergahlar üzerinde hareket
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ediyorlar diye düşünmek, varolan gerçekliğin daha doğru bir temsili olur. İnsanların belli
bir yerde doğduğu, farklı yerlerde eğitildiği, değişik yerlerde çalıştığı, iklim ve çevre
koşulları uygun bir yerde emekliliğini geçirdiği düşünülebilir. İnsanın yerle ilişkisi böyle
bir güzergah halinde düşünüldüğünde, yer değiştiren insan, göç eden insan olmaktan
çıkarak, dünyadaki güzergahını gerçekleştiren bir insana dönüşür. Göç kavramı anlamını
yitirir. Bu yer değiştirme yaşamın akışının doğal seyri haline gelir. Hareketlilik
kapasitesi yükselmiş insan bu güzergah üzerinde önemli uyum sorunlarıyla
karşılaşmadan hareket edebilecektir. Bu durumda insanların yerlerinden çok,
güzergahlarından, güzergah kalıplarından söz etmek gerekecektir. Güzergahları zamanda
ve mekânda kesişen insanlar bir yerleşme ve topluluk oluşturacaklar, bu toplulukta
sorumluluk yüklenecekler, yaşamlarına anlam kazandırabileceklerdir.” (Tekeli, 1998:19)

1.1.1- Göç Çeşitleri ve Teorileri
Göç üzerine yazılmış kaynakların çoğunda, göç hareketleri yerleşim yerlerine,
yoğunluğuna göre, süresine göre, motive edici etkene göre birçok açıdan
sınıflandırılmıştır. Bunlar başlıklar halinde şu şekilde sıralanabilir:
1- Süresine göre; geçici ve kalıcı,
2- İrade esasına göre; zorunlu, zorlama ve gönüllü,
3- Ülke sınırları esasına göre; iç ve dış,
4- Yoğunluğuna göre; bireysel ve kitlesel
“İç göçler başlığı altında, esas itibariyle, kırsal alanlardan kentlere göç eden
köylü nüfusla başlayıp, büyük kentlerde doğurduğu gecekondulaşma, yarı işsizlik, kent
kültürüne uyum sorunlarıyla biten bir süreç anlatılır. Böylece “iç göçler” konusu üçüncü
dünyada “sağlıksız büyüme” ve “çarpık kentleşme” ile özdeşleşmiştir. “Dış göçler” ise,
uluslararası beyin göçü ile işçi göçü olarak kendi içinde ikiye ayrılır; her ikisinin de
nedenleri sonuçları ve doğurduğu çeşitli “entegrasyon sorunları” ayrı ayrı incelenir.
Varsayım, göç eden grupların geçmişte yaşadıkları ortamdan kopup yeni yerleştikleri
mekânın sosyal ve kültürel ikliminde (bir süre “uyumsuzluk” gösterdikten sonra) adapte
olacakları, giderek göçmenler ile yerleşik nüfus arasındaki farkların eriyeceğidir.
Böylece büyük kentlere göçen köylüler zamanla “kentli” olacak, bir ülkeden diğerine
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göçenler de bir süre sonra yeni vatanlarının dilini, kültürünü benimseyip asimile
olacaklardır.” (Öncü ve Weylan, 2005:19)
Göçü meydana getiren dinamikler üzerine oldukça fazla araştırma yapılmış ve
bunlara bağlı olarak çeşitli teoriler geliştirilmiştir. Göçün nedenleri üzerine geliştirilen
bu teoriler özetle şu şekilde aktarılabilir:
1- Ravenstein’ın Göç Kanunları: 1885 yılında yayınlamış olduğu “Göç
Kanunları” adlı makalesiyle Ravenstein, o dönem İngiliz toplumunda gerçekleşen
göçlerin yapısı hakkında bazı önermeler ortaya atmıştır. Bunlar: a) Göçmenlerin büyük
çoğunluğu sadece kısa mesafeli bir yere göçerler. b) Bir kentte meydana gelen hızlı
ekonomik gelişme karşısında kenti çevreleyen yakın yerlerden göçmenler hızla bu kente
gelirler. c) Bu yayılma süreci kendisini yutan sürecin tersi şeklinde olsa da, onunla
benzer özellikler gösterir. d) Her göç dalgası, bunu karşılayan karşı dalga yaratır. e)
Uzun mesafeye göç edenler daha çok büyük ticaret ve endüstri merkezlerini tercih
etmektedirler. f) Kent yerlileri, kırsal kesim yerlilerine oranla daha az göç etme
eğilimdedirler. g) Kadınlar erkeklere göre daha fazla göç eğilimi taşırlar.
2- Kesişen Fırsatlar Teorisi: 1940 yılında Stouffer tarafından ortaya atılan bu
teoriye göre, belli bir uzaklığa göç eden insanların sayısı, gittikleri yerdeki fırsatların
çokluğuyla orantılıdır.
3- İtme-Çekme Teorisi: Göç konusunda etkisi en hissedilir teorilerin başında
gelen itme-çekme teorisi hem yaşanan hem de göç edilmesi düşünülen yerlerin itici ve
çekici faktörlerinin olduğunu varsayar. Lee (1969: 285)’ye göre göç olayında dört temel
faktör vardır. Bunlar:
1- Yaşanan yerle ilgili faktörler,
2- Gidilmesi düşünülen yerle ilgili faktörler,
3- İşe karışan engeller,
4- Bireysel faktörler.
Fakat Lee, itici ve çekici nedenlerin göç etme eğilimdeki insanlarca
hesaplanması sonucu göçün ortaya çıkabileceğini söylese bile, bu düşüncesinde hiçbir
zaman katı olmamış ve teorik açıklamasında göç olayının başka unsurların işe
karışmasıyla daha karmaşık hale gelebileceğini ifade etmiştir. “Geleneksel itme ve
çekme modeli coğrafyada öncelikli bir yaklaşım olarak süren neo-klasik ekonominin
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varsayımları üzerine temellenmiştir. (Örn, Lee, 1966, Dorigo ve Tobler, 1983) Bu
yaklaşımın temel düşünceleri göçmenlerin göçten önce ve sonrasındaki yerlerde ilk
olarak ekonomik koşullara karşılık verirler, göçen kişiler gidilecek yerin yaşam
koşullarında yetersiz bilgiye sahiptirler, göç kararı rasyonel ekonomik hesapları üzerine
temellenmiştir ve bu yüzden göç köken ile gidilen yerlerin gerçek ekonomik koşullarına
gösterilmiştir bir tepkidir (Malberg, 1997:29)
Bu modelin sınırlılıklarını gösteren ve göç için yeni alternatif bakış açıların
olasılığını tartışan eleştiriler farklı geleneklere mensup değişik araştırmacılar tarafından
yapılmıştır. Bu sınırlılıkların bazıları şunlardır:
1- Bu model bir coğrafyada ikameti statik bir durum şeklinde görür. Oysa ki
insanlar daima kısa veya uzun mesafeler arasında hareket halindedirler.
2- Örneğin köyler arasında veya uluslar arasındaki göçleri kastettiğinde göç ve
kalınacak alternatif yerin birbirinden bir hayli ayrı olgular olması sebebiyle göç olgusu
itme-çekme modelinde her yönüyle bir mekândan başka bir mekâna taşınma anlamına
gelmemektedir. Farklı mekânsal kademeler üzerine çalışmalarda köken ve gidilecek yer
olguları göçü farklı yollardan etkileyen değişik türdeki çevrelere (örn; uluslar, semtler,
kentler veya köyler) referans eder.
3- Geleneksel bir itme-çekme modeli göç mesafesinin etkileri, diğer göç
akımları, müdahil fırsatları ve potansiyel nüfus büyüklüğünü yeterince dikkate almaz.
4- Bu model ya demografik, fiziksel, sosyo-ekonomik yeniden yapılaşmaları ya
da göç için önemli ön koşulları yaratan politik koşullara dikkat etmez.
5- Model bilgi akımlarının göç üzerindeki etkilerinin, kişisel bağlantıların ve
göç sistemleri içinde sosyal ağların üstesinden gelmekte başarısızdır.
6- Göç kararları hakkındaki varsayımları yetersizdir, şöyle ki;
- Göç eden kişiler ve potansiyel göç edecek olanlar sadece değişen koşullara
tepki vermezler. Çevre ve göç kararı yalnızca ekonomik hesaplamalar üzerine
temellenmiş değildir, fakat aynı zamanda diğer başka türlü düşüncelerin üzerine
kurulmuştur.
- Potansiyel göçmenler sınırlı bir bilgiye sahiptirler ve göç kararları kısmen
muhtemel gidilecek yerlerin ve ileride köken yerinin değişik koşullarının görüşleri
üzerine temellenmiştir.

10

- Bir göç kararı ne yalnızca kişisel bir mesele ne de tamamıyla gönüllü bir
eylemdir, fakat genelde kolektif ve güçlü şekilde koşullu veya zorunlu bir karardır.
7- Model değişik fırsatlara ve farklı konumdaki insanların “rasyonel” bir göç
kararı vermeleri ve başkalarının bir mekânda ortak kullanımlarının yerini alma
eğilimlerine (farklı cinsiyet, yaş, sınıf veya kültürel geçmişte olan) dikkat etmez. Dahası,
farklı kısıtlamaların göç üzerindeki sınırlı etkisini ve uzun ve kısa dönemli hedefleri
içinde yükümlüklerini göz önünde bulundurmaz (Malberg, 1997:29-30)
“Todaro’nun kırdan kente göç hakkında ileri sürdüğü görüşe göre, kırdan kente
göç oranı kentte elde edileceği umulan gelirlerin ve iş bulma umudunun bir türevidir.
Kentte iş bulma umudu arttığında, örneğin yeni iş olanakları açıldığında ve ücretler
arttığında, göç yoğunluğu da yakın gelecekte artacaktır. İş olanakları tükendiğinde ve
ücretlerin artışı yavaşladığında, göç oranı ikinci bir atılıma değin düşecektir.” (Şenyapılı,
2006:90)
4- Merkez Çevre Teorisi: Bağımlılık okulu tarafından geliştirilen merkez-çevre
teorisi temelde; merkeze yapılan ucuz hammadde, işgücü transferi ve alt yapı yetersizliği
gibi etkenlerin bileşimi sonucu oluşan bağımlılığı ortaya koyar. Bu teori açısından (Rist,
1978:17) göç, sanılanın aksine gelişmemiş ülkeleri modernliğe götüren bir mekânizma
değil; tam tersine ülkelerdeki yoksulluğu ve kaynakların tüketilmesini daha da
şiddetlendiren bir güç olarak görülmektedir.
5- Ağ (network) Teorisi: Bu teori, herhangi bir yere olan göç akımının devam
etmesinde, bizzat göç eden grupların gittikleri yerlerde oluşturdukları ağların etkisi
üzerinde yoğunlaşmaktadır. (bkz. Yalçın, 2004:22-49)

1.1.2- Sanayi Devrimi Sonrası Göç
Milli iktisadi politikaların izlendiği, sanayileşme çabaları içinde kentleşmenin
daha hızlı bir ivmeyi takip ettiği 1950’li yıllar sonrası Türkiye’sinde kırdan kente
yaşanan hızlı içgöç hareketlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için, 18. yüzyılda meydana
gelen sanayi devrimi sonrası göç hareketlerine bakılmasının aydınlatıcı etkisi vardır.
Fakat bundan önce bu dönemde yaşanan gelişmelerden özet biçiminden bahsetmek
gerekir.
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“Sanayileşme çabaları sanayi devriminden sonra işgücü ve sermaye
özgürlüğüne kavuştu. Sermaye birikimi ve bu sermayenin büyük kentlerde sanayi
yatırımlarına dönüştürülmesi, işgücünün kırsal kesimlerden kentlere doğru kitleler
halinde, göç etmesine yol açtı. İngiltere ve Fransa gibi ilk sanayileşme sürecine giren
ülkelerde, serfleri yani önemli bir işgücü kaynağını toprağa bağımlı kılan Ortaçağ
yasaları tasfiye edildi. Sanayileşme sürecinin bu ilk devinimleri oluşmakta olan “ulusdevlet” planında gerçekleşmiştir.” (Sayın, 1997:477) Bu dönemde kırdan sanayileşmenin
hızla yaşandığı kentlere yoğun göçler yapılmaya başlandı. “Endüstri devriminin etkileri
hissedildikçe, Batı dünyasında şehirlerin büyümesi muazzam bir noktaya ulaştı.
Sözgelimi 1880’lerde Prusya şehirleri 2.000.000’a, Fransa şehirleri 1.000.000’a ulaştı;
İngiltere ve Galler şehirleri 750.000 nüfusluk artış gösterdi. (Martindale, 2005:38)
Örneğin; “Manchester 1717’de yaklaşık 10.000’i geçmeyen bir kasaba iken 1851’e
varmadan Lancashire gibi geniş bir semtin imalat ve ticaret odağı olarak 300.000 nüfusu
barındırıyordu. Yirminci yüzyıla girildiğinde, çevredeki kasabalara doğru taşan
Manchester semtinin nüfusu 2.400.000 idi.” (Giddens, 1998:100)
Tekeli’ye göre “sanayi toplumları için tanımlanmış içgöç olgusunun nasıl
gerçekleştiğini kavrayabilmek için sorunu tamamen farklı iki rasyonel açısından
kavramak gerekmektedir. Bunlardan birincisi, göç gereksinmesini sistem açısından
kavramaktır. Göç, işgücünü mekânda üretimi daha etkin kılacak şekilde yeniden
dağıtarak mekân organizasyonunun sistemin taleplerine uyumunu sağlayan bir
mekânizma olarak görülmektedir. Kişinin mekânda yer değiştirmesinin sanayi
toplumunun üretim düzeyi açısında üç farklı sonucu vardır. Bunlardan biri üretim için
gerekli emeğin yer değiştirmesidir. İkincisi sermayenin yer değiştirmesidir. Üçüncüsü
ise tüketicinin ya da pazarın yer değiştirmesidir. Sanayi toplumuna ilişkin göç analizleri
genellikle soruna emeğin yer değiştirmesi olarak yaklaşmışlar, diğer iki sonucun
topluma etkilerini genellikle ihmal etmişlerdir. İkinci rasyonel, göç olgusuna birey
açısından yaklaşıldığında ortaya çıkmaktadır.” (1998:11)
Bunun yanında Tekeli, sanayi toplumunda göçün ortaya çıkışının dört farklı
çerçevede açıklanabileceğini belirtir. “Bunlardan birincisi soruna bir toplumsal evrim
kuramı içinde yaklaşmaktadır… Göçün ortaya çıkışına ilişkin ikinci açıklama çerçevesi
toplumsal sistem içinde mekânsal eşitsizliklerin ya da dengesizliklerin varlığı
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olmaktadır… Üçüncü açıklama çerçevesi toplum bir evrim geçirmese de toplum içinde
fırsat eşitsizlikleri olmasa da bir göç olacağı gerçeğinden harekete geçmektedir… Birinci
ve ikinci açıklama çerçevelerinde göç asimetriktir. Her iki halde de bir yöndeki net
göçten söz edilmektedir. Ama göç çalışmaları göstermektedir ki net göçün varlığı
halinde bile, her zaman hakim göç yönünün tersi yönünde bir karşı akımı
bulunmaktadır.” (1998:12-13)
Niray (2002) sanayi devrimi sonrası meydana gelen toplumsal ve ekonomik
değişmeler sonucunda asıl kentleşme hareketlerinin endüstri devrimiyle başladığını
vurgular. Bu hareketler ise elbette kentleşmeyle ilişkili olan yeni toplumsal problemler
ortaya çıkarmıştır. “Yeni üretim biçiminin yarattığı yeni iş olanakları ve emek talebi,
tarımsal üretim biçimindeki değişmeler kırsal alanlardan kente doğru bir göçün
başlamasına sebep olmustur. Kentler sadece sağladıkları iş imkanları ile değil de
sundukları hizmetlerle de çekim merkezi haline gelmiştir. Öte yandan, tüm bu
gelişmelere rağmen beraberinde getirmiş olduğu bir takım sıkıntılarda kendisini
göstermeye başlamıştır. Fabrikalar işçiler için kışlalara dönüşmüş, konut sıkıntısı, hava
ve su kirliliği, artık maddeler, işçi mahallelerinin içinde bulunduğu kötü koşullar kentin
ciddi sorunları olarak ortadadır” (2002:8).

1.1.3- Göç ve Kimlik
Göç mekân üzerinde yapılan bir değişiklik iken aynı zamanda bir toplum ve
kültür değişikliğidir. Göçün bu yüzden sosyal değişme olgusuyla yakından bir ilişkisi
vardır. Göçle birlikte meydana gelen sosyal, ekonomik ve kültürel değişikler mekân
dahilinde fakat aynı zamanda kimlik düzeyinde de gerçekleşir.
Mekânsal boyutunun yanında toplumsal ve kültürel boyutunun da dikkate
alındığı göç çalışmalarında kimlik olgusu da önemli bir yer tutar. Bu çalışmalarda, ister
kolektif ister bireysel kimlikler olsun, göçle birlikte kimlik düzeyinde de değişimler
meydana geldiği kabul edilir. Meslek, cinsiyet, yaş gibi bireysel kimliklerin yanında
etnik, dinsel, kültürel gibi kolektif kimliklerin de süreç içerisinde dönüşüm
geçirebileceği tartışılır. Kolektif kimlik bir yandan üyelerini ortak bir isim altında
toplarken, öbür yandan grubun dışındakileri de tanımlayarak “öteki”yi de ortaya koyar.
Bunun üzerine inşa edilen kültürel kimlik, inşa edildiği mekândan kopuk gelişmez.
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Kültürel kimlik mekân ve o mekânda bulunan diğer kültürel kimliklerle etkileşim içinde
biçimini kazanır. Bu anlamda mekânsal değişim, aynı zamanda kültürel kimliğin de
değişime maruz kalması anlamına gelir. Bütün toplumlarda göçün, kültürel kimliklerinin
belirginleşmesinde çok önemli etkisi olduğu bilinmektedir. Kültürlerini kapalı bir
çevrede, örneğin kültürel olarak homojen olan bir köyde, yaşayan grupların
kendilerinden farklı olanlarla karşılaşmadan kendi kültürlerini algılamaları çoğu zaman
mümkün olmayabilmektedir. Bu açıdan göç, belli kültür gruplarının kendilerini
tanımlamaları için çok etkili bir ortam yaratmaktadır… Diğer taraftan, çevreye
yerleşenlerin heterojen kültürel kimliğe sahip olmaları ve her kültür grubunun, kentlerde
eski yaşadıkları çevreden farklı yeni kültür gruplarıyla karşılaşmaları “eski ya da
tarihsel” etnik gerilimlerin aynen yaşanmasını önlemektedir. Yeni yaşanan alanlarda
karşılaşılan, bir araya gelen, aynı kaderi paylaşan grupların her birinin hafızalarındaki
“tarihsel düşmanlarının ya da ötekinin” farklı olması da bunu etkilemektedir. Bu durum,
kentlerde kültürel kimliklerin, çoğu zaman farklı kültür gruplarını da içerecek biçimde
yeniden tanımlanmasına ve kültür grupları arasında geçişkenliğe neden olmakta ve tek
bir kültür grubunun kemikleşerek yaygınlaşmasını önlemektedir. (Erder, 1999:73-74)
Gerek göç kavramının kendisi, gerek göçün hangi türde bir mekânsal ve
zamansal toplulaştırmayla hesaplanması gerektiği tartışmaları belli bir türde bir yerinsan ilişkisi öngörmektedir. Her bireyin mekânda belli bir yeri olduğu varsayımından
yola çıkmaktadır. Tarım toplumlarında insan toprağa bağlıdır. Bu durumda hiç olmazsa
kuramsal olarak kendi isteğiyle yer değiştirmesi söz konusu değildir. Modern sanayi
toplumunda ise birey, gelişmekte olan ekonomi fırsatları algılayabilmekte, bu ve benzeri
nedenlerle kendi isteğiyle göç etmekte, yaşam yerini değiştirmektedir. Ama bireyin bu
hareketi bir süreklilik olarak algılanmamakta. Bireyin yer değiştirdikten sonra yeni
yerinde uzun süre kalacağı ve yeni yeriyle adeta kimliğini etkileyecek düzeyde bir
karşılıklı belirleyicilik ilişkisi içine gireceği, oraya kök salacağı varsayılmaktadır.
Böylece bireyin yeni yerleştiği mekâna karşı sorumlulukları doğacaktır. (Tekeli,
1998:10)
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1.1.4- Türkiye’de İç Göçler ve Nedenleri
Türkiye’de içgöçler, bu konuda yazılmış kaynaklarda, genelde 1950’li yıllarda
başlatılır. Bu dönemde başlayan göç hareketleri en çok “Marshall yardımları” sonucu
alınan yüksek sayıdaki traktörün tarımda kullanılması sonucu ortaya çıkan işgücü
fazlalığına dayandırılır. Bunun dışında sıralanan diğer içgöç sebepleri; nüfus artışı,
toprak parçalanması, yeterli olmayan eğitim ve sağlık imkanları şeklindedir. Bu
etkenlere son dönemlerde güvenlik boyutu da eklenmiştir. İtici faktörler olarak
sınıflandırılan bu etkenlerin karşısında göçlerin kentlere yapılmasını sağlayıcı çekici
faktörler de vardır. Bunlar; kentteki iş imkanları, eğitim ve sağlık imkanları, zengin
sosyal ve kültürel yaşam şeklindedir.
Karpat, 1975 yılında İstanbul gecekonduları üzerine yaptığı araştırmada,
Türkiye’de II. Dünya Savaşı’na kadar olan göçler esas olarak dışarıdan, siyasal ve
kültürel etkenler tarafından güdülenmiş göçler olduğunu belirtir. 1950’den sonra ise göç
büyük oranda iç göçtü ve buna iktisadi, toplumsal etkenler neden oldu. Örneğin,
İzmir’de (ki, iklim nedeniyle göçmenler için özel bir cazibesi vardır) büyük gecekondu
yerleşimlerinden birinin nüfusunun sadece %12,9’u ülke dışından gelmedir. Dolayısıyla
ona göre, bugün Türkiye’deki iç göçle birlikte gelen gecekondu nüfusunun %90’ının
Türkiye’de doğmuş kişiler olduğu rahatlıkla söylenebilir. (1976:62)
1948-1970 yılları arası tarımdaki modernleşme hareketi, Tekeli ve Erder’e
(1978: 303-305) göre, üç ayrı dönem halinde incelenmelidir:
1- 1948-56 Dönemi: Bu dönem, Türkiye’de modernleşmenin başladığı ilk
dönemdir. Marshall programının uygulanmasıyla ülkedeki traktör sayısı 1.800’den
44.000’e çıkmıştır. Bu yüzden Türkiye’nin dış ödemeler dengesindeki bunalımlarının
başlangıcı bu döneme kadar götürülebilir.
2- 1957-63 Dönemi: Türkiye’de 1956 yılından sonra dış ödemeler konusunda
problemler yaşamaya başlayınca, ülkede traktör ithaline son verilmiştir. Bu dönemin
özelliği, traktör sayısının 44.000 civarında sabit kalmasıdır.
3- 1964-70 dönemi: 1963’ten sonra ülke içinde büyük ölçüde montaj olsa da
traktör üretimine başlanması, bu dönemin karakteristik özelliğidir. Böylece 1970’lere
ulaşıldığında traktör sayısı 100.000’e yükselmiştir.
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Tarımda yarattığı değişim açısından önemli görülen traktör sayısı dışında göç
eden nüfus açısından durum ise sürekli yükselen bir ivme şeklindedir. “Köylerden
kentlere doğru olan göçün başladığı, doruklarına ulaştığı ve sonra yavaşladığı dönem,
1950-1985 arasındaki 35 yıldır. Köyden kente net içgöç 1945-1950 arasında 214.000
iken, 1950-1955 yılları arasında 904.000’e çıkmıştır. Büyük bir sıçrama ile başlangıç
sayıyı 4’e katlamış olan 900.000 civarındaki bu miktar daha sonraki iki beşer yıllık
dönemde de aynı kalmıştır. 1965-1970 yılında tekrar bir sıçrama olmuş ve köyden kente
göç edenlerin miktarı bir önceki sayıyı 2’e katlamış ve 1.939.000’e ulaşmıştır. Daha
sonraki iki beşer yıllık dönemde bu miktar pek fazla değişmemiş, hatta 1975-1980
arasındaki beş yılda 1.692.000’e düşmüştür. 1980-1985 döneminde köyden kente net
içgöç bir önceki beş yıllık dönemin göç sayısını 1.5’e katlayarak 2.582.000’e ulaşmış ve
1985-1990 döneminde çok az bir artış kaydederek hemen hemen aynı kalmıştır. (DİE,
1995:46, akt. Akşit, 1998:25)
İçduyu ve Ünalan (1998:43-44) Türkiye’deki iç göç sürecini üç dönemde
inceler. Bunların birincisi; tarımdaki makineleşmeyle birlikte kırdan kentlere doğru
başlayan ve zaman içinde hızlanan 1950-1960 dönemidir. İkincisi; 1960 ve 1980’li
yılları arasında gerçekleşen ve yoğun göçler sonrası çarpık yapılaşmayla birlikte çeşitli
kentsel sorunların ortaya çıktığı dönemi kapsar. Üçüncüsü ise, Türkiye’nin küresel
ekonomiyle bütünleşmek için farklı ekonomik politikaları izlemeye başladığı, bunun
dışında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Kürt sorununa bağlı olarak başlayan
çatışmaların sebep olduğu yoğun zorunlu göç hareketlerinin yaşandığı 1980-1990’lı
yılları kapsar: “Türkiye’de 1950’li yıllarla birlikte hızlanan köyden kente göçün, bu
yıllarla birlikte ülkenin kırsal alanlardaki ekonomik ve toplumsal değişme ile başladığı
ve hızlandığı ilgili yazında yoğun olarak ele alınmıştır. Genelde dünya sistemi ile
eklemlenmesi hızlanan Türkiye’deki toplumsal oluşum içinde tarımın makineleşmesi ve
modernleşmesi, geleneksel toprak sahipliği rejiminin değişmesi, topraksızlaşma ya da
toprakların belirli ellerde topraklanması, ulaşım koşullarındaki gelişmeler gibi etkenlerle
kırsal alanlarda yaşayan nüfus kentsel alanlara doğru hızla hareketlenmiştir. Bu
hareketlenme 50’li ve 60’lı yılların içgöçünü ortaya çıkarmıştır. Burada göçe ivme veren
etkenler arasında nüfus artışı, tarımdaki düşük üretkenlik ve kırsal alandaki artan işsizlik
ve eğitim nedeniyle kentlere yönelme de sayılabilir. Bu dönem köyden ve köylülükten
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hızla uzaklaşma dönemidir. 1960’lar ile 1980’ler arası kentsel alanların kendi yapılarının
ve bu yapılardaki dönüşümlerin içgöç sorunsal alanlarına damgasını vurduğu dönemdir.
Sanayi toplumu olma yolunda hızlı bir ilerleme kaydedemeyen Türkiye’de kentsel
alanlar hızla akan kırsal nüfusu aynı hızla emme gücüne sahip olamamışlardır. Bir
yandan kırsal alanlardan akan işgücünü istihdam edecek sanayi aynı hızla gelişmemiş,
diğer

yandan

kentsel

alanlar

gelen

nüfusu

barındıracak

konut

oluşumunu

sağlayamamıştır. Sonuç olarak, “gecekondu”larda yaşayan ve ikincil ekonomik
sektörlerde geçimini sağlamaya çalışan bir göçmen kitlesi kent nüfusunun ağırlıklı bir
parçası haline gelmiştir: “Kentleşme” ve “kentlileşme” farklılığı bu çerçevede
tartışılmaya başlanmıştır. 1980’li ve 90’lı yıllar ülkede toplumsal oluşumun, ekonominin
“serbest piyasa ekonomisi”, “özelleştirme” gibi hedeflerle yeniden örgütlenmeye
çalışılması ile yeni bir döneme girmesine tanık oldu. Bu arada modernleşmenin
“küreselleşme” denilen süreçle algılanır oluşu, Türkiye’nin bir yandan uluslararası
düzeyde diğer yandan ise ulusal düzeyde yeni sorunsal alanları ile karşılaşmasını
gündeme getirdi… Diğer yandan, bu dönemde Türkiye’de içgöç siyasi göç nedenlerin de
katkısıyla giderek daha da yoğunlaştı: zorunlu ve gönüllü göç ayırımı da bu yoğunluğun
bir parçası oldu. Doğu ve Güneydoğu’dan hem can-mal güvenliği olmadığı, hem de
savaş-benzeri durum nedeniyle yer değiştirmeye zorlanmaları sonucu önemli oranda bir
nüfus, önce daha güvenli görünen civar illere, sonra da İstanbul, İzmir, Adana, Bursa,
Mersin başta olmak üzere, Batı ve Orta Anadolu’ya göç ederek, söz konusu yerleşim
yerlerinin zaten varolan kentsel sorunlarını daha da yoğunlaştırdı (İçduyu ve Ünalan,
1998:43-44).
Bunun yanında Türkiye’de içgöç süreci sadece kırdan kente şeklinde tek bir
güzergâh izlememiş, fakat aynı zamanda daha düşük oranda da olsa; kentten kente,
kentten kıra ve kırdan kıra da göçler gerçekleşmiştir. Bunun yanında Tekeli ve Erder
(1978:17) Türkiye’de içgöçlerin sadece ekonomik nedenlerle gerçekleşmediğini, bunun
yanında sosyal ve psikolojik nedenlerin de ekonomik nedenlere yakın bir düzeyde önem
taşıdığını belirtirler. Medeni yaşamın ve kültürün sürdüğü, yerler olan şehir ve şehir
yaşamı hakkında beslenen bazı olumlu değer yargıları bu tür nedenlere örnek olarak
verilebilir.
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Tablo 1: 1975-2000 Türkiye Geneli Yerleşim Yerine Göre Göç

Yerleşim Yeri

1975-1980

1980-1985

1985-1990

1995-2000

Şehirden

1.752.817

2.146.110

3.359.357

3.867.979

Köyden Şehire 610.067

860.438

969.871

1.168.285

Şehirden Köye 692.828

490.653

680.527

1.342.518

Köyden Köye

528.709

322.709

392.935

313.481

Toplam

3.584.421

3.819.910

5.402.690

6.692.263

Şehire

(TÜİK, 2000)

Göç üzerine yapılan çalışmalarda göç sebeplerinin yoğunlukla ekonomik
temelli olduğu tespitinden hareketle göç olgusunun temel anlamda ekonomik yapıyla
ilişkilendirilmesi gerektiği, bu olgunun bütünsel anlamda ekonomik sistemden bağımsız
ele alınamayacağı düşüncesine götürür. Göç hakkında yazılan eserlerde göçün ekonomik
boyutu üzerinde durulur. (Şenyapılı, 1978, Kıray, 2003, Tekeli, 1978) Göç hareketleri
üretim için gerekli olan işgücünün mekânsal dağılımını sağlarken (Morrison:1970, akt.
Tekeli, 1978) bunun yanında bu hareketler aynı zamanda tüketim için gerekli olan
tüketici kitleyi de yaratır. Böylece pazarın genişlemesine katkıda bulunur.
Nihayetinde kişi, içinde yaşadığı toplumda; güdülerini en yüksek düzeyde
gerçekleştirmek ister. Bu halde göç; (a) kişilerin kullanabilecekleri fırsatların sayısını
arttırır, (b) kişiye mesleki ve sosyal hareketlilik sağlar. Kişinin mekânda yer
değiştirmesi, hem üretici hem de tüketici rolleri açısından sosyal sistemi etkilemektedir.
Kişi yer değiştirdiği zaman yalnızca bir faktör girdisi olarak yer değiştirmemekte aynı
zamanda bir tüketici olarak da yer değiştirmiş olmaktadır. Dolayısıyla göç ile
tüketicilerin mekândaki konumları ya da pazarın mekânsal biçimi değişmektedir.
Pazardaki bu değişiklik ise üreticilerin yer seçimi kararlarını etkilemektedir. Böylece
üreticilerin belirli noktalarda yığılmasını artırıcı bir “geri besleme” etkisi doğmaktadır.
(Tekeli, 1978:17)
Endüstri devrimi sonrası gerçekleşen göçler gibi Türkiye’de 1950’li yıllardan
sonra başlayan içgöçlerin en önemli sebebi kentlerde herhangi bir sektörde çalışma
düşüncesi oluşturmuştur. Türkiye’de bu konuda yapılan çalışmalarda kırdan kentlere göç
eden örgütlü olmayan ucuz ve esnek devingen (Şenyapılı, 1978) işgücü kitlesinin
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özellikle “kentsel geçimlik sektör” (Tatlıdil, 2002) olarak isimlendirilen enformel iş
kollarında çalışmaktadır.
Türkiye’de yapılan iç göç çalışmalarında kentsel işgücü ücretlerinin kıra göre
yüksek ve sürekli olduğu bulunmuştur. Ulusal kalkınmacı politikaların egemen olduğu
yıllarda göçmenler bu gelirleri ile kentte, kıra göre daha iyi bir yaşam
sürdürülebileceklerine inanmışlardır. Başka bir anlatımla 1980 öncesi yeni kentliler
umut kültürü içinde yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Kentte bir anomi (kargaşa) ortamı
yoktur (Kıray, 1980, akt, Peker, vd.1997) “Ancak 1980 sonrasındaki politikalar sonucu
başta örgütsüzlük olmak üzere, kentsel ücretlerin düşmesi yanı sıra kent yaşamının
pahalılaşması hane halklarını zora sokmuştur. Kentsel işgücü ücretlerinin düşmesi yanı
sıra değişik eğitim kademelerini bitirmiş genç nüfus için istihdam olanakları çok
sınırlıdır. Bu sınırlılık işgücü açısından daha az nitelikli olan yeni kentliler için daha
fazladır. Yeni kentlilerin işgüçlerini değerlendirebilecekleri iş olanaklarının sınırlılığı,
türedi işlerin yapılmasının zorlaşması, hane halkı gelirini azaltırken, insanlar daha uzun
çalışma saatleri karşılığı daha düşük ücrete razı olmaktadırlar. Kent yaşamında değişen
ortama uyum sağlamakta güçlük çeken insanlar sistemde üretici ve tüketici rollerini
günün koşulları içinde oynamayınca bir taraftan karamsarlık kültürünü benimserken, bir
taraftan da topluma yer edinememenin eksikliğini duyarak aile-din kurumu ilişkisi
çerçevesinde kutsala daha fazla değer atfetmektedirler.” (Peker,vd, 1997:9)
Tekeli’ye (1998:8) göre “Türkiye’nin son elli yıldaki bir tarım toplumundan
sanayi toplumuna geçme macerası içinde, içgöç hareketlerinin ana eksenini, kırdan kente
göç, bir başka deyişle kentleşme oluşturmuştur. Günümüzde değişik ölçütlere göre
kentleşme oranı yüzde 70’leri aşan bir düzeye ulaşmış yani kentleşme süreci sona
ermeye yaklaşmıştır. Bunun sonucunda da ülke içindeki toplam göç hareketlerinde
kırdan kente göçün oranı, kentten kente olan göçlerin yarısına düşmüştür. Artık içgöç
hareketlerin temel sorunsalını kentleşme olarak kabul etmek olanağı kalmamıştır.
Yeniden canlandırılacak olan içgöç araştırmaları artık yeni bir sorunsal üzerinde durmak
durumundadır.”
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1.2- KENTLEŞME
Kentleşme belki en dar anlamda kent sayısının ve kentlerde yaşayan nüfus
oranının kırsal alanlarda yaşayanlara göre artmasıdır. Kentleşmenin en önemli dikkat
çekici özelliklerinden birisi, gelişme sürecinde bulunan ülkelerde hızlı bir şekilde
yaşanmasıdır. II. Dünya Savaşı sonrası hemen bütün Asya, Afrika ve Latin Amerika’nın
gelişmekte olan ülkelerinde, tarihlerinde daha önce rastlanılmamış yoğun insan
topluluklarının kırsal alanlardan büyüyen kentlere göçtüğü gözlenmektedir. Göçlerin
yalnız kırsal kesimden değil fakat aynı zamanda da farklı bölgelerden kaynaklanarak
belirli bölgeler içindeki belirli kent merkezlerine de yöneldiği görülmektedir. Bu nedenle
kentleşmeyi yalnız nüfus hareketi olarak ele almak mümkün değildir. Kentleşme bir
toplumun, ekonomik ve toplumsal yapısındaki değişmelerin ürünüdür. Hızlı kentleşme
aynı zamanda kentlerin toplumsal, ekonomik yapıları başta olmak üzere tüm toplum
üzerinde de kaçınılmaz etkiler yaratmaktadır (Tatlıdil, 1989:3)
Kentleşmeyi bir sonuç olarak bağımlı değişken ve bir sebep olarak bağımsız
değişken şeklinde ele alan Kartal’a (1982) göre kentleşme, bilim ve teknolojideki
gelişmelerin, tarımsal ve tarımsal olmayan üretim güçleri ve ilişkilerindeki değişmelerin
sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak, kentleşme yalnızca bir “sonuç” olarak
kalmamaktadır. Özellikle Türkiye gibi ülkelerde, kentleşme göreli olarak yüksek bir hıza
ve dereceye ulaştıktan sonra, ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasal yapısını değişmeye
zorlayan temel “bağımsız değişken”lerden birisi olmaktadır (1982:124) Bu konuda
Niray (2002:9) Türkiye’deki kentleşme olgusunun ülkenin toplumsal ve ekonomik
yapısını biçimlendiren temel öğelerin başında geldiğini ileri sürer. Ona göre bu durum
sadece tarımdaki değişmelerin ve sanayileşmenin bir sonucu değil, aynı zamanda
toplumsal değişme sürecinin de bir göstergesidir”.
Konuya Türkiye özelinden bakıldığında bu kavramın aynı zamanda
gecekondulaşmayla birlikte ele alındığı görülmektedir. Türkiye’de gecekondulaşma
kentleşmenin vazgeçilmez bir öğesidir. Türkiye’de özellikle büyük kentlerin büyümesi
gecekondulaşmadan geçerek meydana gelmiştir. Bu anlamda gecekondulaşma
Türkiye’de kentleşmenin nerdeyse bir diğer adını oluşturmaktadır. Bu konuda Şenyapılı
(2006:84)
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gecekondulaşmaya işaret eder. “20. yüzyılla damgasını vuran en önemli olgulardan biri
kentleşmedir. Hem kendi içinde hem de kent mekânları ile kurduğu ilişkiler açısında
gecekondu olgusu, 20. yüzyıl kentlerinin en hızlı değişmiş, kentsel yaşam kalitesini en
fazla etkilemiş ve kenti oluşturan mekânlar arasında en açık ve izlenebilir ilişkileri
kurmuş öğesidir.” (Şenyapılı, 2006:84)
Kentleşme ve gecekondulaşmanın özdeşliği yalnızca Türkiye için değil fakat
aynı zamanda az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için de söz konusudur. Bu ülkelerde
kentler aynı zamanda gecekondulaşmayla birlikte kentsel alanda yayılma şeklinde bir
büyüme süreci izlerler. Gecekondulaşmanın formel yapılanmanın çok üzerinde olduğu
kimi kentler için (Lagos, Kinşasa, Cakarta, Lima, Mexico City vd.) gecekondulaşma
kentleşmenin nerdeyse kendisi olmaktadır. Bu durumda, bu tür kentlerdeki yaşam için,
Wright Mills’in kentleşme için söylediği “kentleşme bir yaşam biçimidir” sözün
gecekondulaşma için de söz konusu olduğu ileri sürülebilir

1.2.1- Kentleşme ve Kentlileşme
Kent sosyolojisi içerisinde kentleşme ve kentlileşme kavramları arasındaki
farka sıkça dikkat çekilir. Bu konuda özellikle Türkiye’deki akademik çalışmalarda çok
sayıda araştırma vardır. (Karpat, 1976, Kartal, 1982, Tatlıdil, 1989, Kıray 2003,
Yörükhan, 2006) Kentleşme kentin büyümesini, artan bina, sokak, cadde, ticaret, kültürsanat merkezlerini vs. anlatır. Kentlileşme ise bu mekânlar dahilinde geliştirilen sosyal
ve kültürel davranış örüntülerine işaret eder. Bir başka deyişle, “kentlileşme kentsel
deneyim içerisinde kazanılan kent kültürüne uyumlu bir yaşam biçimidir.” (Tatlıdil,
2002:422). Birinci terim fiziksel boyuta yani mekânsal büyümeyi, ikinci terim ise sosyal
ve kültürel boyutu anlatır. Kentleşme nicel, kentlileşme ise nitel boyutludur. Henri
Lefebvre’nin mekân sınıflaması içinde ifade edilecek olursa, kentleşme birincil (fiziksel)
mekân temelli büyümeyle ilintilidir. Buna karşın kentlileşmeyi Tatlıdil (2002:422),
kente yerleşim sonrası kentsel yaşama uyumu ifade eden ve kentsel değerlerin
benimsenip içselleştirildiği, kentli yaşam tarzının uygulandığı bir durum olarak tarif
eder. Ona göre bu yaklaşım içinde kentlileşme kavramı, kentsel yaşam deneyimi içinde
elde edilen bir kültür birikimidir. Kentsel yaşam biçimine uyumdur.
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Kültür’ü yaşam biçimini ve yaşamı anlamlaştıran bir sistem olarak tanımlayan
Tatlıdil (2007) kültürün aynı zamanda kent yaşamını da biçimlendirdiğini ve kültürel
içerik kapsamında kent çalışmalarının bir kültür kavramının kullanılmasını zorunlu
kıldığını ileri sürer. “Kentle ilgili çalışmalar, kültürel içerikte iki esas üzerinde ısrarla
durmaktadır. Bunlardan birincisi sosyal grupların deneyimleri, tarihten gelen ve halen
var olan uygulama ve düşünce üzerindeki çalışmalardır. İkincisi ise bu uygulama ve
düşüncelerin

kentlerin

büyüme

modelleri

ve

biçimlerinin

hesaplanmasında

kullanılmasıdır. Bu tür bir çalışmada “kent kültürü” kavramı dışlanan bir sorgulama
olmamakta ya da çok geniş bir kapsamlılıkla önemsenmez görünmemektedir.
Çalışmalarda kent kültürü kavramı kır-kent sürekliliğinin evrenselliği içinde kent
olgusuna yönelik temel açıklamaları amaçlamıştır. Bazen de bunun yerine kültürel içerik
içinde kentlerin irdelenmesinde bireysel ve grupların ortak deneyimlerinden ortaya çıkan
düşünce ve uygulamalara dönük çalışmalara yönelmiştir. Bu düşünce ve uygulamalarda
kentleşme biçiminin ve kent yaşamının ortak olarak kabul edilen gerçekleri
araştırılmaktadır. Kuşkusuz bu düşünce ve uygulamalar kentin ve kent toplumunun
sosyal, ekonomik ve politik koşullarından gelen birey ve grupların deneyimleriyle
şekillenmektedir. Kısaca, kültür kent yaşamını biçimlendirmektedir” (1992:31)
Kent yaşamına uyum sürecini “kent kültürü” bağlamında analiz eden Tatlıdil
(2007:160) bu olguyu kentte yaşayanlar arasında uyuma dayalı bir örüntünün
gerçekleşmesi bağlamında ele alır. “Kent kültürü, kentlerin bünyesinde barındırdığı
insanların birbirleriyle ilişki ve etkileşimlerini bir ilişki örüntüsü içinde düzenleyen
sistemin tutkalı olarak görülür. Toplumsal sınıf, etnik ve dini farklılık ve farklı sosyal ve
mesleki grupların oluşturduğu alt kültür değerlerini mozaik olarak bir arada tutan kent
kültürü, çağdaş kent anlayışının ve işleyişinin ürünüdür” (2007:160) “Kültür toplumun
bütünlüğünü sağlar; fakat insanın eylemlerinden farklı olarak varlığını sürdüremez. Bu
nedenle kent toplumlarında hakim olan değerler farklı düşünce ve yaşam anlayışlarına
bir zenginlik olarak bakarlar” (Tatlıdil, 1992:32)
Louis Wirth’ün (2004) bir kentin nüfus büyüklüğü ve yoğunlunun yanında
diğer bir özelliği olan heterojen yapı üzerine duran Tatlıdil (1994) kentlerde farklı
çalışma ve yaşam koşulları içinde farklı alt kültürlerin ortaya çıktığını, bu durumun ise
kentler için bir zenginlik olarak ele alındığına işaret eder. “Kültür zenginliği yaşam
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alanlarının açılımıyla özdeşlik göstermektedir. Kentler arasındaki ilişki açık toplumlarda
bilgi, sanat, insani değerler, teknoloji transferini ön plana çıkarmıştır. bir başka ifadeyle,
ulusal kültürler, uluslararası kültürel öğelerin transferiyle zenginleşmektedir. Bu kültürel
zenginlikte kentlere ayrıcalıklı bir konum bahşedilmektedir (Tatlıdil, 2007:161)
Niray (2002), kentlileşme kavramını bir entegrasyon süreci olarak kabul eder.
Ona göre kentlileşme, kentleşmenin sosyal, kültürel boyutu olarak kentle uyumlu bir
şekilde entegrasyon sürecinin gerçekleşmesidir. Entegrasyon ise belirli bir topluluk
içerisinde kurumsal yapıların, belirlenmiş norm ve tutumların birbirlerini tamamlayacak
şekilde birbirleriyle uyumlu olmasıdır. Niray, bu bağlamda kentlileşmeyi de sosyal bir
entegrasyon olarak maddi ve manevi tüm unsurların bir araya gelerek bütünle uyumu ve
birbiriyle tamamlanması şeklinde tanımlamaktadır.
Karpat (2003:62) kentlileşme hakkında birbirinden tamamen farklı iki görüşün
bulunduğunu aktarır. Bu görüşlerden birincisi Louis Wirth’ün öncülüğünü yaptığı
düşünce ekolüne göre kentleşme komşuluğun ortadan kalkmasına ve akrabalık
bağlarının çözülmesine; ailenin geleneksel bağlılıkların ve dayanışmanın toplumsal
öneminin son bulmasına götüren dönüştürücü bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Bu
görüşte kentlileşme, göçmenin kendi halk kültürünü bir kenara attığı, kent alışkanlık ve
değerlerini kazandığı bir süreçtir. İkinci bir düşünce ekolü kentleşmeyi, kırsal göç
bağlamından kentin kırsallaşması ya da “köylüleşmesi” süreci olarak tanımlamaktadır.
Başka bir deyişle, bu ekol gecekondu yerleşimlerini kırsal alanın kentin içine kadar
uzanması ya da içinde göçmenlerin kendi çalışma güçlerini tazeledikleri, kendi köy
kültürleri ve kırsal hayat tarzlarının hemen neredeyse tam bir kopyasını ürettikleri doğal
çevrenin kent teknolojik çevresi içindeki bir devamı olarak düşünmektedir.

1.2.2- Kent Kuramları ve Chicago Okulu
“Bilimsel çalışmalarda bilim, özelleşmiş öngörüyle oluşan kuramsal esaslara
dayanır. Bilimin bizzat kendisi belli bir yaklaşım çerçevesinde gerçeği anlam için çaba
harcar. Bir disiplin içinde şekillenen bilim, geliştirmiş olduğu yöntemle çok çeşitlilikteki
gerçek objelerin anlamlaştırılmasında bir dizi kavramları geliştirerek ortaya koyar. Bu
nedenledir ki bir bilimsel yaklaşımın uyarlanmasında özelleştirilmiş ve anlamlaştırılmış
gerçekler önemli role sahiptir. Bununla birlikte bir bilim, ister genel ister özel olsun, ne
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özelleşmiş bir kuramsal objeye ne de özelleşmiş bir gerçek objeye sahip değildir.
Bilimsel yöntem çerçevesinde özel bir sosyal olaya yönelik ne bir kuramsal yaklaşım ne
de özelleşmiş realiteler kullanılmamaktadır” (Tatlıdil, 1992:25).
“Kent realitesi bu çerçevede sosyoloji, ekonomi, coğrafya, politika ve sosyal
antropoloji gibi değişik bilim dallarında irdelenebilmektedir. Bilimsel yöntemin
uyarlandığı değişik bilim dallarında “kent” anlaşılmaya çalışılmıştır. Kent olgusuna
bakışta, realitelere verilen önemde ve geliştirilen kavramlarda öncelikler söz konusu
oluşmuştur. Bununla birlikte ekonomistlerin ve sosyologların belki de son yıllarda
coğrafyacıların yaklaşımlarında yakınlaşmalar ortaya çıkmıştır. Bazı araştırmacılar
kentle ilgili problemlerin irdelenmesinde ve çözümlerin aranmasında “interdisipliner”
yaklaşımın yararına inanmaktadır” (Tatlıdil, 1992:25)
Kent ve kent yaşamıyla ilişkin ilk sosyolojik analizleri yapan Georg Simmel
Metropol ve Zihinsel Yaşam makalesinde (1996) birtakım psikolojik tahlillerle birlikte,
kent insanının kent yaşamında birçok uyarana maruz kalması sonucunda, özerkliğini ve
bireyselliğini korumak için savunmacı bir zihinsel yapı geliştirdiği ifade eder. Ona göre
birey bunu yüreği yerine beyin organını geliştirerek, duyguların karşısına aklını ortaya
koyarak başarır. Fakat bu durum onun ilişkilerinde daha hesapçı yapar. Kent yaşamının
verdiği aşırı uyarılma metropol insanına aynı zamanda usanmışlık, bezginlik hissi verir.
Usanmışlık

tutumunun

özü

ise

ayırımcılığa

duyarsızlıkta

saklıdır.

“Simmel

tartışmalarında kentsel yaşamda koşuşturan bireyleri heyecanlarını kaybederek kapalı ve
çekingen hale gelmektedir. İnsanlar arası ilişkilerde “birey” esasından ziyade bireyi obje
olarak algılama ön plana çıkmaktadır (Tatlıdil, 1992:37).
Simmel sosyolojisinin büyük ölçüde etkilenen ve kent sosyolojisi konusunda
en bilinen yaklaşımlardan birisini Chicago Okulu ortaya koymuştur. Okulun düşünceleri
Robert E. Park, Ernest W. Burgess, Roderick D. Mc Kenzie ve Louis Wirth’in yaptığı
saha çalışmalarıyla şekillenmiştir. Chicago Okulu, kent sosyolojisinin gelişmesinde
temel bir öneme sahip olarak kabul edilir. Okul özellikle kent yapısı üzerine altın dönem
olarak da isimlendirilen 1920 ve 1930’lu yıllarda çok sayıda yaptıkları empirik
çalışmalarla adından söz ettirmiştir.
Tatlıdil (1992) Chicago Okuluyla birlikte başlayan kent çalışmalarında,
“kentsel yaşam biçiminin açıklanmasında geliştirilen kentsel değişme kuramlarının
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geleneksel anlamda iki farklı yaklaşıma yönelme eğiliminde olduğunu belirtir. Bunlar; a)
Kentler kendi yaşam anlayışıyla tamamen ayrı bir bütün içinde görülür. b) Kentler basit
anlamda toplumun genelinden bir yansıma olarak ele alınır” (1992:26)
Chicago Okulu temsilcilerinden Louis Wirth “kenti bir yaşam biçimi” şeklinde
tarif eder. Bir kent için nüfusunun büyüklüğü, yoğunluğu ve heterojen oluşu şeklinde
belirlediği üç özelliğinin dışında kentte yaşayan bireyler arasında çıkar temelli ikincil tür
ilişkilerin olduğunu ve manevi değerlerde zayıflamanın gerçekleştiğini belirtir. “Bir
toplumsal düzen olarak şehircilik birincil ilişkilerin yerini ikincil ilişkilerin alması
şeklinde tanımlanır. Buna bağlı olarak akrabalık bağları zayıflar, bölgenin önemi azalır,
toplumsal dayanışmanın geleneksel temelleri aşınır, endüstri, eğitim ve eğlence
etkinlikleri uzman kurumlara bırakılır. Bunun yanı sıra, bireysel aktör tek başına etkisiz
kaldığından ve verimlilik ancak gruplarla elde edildiğinden, gönüllü kuruluşların sayısı
katlanarak artar. Sonuç olarak, kentsel kişilik ve kolektif davranış yukarıda zikredilen
tüm özelliklerin yanı sıra çözülmesi, akıl bozukluğu, intihar, suç işleme, yozlaşma ve
düzensizlik gibi sapmalar gösterir.” (Martindale, 2005:72)
Chicago Okulu için mekân, daha çok onların analizlerinde kullandıkları doğal
bölge, konum, sosyolojik analizlerinde temel teşkil eder. Chicago okuluna göre sosyal
ilişkiler mekânsal ilişkilerle doğal şekilde bağlantılıdır. Kimi araştırmacı Chicago
Okulunun mekâna karşı olan tek boyutlu bu ilgisini “mekân fetişizmi” olarak
nitelendirmişlerdir. Mekâna olan bu vurgu sonraki yıllarda Oscar Lewis’in yoksulluğu
mekân temelinde açıklamasına katkıda bulunmuştur.
Chicago Okulunun okulun kent olgusu hakkında en bilinen görüşleri ekolojik
yaklaşımdır. Bu yaklaşım kentleşme ile biyolojik işlemler arasında kurduğu benzerlikler
üzerinden kenti açıklamaya çalışır. Okul temsilcileri sosyolojik analizlerinde doğal
bilimlerle yaptıkları analojileri sıkça kullanmışlardır. Bunu sosyolojilerinde sıkça
tekrarladıkları; doğal ortam, ekoloji, yayılma, yerine geçme gibi terim ve kavramlarda
açıkça görmek mümkündür. Bu anlamda ekoloji kuramı Chicago kent sosyolojisinde
önemli bir yer tutar.
Ernest Burgess 1925 tarihinde kaleme aldığı Kentin Büyümesi (The Growth of
the City) makalesinde ekolojik terimler içinde kentin işlevsel anlamda ne şekilde
bölgelere ayrıştığını açıklar. Bunu yaparken de tıpkı Chicago Okulunun diğer mensubu
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Robert Park’ın da paylaştığı üzere en iyi doğal bilimlerde kullanılan terim ve metodlarla
izah edilebileceğine inanır. Hem Burgess hem de Robert Park birlikte yazdıkları
Sosyoloji Bilimine Giriş isimli kitaplarında kenti bir laboratuara benzetirler. (Duncan,
1996:257) Bu konuda Burgess 1920’li dönemlerde o gün için eğilimin kentleri büyüyen
bir organismaya benzetme yönünde olduğunu ifade eder (Short, 1971:7). Burgess kentin
büyüme sürecini açıklarken biyolojik süreçle bire bir analoji kurar. Ona göre “düzen ve
düzensizliğin bir sonucu olarak kentin büyümesi vücut içindeki metabolizmanın yapıcı
(anabolic) ve bozucu (catabolic) yönüne benzer. Bu ise bireylerin kent yaşamına ne tür
yollardan katıldıklarına bağlıdır… Bir kentin yayılması sırasında birey ve grupları
mesken ve mesleklerine göre ayıklayan, sınıflayan ve yeniden ikame eden dağılım süreci
meydana gelir” (Burgess, 1925, Donald, 1974:100).
Bundan sonra Ernest Burgess kent sosyolojisinde iyi bilinen “yoğunlaşma
bölgeleri kuramı”nı insan ekolojisi kavramı bağlamında geliştirir. Bu kuram kentsel
yerleşim mekânını merkeze alan, mekânın kentli insanları dağıtıcı, ayrıştırıcı, tasnif edici
bir role sahip olduğu bilgisine dayanır. “Ona göre bir kentin yayılması süreci en iyi
yoğunlaşmış halkalar şeklinde tarif edilebilir. Bu halkalar hem ardışık semtler veya kent
yayılmasını hem de yayılma sırasında farklılaşan sahaları göstermek amacıyla
numaralandırılabilir: 1- Bu şekil ticaretin merkezi olan bir kentin veya kabanın ana
bölgesinden (the loop) başlayarak yayılmasını gösteren en ideal temsildir. 2- İkinci semt
ticaret ve küçük ölçekli imalathanelerin bulunduğu yerdir. 3- Üçüncü semtte kötü
koşullara sahip semtlerden kaçmış ve iş yerlerine yakın bir mesafede olma amacıyla
buralara yerleşmiş endüstri işçileri bulunur. 4- Bu semtin yanında üst sınıfa ait apartman
veya malikaneler veya tek kişilik haneler yer alır. Daha uzaklarda ise kente otuz ile
altmış dakika mesafede banliyö ve uydu kentler bulunur. (Burgess, 1925, Donald,
1974:97) Burgess, daha sonra bu şemanın ne Chicago ne de herhangi bir kente tam
olarak uygulanamayacağını vurgular.
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Şekil 2: Kentsel Yoğunlaşma Bölgeleri, (Burgess, 1967, akt. Duncan, 1996:256)

“İnsan ekolojisi, çevrenin seçici, ayrıştırıcı ve uyum sağlayıcı güçleri
tarafından etkilenen mekânsal ve zamansal olan insan davranışlarının bir çalışması
olarak tarif edilebilir. İnsan ekolojisi, insan kurumları ve insan davranışı üzerinde, hem
zaman hem de mekân içinde konumun etkisi hakkında özellikle ilgilenmektedir.
Toplum, mekânsal olarak ayrışmış, bölgesel olarak dağılmış ve bağımsız hareket etme
kabiliyetine sahip bireylerden oluşmuştur. İnsanoğlunun bu mekânsal ilişkileri rekabet
ve doğal ayıklanmanın ürünüdürler. Bu mekânsal ilişkiler rekabeti aksatıcı veya
hareketliliği kolaylaştırıcı yeni etkenlerin devreye girmesiyle birlikte süregelen bir
değişme içerisindedirler. İnsan kurumları ve insan doğasının kendisi insanlığın belirli
mekânsal ilişkileriyle uyumlu hale gelir. Bu mekânsal ilişkilerin değişmesi sosyal
ilişkilerin fiziksel temellerinin de değişmesi anlamına gelir. Bu ise sosyal ve politik
problemin ortaya çıkması demektir.” (McKenzie, 1971:18)
McKenzie (1971:18) bitki ile hayvan organizmaları arasında mekân üzerinde
birinin hareket kabiliyetine sahip olması, öbürünün olmaması ile hayvanların kendi
ihtiyaçlarına göre çevre bulma ve ona uyum sağlamalarına karşılık bitkilerde bu tür bir
aktifliğin olmamasına göre iki temel ayrım yapar. Bundan sonrada sosyologların insan
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toplulukları ile bitki ve hayvan doğası arasındaki benzerlikleri göremediklerini ileri
sürer.
Yine McKenzie, insan topluluğunun döngüsel (cyclic) şekilde gelişmeye
meyilli olduğunu, verilmiş doğal kaynaklar ve kabiliyet dahilinde topluluğun sayısal ve
yapısal şekilde ekonomik dayanağa paralel yeterli bir noktaya erişene kadar arttığını
ifade eder. McKenzie’ye göre topluluğun gelişimi sürecinde basitten karmaşığa,
genelden özele doğru bir gelişim söz konusudur. “Başta merkezileşme artarken sonralar
ise merkezden kaçma süreci yaşanır. Küçük köy veya kasabada ilk önce temel evrensel
ihtiyaçların karşılayacak birkaç dükkan ve basit kurumlar oluşur; kilise, okul ve ev
gibi… Topluluğun büyümesiyle birlikte sadece evler ve yollar çoğalmaz fakat aynı
zamanda farklılaşma ve ayrışma süreci de meydana gelir. Konutlar ve kurumlar ticaretin
yoğunlaştığı ve en yüksek değere sahip noktadan merkezkaç şeklinde yayılmaya başlar.
Nüfusu artan her bir halka hizmet ve konum açısından farklılaşmaya başlar. Konumun
stratejik noktasının kullanımı için mücadele ortaya çıkar. Bu ise topluluğun coğrafik
merkezindeki arazi değerini ve binaların yükselikliğini arttırır. Avantaja sahip semtler
için rekabetin artan nüfusla birlikte keskin hale gelmesi, ekonomik anlamda zayıf kamu
hizmetleri çeşitlerini daha düşük ve ulaşılması güç bölgelere iter.” (1971:22-26)
Ekoloji kuramı çerçevesinde Robert Park kenti, “ayıklayan ve sınıflandıran
büyük bir mekânizmaya benzetir. Bu mekânizma, henüz tümüyle anlaşılmayan yollarla,
belli bir bölge ve belli bir çevrede yaşayacak en uygun bireyleri halkın tamamı içinden
yanılmadan seçer. Kent, biyolojik ekolojide görülen işlemlere benzetilebilecek yarışma,
istila, saldırı ve birbirini izleme işlemleri yoluyla “doğal bölgelere” ayrılır. (Giddens,
1998:94)
Robert Park kentin tanımını yaparken doğanın bir ürünü ve insan doğasının bir
parçası üzerinde vurguda bulunur. Ona göre, “kent medeni insanın doğal yaşam
ortamıdır… Kent… -sokaklar, binalar, sokak lambaları, tramvaylar ve telefoun
kulübeleri gibi- sosyal elverişliliğin (social convenience) ve bireylerin kümelenmesinden
daha fazla bir şeydir. Ayrıca–mahkemeler, hastaneler, okullar, polis, çeşitli sivil
görevliler gibi- sadece kurum ve idari aygıların takımyıldızı da değildir. Kent daha çok
aklın bir durumu, alışkanlık ve geleneklerin gövdesi ve geleneklerle aktarılan ve
alışkanlıkların içerisinde yer alan duygu ve düşüncelerin düzenlenmiş halidir. Bir başka
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ifadeyle, kent yalnızca fiziksel bir mekânizma ve yapay bir inşa değildir. Kent, onu
oluşturan insanların yaşamsal süreçlerine dahildir. Doğanın bir ürünü ve insan doğasının
bir parçasıdır. Park kentleri birbirine değen fakat nüfus etmeyen küçük dünyaların bir
mozaiği şeklinde tanımlar… Her bir özel grup kuramları ve iş merkezleriyle birlikte bu
grupla yakın şekilde ilişkilendirilen belirli bir coğrafik alanı işgal eder. Bu bağlantı
aracılığıyla alanlar yer isimleri ve sosyal geçmişlerini içeren sembolik bazı nitelikler
elde ederler. Her bir yer coğrafik bir varlık olarak sosyal anlamıyla birlikte bir mekân,
sakinlerinin bağlı olduğu bir nesne ve kimliklerinin önemli bir bileşeni haline gelir.”
(Abrahamson, 1996:1)
1920’lerde Ernest Burgess, Robert Park’la birlikte Chicago üzerine
hazırladıkları kitapta (Fact Book) yetmiş beş topluluk tanımlamışlardı. Bunların çoğu
resmi kaydı olmayan, haritada görünmeyen küçüklü büyüklü gruplardı. Bu grupların
çoğu yerleşimcilerin merkez olarak gördüğü yerel bir alışveriş merkezi, park veya okul
çevresi gibi sahalarda oturmaktaydı. Elli yıl sonra Chicago Üniversitesi öğrencisi Abert
Hunter bazı grupların yok olduğunu, bazılarının adları değiştirildiği ve diğerlerinin ise
daha geniş sahalarda birleştiklerini buldu. Ancak bozulmadan süregelenlerin yarısına
yakını grup isminin yerel kültürün bir parçası olduğunu bunun yanında topluluklarının
snırlarını tanımlamaları istendiğinde yüzde yetmişine yakını bulvarlar, demiryolları,
parklar gibi sınırlar tarif etmişlerdir. (Abrahamson, 1996:4)
Chicago Okuluna sonraki yıllarda çok sayıda eleştiri yöneltilmiştir. Bunlardan
başlıcaları doğal bilimlerle yaptıkları analojiler sonucuda geliştirdikleri ekoloji kuramı
ile bu kuram içerisinde mekânın belirleyiciliğine yaptıkları vurgu üzerinde olmuştur.
Kimi araştırmacı ise daha da Chicago Okulu adlandırmasının sonradan başkalarınca
yapıldığını iddia eder.
Roberts (1991, :431-449, akt. Duncan, 1996:257) Ernest Burgess ve diğer insan
ekolojistlerin bilimsel gerçekçi terimler içinde kent ve doğal bilimler arasında özel bir
bağlantıyı kurmakta güçlük çekmeleri sebebiyle, bunların bilimde deneysel değer
metaforunu tanıyan araçsalcı bir dili seçtiklerine işaret eder. Burgess ve diğerlerince
özellikle kullanılan metafor yaşayan bir organizmadır. Burgess kenti bazen insan bedeni
gibi işleyen bazen de bitki topluluğuyla karşılaştıran analizler yapar… Roberts, Chicago
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Okulunun Spencer’in sosyal evrimini bitki ekolojisindeki fikirlerle birleştirdiğini ileri
sürer.
Etkileşimin sıklığı, uygunluğu ve devamlılığı üzerinde vurguda bulunan tüm
sosyal davranış modelleri, nispeten ayrı olan yerel grupların kültürel kalıpların diğer
yerel gruplardan farklılaşması ve standart hale gelmesi için ortam sağladıklarını belirtir.
Roberts Park ve Ernest Burgess’in “doğal bölgeler” (natural areas) üzerine yaptıkları
erken çalışmalar önemli bir başlangıçtı ama fiziksel terminolojinin çokça kullanılması
sebebiyle fazla sayıda eleştiriye uğramıştır. Elbette, birbirine yakın yaşamaya eğilimli
insanlar üzerine yapılan araştırmalar konusunda epey bir literatür bulunmaktadır.
Mekânsal dağılım ihmal edilmemiş ama bir bütün olarak toplumun yapısal öğelerinin bir
ürünü olarak görülmüştür. (Suttles, 1970:6)
Chicago Okulu’nun bir mit olduğu iddiasını ortaya koyduğu eserinde Harvey,
(1987) 1911 yılında Chicago Okulu şeklinde bir nosyonun olmadığını, Cavan’a (1983)
dayanarak “Altın Dönem” olarak isimlendirilen 1920’lerde bile bu kavramsallaştırmanın
oluşmadığından bahseder. Ona göre bu adlandırma okul temsilcileri tarafından değil,
fakat daha sonraları diğer yazarlarca yapılmıştır. Harvey ayrıca Chicago sosyolojisinin
ABD’de on yıllar boyunca bu disiplini domine etmiş (Martindale, 1976) olmasına
rağmen, yaygın şekilde kabul edildiği üzere en azından modern sosyoloji için çok az
teori üretmiş olmasını ironik bir durum olarak nitelendirir. (1987:109)
Chicago Okulu kent sosyolojisi için temel geleneksel yaklaşımı geliştirmiş bir
okul olarak bilinir. (Evers, 1975, McGrath and Geruson, 1977, Dotter, 1980) Genelde bu
okulunun kent sosyolojiyle çok fazla ilgili olduğu ve aslında ABD’de bir alt disiplin
geliştirdiği iddia edilir. Ancak, bu konudaki temel eleştiri, Chicago Okulu
sosyologlarının kent üzerine birçok empirik çalışmalar yapmalarına rağmen, bunları
sistematik bir teori içine yerleştiremedikleri şeklindedir (Madye, 1963, akt Harvey,
1987) Yine Lofland (1983:505) “Chicago mirasının” spesifik bir kent sosyolojisinin
sanal bir yokluğu olduğunu savunur. Analizinde Chicago sosyolojisinin kamusal alandan
çok özel alan üzerinde yoğunlaştığı vurgulamayı amaçlamıştır. Bu tartışmayı ise 1915 ile
1935 yılları arasında Chicago Üniversitesinde yapılmış iki yüz yirmi doktora ve master
tezini incelemek suretiyle kanıtlama yoluna gitmiştir. Bunlardan sadece beş tanesinin
kamusal alan üzerine imgelemeye sahip olabileceğini belirtir (Harvey, 1987:115-116)
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1.2.3- Türkiye’de Kentleşme
1927 yılı nüfus sayımına göre nüfusun yüzde yetmişine yakınının taşrada
yaşadığı o dönem Türkiye’sinde doğal olarak yeterli düzeyde kentleşmeden söz
edilemez. Bu sebeple, 1940 ve 1950 yılları arasında Türkiye’de sosyolojinin gelişmesine
katkıda bulunan ve Ankara Ekolü (Kaçmazoğlu, 2002:47) olarak isimlendirilen Niyazi
Berkes, Behice Boran ve Mediha Berkes’in en gözde çalışma konuları bu doğrultuda
ekonomi, şehir, endüstri ve köy sosyolojisidir. Türkiye toplumunun henüz çoğunlukla
kırsal alanda yaşadığı ve içgöç sürecinin henüz yeni başladığı bu dönemde Berkes ve
Boran’ın yaptığı çalışmalar ve ortaya koydukları fikirler kentleşmeyi, sanayileşme ve
batılılaşmanın bir koşulu olarak olumlayıcı niteliktedir. Kalkınma temel anlamda
sanayileşmeyle, bu da kırdan kentlere göçen işgücünün sanayi üretiminde kullanılması
ile kırsal alanda ise tarımın makineleşmesiyle mümkündür. Her iki koldaki ilerleme bir
arada değerlendirilmelidir.
“Sanayi ziraate, şehir köye hakimdir… Sanayileşmenin önemi yalnız refahı
arttırmak değil ülkenin sosyal yapısında ve milletler arasındaki münasebetlerde meydana
getirdiği değişikliktir… Köy ve şehir, ziraat ve sanayi ancak bir bütün halinde mütalaa
edilebilir; bu iki sahada kalkınma ancak beraber olabilir… Sanayi bir şehir işidir,
sanayinin ilerlemesi şehirlerin büyümesine, şehirlerin artması da sanayinin inkişafına
yardım eder. Şehirler nüfusun artması ile büyümez; ziraat mıntıkalarından göçen bu
nüfusu kullanır. Sanayide kullanılan emeği topraktan kopmuş olan nüfus temin eder.
Nüfusun topraktan kopması için zirai istihsal usul ve aletlerin ilerlemesi gerekir. Ancak
o zaman ziraatten sanayiye geçmesi mümkün olur. Şehir ve sanayi nüfusunu
besleyebilmemiz için de mutlaka ziraatte ileri teknolojinin kullanılması gerekir.” (Boran,
1944, akt. Kaçmazoğlu, 2002:53)
Tatlıdil, (2002:230) Türkiye ve aynı gelişmişlik düzeyinde olan pek çok ülkede
kent ve göçe bağlı kentleşme sorunları 1960’lı yıllardan itibaren yapılan araştırmalarda
ortaya çıkmaya başladığını belirtir. Ona göre, “1960’lı yılların sonlarına kadar
endüstriyel kalkınma ile kentleşme özdeş sayılmıştır. Kente olan yoğun nüfus akımları
Türkiye’nin kalkınmakta olduğunu göstergesi olarak algılanmıştır. Kırsal kesimde
kullanılamayan işgücünün (gizli işsizliğin) kente transferiyle üretimin artacağı, ülkenin
kalkınacağı varsayılmıştır.” Sonraki yıllarda ortaya çıktığı üzere, Türkiye’de kentleşme
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beraberinde endüstrileşmeyi doğal bir sonuç olarak beraberinde getirmemiş bu ise başta
çarpık yapılaşma olmak üzere, kentsel işsizlik, enformel kayıt dışı sektör, suç gibi
kentsel sorunların Türkiye’de önemli bir yere oturtmuştur.
Türkiye’de içgöç dalgasının başladığı bunun sonucunda gecekondu ve
kentleşmenin meydana geldiği bu dönemlerde “Batı bilim dünyasında modernleşme
yaklaşımı egemen bir durumdadır. Bu yaklaşımın ekonomik modeli liberal kapitalisttir
ve tüm toplumlar için aynı hedefi koyar. Türkiye’de de hedef Batı’da izlenen gelişme
modeline varmaktır. Gecekondu bir göç ve konut sorunudur, kentleşme sürecinde bir
aşamadır, Batı’ya doğru evrilerek bu aşama geçilecektir. Bu modelin bire bir takip
edilmeye çalışıldığının en iyi örneği belki de; 1950 yılında İstanbul valisi Fahrettin
Kerim Gökay’ın Kent Meclisi’ndeki (…) Yıkılan Almanya’nın planları getirildi, istifade
edilecek” yaklaşımı, (Hürriyet Gazetesi, 21 Ekim 1950) ile Ankara valisi Haydar Bey’in
Ankara için ilettiği “Yeni kentin planı Potsdam kentinin aynısıdır” beyanatlarıdır. (akt.
Şenyapılı, 2006:88)
Tatlıdil, bu dönemlerde akademik çevrelerde işlenen bu gelişim modeli
çerçevesinde kentlere yaklaşıldığını ve bu kurama göre geride kalmış semtlerin zamanla
gelişmiş toplumların izlediği aşamalardan geçmek suretiyle, düz, çizgisel bir tarihsel
evrimin takip edileceğinin varsayıldığını belirtir. “1960’lı yılların sonuna kadar pek çok
yazar tarafından benimsenen kültürel içerikli kent çalışmalarında kentlerin gelişimi
“Avrupa merkez” gelişim modelidir. Modernleşme kuramı dünya gelişme düzeyinin
farklılığına göre semtlere ayrılmıştır. Batı veya bazı doğu ülkeleri fevalede gelişmiş veya
modern olarak tanımlanırken, dünyanın diğer semtlerindeki nüfusun daha az gelişmişliği
üzerinden durmuşlardır. Bunlar batı tipi deneyimi izleyerek kaçınılmaz olarak
gelişeceklerdir. Bu ülkelerdeki gelişme yolu kentler için de geçerlidir. Kentler,
geleneksellikten hareketle modernleşmeye geçeceklerdir. Modernleşme süreci boyunca
da bireysellik karakterini kaybedeceklerdir.” (2002:421)
Kurtuluş’ta (2005:17-18) 1950’lerde ortaya çıkan “Gelişme Teorisi”nin,
kapitalizmin yeni sakinlerinin toplumsal-ekonomik yapılarını analiz etmek için genel bir
teorik çerçeve önerdiğini aktarır. Ülkelerin tarihsel ve yerel özgünlüklerini fazla dikkate
almayan genellemeleri ile toplum bilimlerin tüm disiplinleri üzerinde etkili olan
ekonomi kökenli bu teori, özellikle 1960’lar ve 1970’lerin sosyoloji ve kent yazınlarında
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da başat analiz aracı olarak kullanılmıştır. Türkiye’de tarımsal yapıdaki geleneksel
üretim ilişkilerinin çözülmesi, yoğun iç göçler ve hızlı kentleşme süreçlerinin
betimlenebilmesinde, gelişme teorisi geniş olanaklar sağlamıştır. Bu nedenle 1950–1980
yılları

arasında

Türkiye’de

kent

yazını,

gelişme

teorisi

ile

azgelişmişliğin

açıklanmasında ideal araştırma nesnelerinden biri olan gecekondu yerleşimlerine
odaklanmıştır. Bu sayede, azgelişmişliğin somut mekânsal sembollerinden biri olarak
gecekondu, gelişme teorisinden beslenen kentsel çalışmaların ana eksenine oturmuş ve
belki de akademik olarak en çok ilgi gören kentsel fenomen olmuştur. (Kurtuluş vd.,
2005:17-18)
Eraydın (1994) Türkiye’de kent planlaması açısından yaklaştığı bu konuya
sonraki yıllarda yapılan planlama uygulamalarının mekânsal örgütlenmede akılcılık
paradigmasına denk düştüğünü, bunun ise modernleşme kuramıyla yakından ilişkili
olduğunu vurgular. Ona göre, şehirleşmede göçler, kentsel gelişmede ise vurgu
gecekondu üzerine olmuştur. Gecekondu olgusunun sunuluşunda ise modernizmin tam
olarak gerçekleşmediği bir ülkedeki özgünlük olumsuz içerikte tanımlanmaktadır.
1960’larda gecekondu ve gecekondulunun marjinal olarak tanımlanması veya bu sürecin
bir tampon mekânizma olarak değerlendirilmesi böyle bir yaklaşımın en iyi
örneklerinden biridir. (bkz. Kıray, 1973; Tekeli 1971b; Şenyapılı, 1978; Kongar, 1981)
1950’li yıllarda başlayan ve geçen yıllarla birlikte hızlanan içgöç sonrası
Türkiye’nin göç alan belli başlı illerinin özellikle çarpık kentleşme konusunda yaşadığı
sıkıntılar üzerine onlarca araştırma yapılmış, bu konuda birçok yazın ortaya
konulmuştur. Tüm bu çalışmalara genel olarak bakıldığında aslında Türkiye’de
kentleşme sürecinin ağırlıklı olarak, bir bakıma gecekondulaşma ve gecekondulaşmayla
mücadele süreci şeklinde okunabileceği ileri sürülebilir.
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1.3- GECEKONDULAŞMA
Türkiye’deki kentleşme süreciyle neredeyse içkin bir anlam taşıyan
“gecekondu” olgusu üzerine ortaya çıktığı 1950’li yıllardan itibaren birçok araştırma
yapılmıştır. (bkz. Öğretmen, 1957; Yasa, 1966, 1970, 1973; Yörükhan,1968, Karpat,
1976, Kartal, 1978, Kıray, 1982, Tatlıdil, 1989 ). İlk örneği 1940’larda İstanbul’da
görülen ve resmi istatistiklerde “barakalar” diye sınıflandırılan (Şen, 1995:5) gecekondu
özellikle esnek bir yapıya sahip olması nedeniyle (Şenyapılı, 2006:85) o dönem hızlı
içgöç alan büyük kentlerin tümünde ortaya çıkmıştır.
Gecekondu sözcüğünün, bir kavram olarak dilimize girişi 1940-1050 yılları
arasına rastlamaktadır. Sözcüğün yaratılışı, ne kültür kurumları ne de özel bir kurum
aracılığıyla olmuştur. Sözcüğün yaratılışında ve dilimize kazandırılmasında birinci etken
halktır. Halkın bir “yapma” eylemi sonucunda ortaya çıktığı kuşkusuzdur. Başka
söyleyişle, “gecekondu kavramı halkça yaratılmış, üretilmiş bir kavramdır”. (Geray,
1968:12, akt.Çakır,2007:21)
Şenyapılı Türkiye’de gecekonduyu mekânda betimleyen ölçülerin bir kısmının
yasal tanımlardan bir kısmının ise mekânsal özelliklerden kaynaklandığını belirtir.
“Genelde başkasının arazisi üzerinde izinsiz, standart altı malzeme ve/ya da tekniklerle
inşa edilmiş, tek katlı, altyapısı eksik ya da sınırlı yetersiz semtler gibi. Bugün hemen
tüm kent parçalarına nazım olsun, mevzii olsun, ıslah imar anlamında olsun imar
getirildiği için tümüyle imarsız çok sayıda semt bulmak olanaklı olduğu gibi arada bu
tanım parçalarına uyan lüks villa ya da çok katlı apartman dokuları bulmak da olasıdır.”
(1998:149)
30/7/1966 yürürlük tarihli 775 Sayılı Gecekondu Kanunun 2. Maddesinde
Gecekondu, “deyimi ile imar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata ve genel hükümlere
bağlı kalınmaksızın, kendisine ait olmayan arazi veya arsalar üzerinde, sahibinin rızası
alınmadan yapılan izinsiz yapılar” şeklinde tanımlanmaktadır. Mevzuattaki bu
tanımlamaya göre, yapılan konutlar gayrı resmi yani kaçak konumdadır.
Fakat Keyder’e göre “kaçak” kavramının nasıl tanımlandığı pek açık değildir:
“Kaçak” derken, konuların mevcut mevzuata uygun olarak yapılmadıklarına atıfta
bulunulmuş oluyor, ama hayli geniş bir yelpazesi var bunun. Bazı durumlarda yapı,
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kamu arazisi ya da özel arazi üzerinde inşa edilmiş oluyor: Fiilen işgalcilik ortaya
çıkıyor. Başka bazı durumlarda ise, yapı mevzuatını işgal ediyor: tarım toprağı üzerinde
ya da park ve bahçelere tahsis edilmiş alanda (yeşil alanda) inşa ediliyor. Ya da yapı
belediye yönetmeliklerine uygun olmayan biçimde, gerekli denetim yapılmaksızın ve
ruhsat alınmaksızın, yetkili makamların belirlediği mühendislik, sağlık, estetik ve
yerleşim kurallarına uyulmaksızın inşa edilmiş olabiliyor.” (2006:171-172)
Işık

ve

Pınarcıoğlu,

(2005:50)

gecekondunun

kaçak

olarak

konumlandırılmasının, basit bir çıkarımla onu formel dışı kıldığını bu bakımdan ise
“gecekondunun özünde enformel bir olgu” olduğunu vurgularlar. “Gecekondu, formel
olarak adlandırılan ekonomik ve toplumsal ilişkilerin dışında enformel süreçlerde doğar
ve gelişir; yine enformel süreçler vasıtasıyla sakinlerine kentte bir yaşam sunar. Bu
süreçler, hem “kent hukuku” dışında kaçak yapılaşma olarak enformel konut piyasasının,
hem de yaşamak için gerekli ücretin kazanılmasını sağlayacak enformel işgücü
piyasasının oluşması ile gerçekleşir. Gecekondu ve orada oluşan yaşamın bu
niteliklerinden dolayı, konuyla ilgili araştırmalar enformel süreçlere ve enformelin
formelle olan ilişkisine özel bir önem vermek zorundadır.” Gecekondu enformellikle
sarmal bir ilişki içindedir, yani enformelliğin hem sonucu hem de yaratıcısıdır.
Resmi mevzuat dışında Türkiye’de ve dünyanın çeşitli yerlerinde Gecekondu
farklı şekillerde tanımlanmıştır. Bir tanımlamaya göre “Gecekondu” kavramı, esas
olarak kente göç edenlerin, kentsel toprakları “barınak” amacıyla işgal etmeleri anlamını
ifade etmektedir. Çevre ülkelerinde yaygın olarak gözlemlenen bu tür konut edinme
olgusu, özel ticari sermayenin yoksullar için konut yapmayı cazip bulmayışıyla da
açıklanmaktadır. (Roberts, 1978). Bu tür gecekondulaşmanın iki temel özelliği vardır:
Birincisi, konutun yapıldığı toprağa para ödememe; ikincisi ise konutun yine para
ödemeden kullanıcılar tarafından yapılması. Bu tür bir konut edinme, tamamen parasal
ekonomi dışında kalan ve sadece kentte varolmayı sağlayan, “barınma amaçlı”,
Dolayısıyla, sadece kullanım değeri olan bir konut edinme anlamını taşımaktadır. Bu
kavramsal çerçevede, işgalci, yapımcı ve kullanıcının aynı toplumsal birim olması
sözkonusudur… Buna karşılık birçok ülkede bu tür yasal olmayan konut edinme
sürecinin “ticarileştiği”, yani bu konut edinme sürecinin pazar için ve para karşılığında
gerçekleştiği gözlemlenmiştir. (Amis, 1984, akt. Erder, 1996:19)
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Karpat’a göre gecekondu yerleşimlerinin en başta gelen özellikleri, ilk olarak
onların hemen neredeyse bütün üçüncü dünya uluslarının kentlerinde bulunmaları ve
ikinci olarak evrimleri, kentle olan ilişkileri bakımından çoğu kez birbirlerine
benzemeleridir. (2003:30) Davis (2007) az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki
gecekondular üzerine yaptığı araştırmada bu savı rakamlarla destekleyen verileri ortaya
koyar. “Karl Marx’tan Max Weber’e kadar klasik toplum teorisi, yarının dünyasının
büyük kentlerinin Manchester, Berlin ve Chicago’nun attığı sanayileşme adımlarını takip
edeceğine inanıyordu; Los Angeles, Sao Paulo, Pusan ve bugün Ciudada Juarez,
Bangalore ve Guangzhou aşağı yukarı bu kanonik yörüngeyi izlemiştir gerçekten de.
Gelgelim, Güney yarımküredeki kentlerin çoğu, tarihçi Emet Larkin’in “on dokuzuncu
yüzyılın Batı dünyasında türeyen gecekondu semtleri içinde benzersiz olduğunu
vurgulayan Viktorya dönemi Dublini’ni andırır; Larkin şöyle devam eder: [Çünkü]
gecekondu semtleri sanayi devriminin bir ürünü değildi. Dublin 1800 ile 1850 yılları
arasında sanayileşme sorunlarından ziyade sanayisizleşme sorunlarıyla boğuşmuştur.
(Davis, 2007:31)
“Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke kentlerinin temel öğelerinden
biri olan gecekondular bulundukları ülkelere göre farklı yapı malzemesiyle yapılmakta
ve farklı biçimlerde isimlendirilmektedirler. “Squatter ya da denetimsiz yerleşmeler
yerel kültürü ve kuruluş sürecinin özel koşullarını yansıtan değişik isimler altında ortaya
çıkarlar: Gecekondu (Türkiye); favela (Brezilya); barriadas (Peru); villas miseria
(Arjantin); ciudades asilas veya ciudades de refugio (Kolombiya); colonias proletarias
(Meksika); corralones, pueblos jovenes (Peru); barriadas brujas (Panama); poblaciones
callampas, “mantar nüfus veya yerleşmeler” (Şili); cantegriles (Uruguay); rancheros or
conqueros (Venezuella); barrios de los pobres (Ekvador) ve Latin Amerika’nın diğer
yerlerinde barrios piratas ve arrabales; bustee veya basti (Kalküta-Delhi); chawls
(Bombay); ahatas (Kampar); cheris (Madras); sarija (Bağdat-Irak); berraka ve nouala
(Fas); bidonville (Algeria-Fas); gourbivilles (Tunus). Gecekondu yerleşimleri özellikle
fiziksel görünümlerine ya da yasal konumlarına göre olmak üzere, çeşitli şekillerde
tanımlanmıştır. “Birleşmiş Milletler, onlara “toprağın yasal olmayan ya da illegal işgali
veya düşük gelirli insanlar tarafından bina inşa edilmesi” demektedir. Üçüncü dünya
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hükümetleri gecekonduları, çoğunlukla yasal anlamda tanımlıyor ve onları özel mülkiyet
haklarının ihlali olarak kabul ediyor görünmektedir.” (Karpat, 2003:35-39)

1.3.1- Türkiye’de Gecekondulaşma
Türkiye’de gecekonduların ortaya çıkışı 1945’lere değin uzanır. (Kıray,
2003:91) Bu tarih aynı zamanda II. Dünya savaşının bitiş tarihidir. II. Dünya savaşı
sonrası, ekonomileri olumsuz yönde etkilenen devletlerin yeniden yapılandırılmaları ve
pazara kazandırılabilmeleri amacıyla verilen Marshall yardımları çerçevesinde
Türkiye’ye de hibe edilen 16.000 civarındaki traktör tarımsal üretimde büyük
değişmelere yol açmıştır. Tarımdaki modernleşme kırsal alanda önemli bir işgücü
fazlalığı yaratmış, bu ise ilk kuşağın genç erkeklerin oluşturduğu yoğun içgöçler
meydana getirmiştir. Örneğin, “1945-1950 yılları arasında gerçekleşen içgöç sayısı
214.000 iken, 1950-1955 yılları arasında 904.000’e çıkmıştır.” (DİE, akt. Özer, 2004:37)
Kıray’a göre o dönemki “göç yalnızca bir yerden ötekine yataysal hareket
değildir. Giderek belirli bir sınıf yapısındaki örneğin modernleşme öncesi toplumlarda,
dikeysel hareket bile değildir. Ama daha önemlisi, göç olgusunun üretimi ve buradaki
ilişkileri temelden değiştiren bir süreci ifadelendirmektedir.” (2003:96) Yoğun göçün
kentler üzerinde iskan ve istihdam yönünde oluşturduğu baskı, işyerlerine yakın
mekânlar ile kentin çeperlerinde gecekonduyu ortaya çıkarmıştır. Gecekondu
yapmaktaki temel amaç, göçen kimsenin satın alma gücü çok kısıtlı olduğundan, olanak
ölçüsünde ucuza konut sahibi olabilmektir. (Kıray, 2003:92, Erder, 1996)
İlk dönem gecekondu yapılaşması hakkındaki genel kanı bunların o dönemde
kent yöneticileri ve sakinleri tarafından geçici olarak görüldükleri yönündedir. Oysa,
geçici yapılaşma zamanla kentlerin daimi bir niteliği haline gelmiştir. “Öyle görünüyor
ki ilk önceleri gecekondular, inşa edenlerce içinde geçici bir zaman için barınılacak bir
yer diye düşünülmüştür. Merkezi işyerlerine çok yakın olan bu semtlerden “vaziyetleri
düzelince” şehrin diğer mıntıkalarına geçeceklerini düşünürler… Her şeyden önce geçici
diye başlamış olan bir yerleşme tarzı tamamen kalıcı bir hale dönüşmüştür.” (Kıray,
2003:23-24)
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Kentleşme ve Gecekondu çalışmasında Tatlıdil (1989) Türkiye’de ortaya çıkan
gecekondu bölgelerinde yaşayan nüfusun kentte kalış süresiyle birlikte kentle
bütünleşme

eğilimi

gösterdiğini

ortaya

koymuştur.

“Türkiye’de

gecekondular

kolonileşme eğilimi gösteren, kentle bütünleşme yönünde gayret gösteren kırdan
kopmuş insanların yaşadığı semtlerdir. Bunun derecesi alınan eğitim ve kentte kalınan
süreyle doğru orantılıdır. Gecekondu aileleri kentlileşme sürecini tamamladıktan sonra,
kentsel aile kompozisyonu ve yapısı özelliğine bürünmektedir” (Tatlıdil, 1989)
Ortaya çıktığı yıllardan bugüne kadarki döneme kadar, hakkında birçok
araştırmanın

yapıldığı gecekondu olgusu,

Türkiye’de kentleşme,

sanayileşme,

modernleşme gibi birçok alanla ilintili bir problem sahası olmuştur. Bu dönemde Batı
bilim dünyasında egemen olan modernleşme kuramının (Şenyapılı, 2006:88) etkisinde
kalınarak bu tür bir yaklaşımla ele alınan gecekondunun geçici bir durum olduğu,
gecekondu nüfusunun ise zaman içerisinde kentle bütünleşecekleri varsayılmıştır. İlk
başta köylü olarak nitelendirilen bu kitle bu düşünüş biçimine göre kentlileşecektir. Bu
bir bakıma Tönnies’in cemaatten cemiyet tipi yaşama geçişin model olarak kabul
edildiği izlenimi yaratmaktadır. Modernleşme teorisi bağlamında rahatça analiz
edilebilecek bu varsayım geçen süreyle birlikte geçerliliğini yitirmiştir. Gecekondu
kendi mekânsallığında kendi alt kültürü ile sosyo-ekonomik yapısını oluşturmuştur.
Kalıcılaşma yolunda hızla ilerleyen gecekondu öte yandan ilerleme ve modernleşmenin
önünde duran bir engel olarak algılanmaya başlanmıştır. (Kıray, 2003; Şenyapılı, 2006,
Erman, 2001)
Toplum bilimlerinde, belirli dönemlerde hakim olan ontolojik ve epistemolojik
kabullerin, toplumsal olguların çözümlenmesindeki ideolojik rolleri de hesaba
katıldığında, gecekondular, geleneksel tarım toplumundan, modern kapitalist topluma
geçiş halindeki ülkelerde ortaya çıkan özgün-geçici yerleşim formları olarak ele
alınmaktaydı. Üstelik dünyanın geç kapitalistleşen pek çok ülkesinde aynı dönemde
benzer yerleşim birimlerinin ortaya çıkması genelleme yapabilmeyi kolaylaştırmaktaydı.
Bu çerçevede, kentleşme hızı ile sanayileşme ve modernleşme hızı arasındaki
eşzamansızlığın yarattığı spontan yerleşim biçimleri olarak ele alınan gecekondular,
sırasıyla, illegal yapılaşma süreçleri; barındırdıkları nüfusun işgücü olarak niteliği ve
kentle bütünleşme sorunları; arazi ve konut piyasası ile bütünleşme ve ticarileşme
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süreçleri; yoksullukla mücadele stratejileri; yarattıkları özgün kültürel formlar birikimi
Dolayısıyla kırılgan kentsel sanayiler için ucuz emek deposu; kent planlaması bakış
açısıyla düzensiz-çarpık kentleşme, sosyolojik ve kültürel bakış açıları ile geç
modernleşen toplumların yarı-modern mekânsal-kültürel formunun bir parçası olarak ele
alınan gecekonduların, 1980’li yıllardan itibaren girdikleri yeni dönüşüm evresi, bilimsel
bir yeniden sorgulama gereğini ortaya çıkarmaktadır. (Kurtuluş, vd, 2005:18)
Gecekondu olgusunu Türk toplumbilim literatüründe inceleyen Gökçe (1993),
bu olgunun ele alınışında üç önemli yaklaşımdan söz edilebileceğinden bahseder.
Bunlar, “tampon kurumlar”, “marjinal sektör”, ve “merkez-çevre” ya da “bağımlı
kentleşme” yaklaşımlarıdır. Birinci yaklaşım açısında gecekondunun bir tampon kurum
olarak kente göçenlerin konut sorunlarına bir çözüm getirmesinin yanı sıra
gecekondulunun da kentle bütünleşmesini kolaylaştıracak mekânizmaları içerdiği
söylenebilir. İkinci yaklaşım, gecekonduların genel olarak toplumun toplumsal,
ekonomik kurumları ve değer sistemleriyle bütünleşememiş kişi ve grupları kapsadığını
ileri sürmektedir. Bu yaklaşımla sorun ekonomik ve toplumsal boyutlarıyla ele
alınmakta, marjinal etkinlikler ve marjinal yaşam biçimi çerçevesinde tanımlanmaya
çalışılmaktadır. Gecekondu olgusu bu yaklaşımla dıştan alınan teknoloji ile bir ülkenin
modern teknoloji kullanan kesimi tarafından emilemeyen işgücünün kentsel alanda
oluşturduğu bir yerleşme ve yaşam biçimi olarak tanımlanmaktadır. Merkez-çevre
yaklaşımı ile yapılan çözümlemelerde ise az gelişmiş olarak tanımlanan “çevre
toplumlarının” tüm yapılarının “metropol toplumlar” tarafından belirlendiği gerçeğinden
yola çıkılmakta ve gecekondu olgusu, çağdaş kapitalist kesimle gelenekçi feodal kesimin
kentleşme olayına fiziksel yansıması olarak değerlendirilmektedir. (Gökçe, vd.,1993:16)
Tarihsel süreç içerisinde bakıldığında, Şenyapılı, Türkiye’de gecekondu
olgusuna dönemsel yaklaşımları; a) 1950-1970, b) 1970-1980 ve c) 1980 sonrası olarak
üç aşamada inceler. (2006:86-94)
1950-1970 döneminde gecekondu olgusunun henüz tam bir tanısı yoktur. Olgu
çözülmemiş

kentsel

sorunlar

ve

gerçekleştirilememiş

sanayileşmenin

üzerine

eklemlenmiştir. Gecekondu geçen süreyle birlikte gelişmenin önünde bir engel, kentsel
yaşam için bir tehdit olarak görülmeye başlanmıştır. Bu dönemde yoğun içgöçün önüne
geçilebilmesi için büyük kentlere vize uygulamasının getirilmesi düşünülmüştür.
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“Gecekondulaşmanın ilk dikkat çektiği 1950’lerin başında, yurtiçi ve yurtdışındaki
akademi ve yönetim çevrelerinde bu olgunun henüz bir tanımı/tanısı yoktur. Olgunun
boyutları, kente yığılma hızı ve kendine özgü ama kentsel ortamdan çok farklı
özellikleri, yönetimleri ve kamuoyunu şaşırtmıştır. Üstelik olgu, İstanbul gibi büyük
kentlerin zaten çözülmemiş olan konut sorununun üzerine eklenmiştir. Kent nüfusları ve
yöneticilerin ilk tepkisi, ortaya çıkan bu yeni gelişmenin olumsuz/zararlı/tehlikeli olduğu
yönündedir. Bu tepkiyi medya ve bazı araştırmacılar toplum gündemine getirmişlerdir.”
(Şenyapılı, 2006:86)
Şenyapılı (2006) gecekondu olgusuna dönemsel yaklaşımlar incelemesinde
1950-1970 yılları arasında yapılan çalışmaların, şaşkınlıkla birlikte bu olgunun ilk olarak
kimlik, ikinci olarak ise göçen insanların kalıcı ve geçiciliği üzerine yoğunlaştığını
belirtir. “İlk dönem çalışmaları birkaç temel soru üzerinde odaklanır: 1- Birinci soru
kimlik ile ilgilidir. Kimdir bunlar? Köylü mü, kentli mi, ikisinin arasında bir üçüncü
kimlik mi almalıdırlar? 2- Bu yığınlar kentlerde kalıcı mı? Kalıcı iseler, geldikleri gibi
mi kalacaklar, kentin alışılmış öğelerine benzeme yolunda değişecekler mi? Bu yığınlar
için kentte yapabilecekleri işler, üstlenebilecekleri roller var mıdır? Özetle, kente ne
katacaklar, kentten ne götürecekler?” (Şenyapılı, 2006:94)
Erman (2001) bu konuda, 1950’li yıllarda Türkiye’nin Amerika Birleşik
Devletleriyle olan yakınlığı akademik çevreyi de etkisi altına almış, moderneleşme
teorisi bağlamında akademi camiası kır kökenli olan bu insanların sonunda modern kent
toplumu içinde asimile olacakları beklentisini taşıdıklarını belirtir. Yazar bu düşünceden
hareketle bu dönemde gecekondulu insanların “kırsal öteki” olarak kavramsallaştırır.
“Gecekondulu insanlara karşı gelişen olumsuz tavır ekonomik ve politik
mekânda “kent kültürü” adı altında sosyal mekânlara kayarken Batıda Lewis’in
“yoksulluk kültürü” teorisi yoksulluğun sadece fakir insanlar üzerine ötelemekle
kalmamış aynı zamanda hükümetlerin yoksulluk meseleleriyle olan ilişkilerinde
hafifletici etki yaratmıştır” (Şenyapılı, 2004).
Köylerden kentlere göç eden kitlenin başta barınacak yere ihtiyaç duyduğu
kolayca tahmin edilebilir bir durumdur. Bunun için derme çatma inşa edilen barakaların
belediye ekiplerince yıkılması sırasında yaşanan kavgalar ve gerginlikler zaman içinde
gecekondu semtlerinin olağan görüntüleri halini almıştır. Kıray, köyden gelenlerin
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yerleşiminde iki farklı türde eylem göze çarptığını belirtir: “1- İş merkezlerinde yakın
alanlarda kiraladıkları bir evde kısa süre için kalmak ve sonra sanayileşmiş toplumlarda
olduğu gibi daha üst tabakaların oturduğu konut alanlarına taşınmak yerine kentin
kenarlarındaki bir gecekondu semtine taşınmak. 2- Kentsel konut stokunun kısıtlı
olmasından dolayı, daha başlangıçta kentin kenar kesimlerinde bir gecekondu satın
alarak, yaparak ya da kiralayarak yerleşmek.” (2003:92)
“Köyden kente göçenlere başlangıçta hoşgörü gösterildi, ne de olsa kentteki
köylülerdi; hadleri bildirilebilir ya da içinde debelendikleri kültürel boşluktan çekip
çıkarılabilirdi –elbette şehirli olmayı öğrendiklerinde ya da öğrenebilirlerse. Ne var ki,
toplumsal ve coğrafi akışkanlığın hızı, başlangıçta öngörülmüş olan baş edilebilir
dönüşüm hızının çok ötesine geçecekti. Köyden gelenler kendi politikalarını, kendi
yaşam dünyalarını, kendi kamusal mekânlarını oluşturdukça, bu yeni yaratılan biçimlerle
doğma büyüme İstanbulluların modern olarak kabul ettiği şeyler arasındaki
bağdaşmazlık yaygın bir tartışma konusu haline gelecekti. Genel kanı, ortaya bölünmüş
bir kentin çıktığı ve bölünme çizgilerinin fiziksel mekândaki yasal/yasadışı
bölünmesinin çizgileriyle örtüştüğü yönündeydi. Zaman içinde, bu algılama yerini bir
kuşatılmışlık korkusuna bırakacaktı; çünkü gecekondunun hakimiyetinin damgasını
vurduğu bir politika ve kültür karşısında seçkinlerin modern dünyası günbegün marjinal
bir konuma düşüyordu” (Keyder, 2006:180).
Kentin çevresindeki “köylere” ve eski tarım alanlarına tamamen kendi çabaları,
kendi ilişkileri ve kendi kaynaklarıyla yerleşen köylüler uzun bir süre kentin merkezinde
yaşayan kentli grupların erkekleri için “ucuz ve uysal işçi”, kadınları için eğitilmeye
muhtaç “ucuz” hizmetçi, politikacıları için, onlara dokunulmadığı sürece kendilerine oy
veren bir “oy deposu”, kamu yöneticileri için “yurttaşlar” kadar kaprisli ve talepkâr
olmayan “halk” anlamına geliyordu. Bütün bu gruplar, bir süre için de olsa kentte bütün
sorunlara karşın, gerçekte “uyum” içinde yaşadılar (Erder, 2006:193)
Kıray’a göre topraktan kopup şehre gelen nüfus gereği gibi şehirsel faaliyetlere
girişmemekte, köylü kalamadıkları gibi tam şehirli de olamamakta, üretime belirli bir
katkısı bulunmayan dağınık, küçük servis işlerinde kalmaktadırlar. Kente göçenlerin
mekânda yerleşimleri dağınık olmakla birlikte sayılarının çok fazla olması ve kalifiye
nitelikte olmamaları sonucu edinebildikleri işler de onların asimile olmalarını
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engelleyecek türden olmaktadır. (2003:21) Kıray, göçen insanların iş sektörlerine göre
durumlarını Yasa’nın Ankara gecekonduları üzerine yaptığı araştırmanın sonuçları
üzerinden analiz eder. Ona göre üretici olmayan ve sanayi dışı grupların çeşitliliği her
zaman tasnif güçlüğü doğurduğu gibi, her tasnifte kalabalık bir “diğerleri” kategorisi
ortaya çıkarır. Sınıflamanın doyurucu bir biçimde yapılamayışının ise araştırmacının
becerisinin kıt olmasından değil, kentin ve Dolayısıyla kente göçenlerin sınıfsal meslek
yapısının amorfluğundan doğduğuna işaret eder. Bundan dolayı Kıray, gecekondulu
insanların sınıfsal durumları hakkında “ne yolda olursa olsun buralarda yaşayanlar için
klasik sınıf terimlerinin hiçbirinin kullanılamayacağını” ifade eder. (2003:98-99)
Işık ve Pınarcıoğlu bu dönem için Kıray (1972), Ö. Şenyapılı (1978), T.
Şenyapılı, (1978-1981), Tekeli (1977 ve 1982) çalışmalarını göstererek 1960 ve
1970’lerdeki gecekondu araştırmalarında genel çizginin enformel ve formel süreçlerin
ikili piyasa yapısı içinde ele alındığını belirtirler (2005:50). Buna göre gecekondu
özünde enformel bir olgudur. Gecekondu, formel olarak adlandırılan ekonomik ve
toplumsal ilişkilerin dışında enformel süreçlerde doğar ve gelişir; yine enformel süreçler
vasıtasıyla sakinlerine kentte bir yaşam sunar. Bu süreçler, hem “kent hukuku” dışında
kaçak yapılaşma olarak enformel konut piyasasının, hem de yaşamak için gerekli ücretin
kazanılmasını sağlayacak enformel işgücü piyasasının oluşması ile gerçekleşir… Formel
kesime örgütlülük atfedilirken, enformel kesimin gelişmemesinin en önemli nedeni
olarak örgütsüzlüğü gösterilmektedir… Enformel sektör, azgelişmiş ülkelerin dengesiz
toplumsal yapısının ortaya çıkardığı bir toplumsal sorundur. (Işık ve Pınarcıoğlu,
2005:50-51)
Bu sorun aynı zamanda buralarda yaşayan insanların kent hukukuna dahil
edilememeleriyle de yakından ilişkilidir. Bir yandan gecekondulu insanların kent
yaşamıyla bütünleşme yönünde gayret göstermemeleri, kendi içlerine kapanıp cemaat
türü dayanışmacı ilişkiler geliştirmeleri, öte yandan buna yönelik politikaların
geliştirilememiş olması buralarda kent hukuku dışında apayrı kayıt dışı bir sektörün
yeşermesine sebep olmuştur.

Keyder’e göre köyden kente göçenlerin modernleşme

projesine entegre edilememelerinin maddi nedenleri; modern sektörde gerçekleşen yavaş
gelişmeye karşılık, yoğun göç ve hızlı kentleşme arasındaki farkta aranmalıdır.
(2006:180)
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“Devletçi kalkınma tasarımında öngörülen ekonomik dönüşüm yeterince hızlı
gerçekleşmiyordu. Sarsıntısız bir modernleşme beklentisinin temelinde ekonominin
harekete geçirici güç olacağı varsayımı yatıyordu. Köyden gelenler, modern ekonomiyle
bütünleşme yoluyla modern toplumsal düzenin bir parçası haline gelecekler, farklı bir
politikaya angaje olacaklar, ulusal kapitalizmin homojenleştirici kültürüne açık hale
geleceklerdi. Ne var ki, gelişmekte olan ekonomi, kendisinden beklenen emme
kapasitesini yaratmakta başarısız kalıyordu. Köyden gelenler iş bulmasına buluyorlardı,
ama fabrikalarda değil. Çoğu hızla büyümekte olan enformel sektöre katılıyordu. Bu da
kalkınma modelinin başarısızlığının kanıtlıyor ve düş kırıklığı yaratıyordu. Böylece
konutların yasadışı (“kaçak”) statüsü, çoğu zaman istihdamın yasadışı (“kayıtdışı”)
niteliğine

denk

düşüyor

ve

modern

sektöre

karşı

duyulan

yabancılaşmayı

güçlendiriyordu. (Keyder, 2006:180)
Gecekondu araştırmalarının çoğunda belirtildiği üzere gecekondulu insanların
öncelikli hedefi kentsel yaşama uyum sağlamaktı. Bu uyum sürecine üç önemli bileşen
dahildi: a- İyi ücrete sahip sabit bir kentsel iş, 2- Uygun bir konut, 3- Kentsel yaşam
biçimini kazanma. Bir başka deyişle, çoğunlukla iletişim içinde bulunan fakat sınırlı
düzeyde sadece sosyal mekânda karşılaşılan orta ve üst-orta gelir grubunun yaşam
biçimine uyum sağlama. Bu grubun tüketim alışkanlıkları onların yaşam biçiminin en
güçlü göstergesiydi. Daha yüksek gelir grubunun yaygın olan tüketim yönelimleri
prekande pazarında bulunabilirdi, fakat göç etmiş aile için ödeyebileceklerinin çok
üstündeydi. Bu yüzden, gecekondulu nüfus “ikincil üretim” döngüsüne katılarak moda
olanın kopyasını daha ucuza maletmeye, enformel olan geniş bir pazara dahil oldu.
Bunların ithal edilen yatırım mallarının sürdürümü ve tamiri konumundaki katkıları
onların işgücü piyasasındaki önemlerini arttırıcı bir etki yaratmıştır. (Şenyapılı, 2004)
Kırdan kopan bu nüfusun kentlileşmemesinin bir diğer nedeni olarak, bu
insanların kentlileşmesi konusunda devlet tarafından geliştirilmemiş sosyo-kültürel ve
ekonomik politikaların eksikliği sayılabilir. Gecekondulu nüfusun cemaatçi yapısı ve
kente açılma konusunda gösterdiği dirençle birlikte bu olgu kentlileşmeyi imkânsız
boyutlara taşımıştır. Bunun dışında kentlileşmeme bağlamında bir sebep olarak
gösterilebilecek bir diğer etken bu dönemlerde gerçekleştirilen araştırmalar neticesinde
sosyal bilimler tarafından geliştirilen söylem şeklidir. Bunun da bu nüfusun doğru
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anlaşılması ve bütünleşmesi konusunda yardımcı olmadığının iddia edilmesi
mümkündür.
Gecekondulaşma sürecini işgücü piyasası bağımsız değişkeni bağlamında
dönemler içinde tartışan Şenyapılı (2004) 1950-1960’lı yıllarda ortaya çıkan
gecekondulaşmanın gelişmekte olan ülkelerin çoğunda meydana geldiğini, bunun ise
insanlar üzerinde “şok” etkisi yarattığı, çoğunlukla da olumsuz bir intiba yarattığı, bunun
da hükümetler tarafından da paylaşıldığını kaydeder. “İnsanların bu tür yerleşim
semtlerine karşı olan olumsuz tavırları –çoğunlukla medya tarafından dile getirildizaman içerisinde inşatçıların kendisini bile kapsayacak derecede genişledi. Kaygı
hükümetin bunlarla baş etmede yaşayacağı başarısızlık onun otorite ve presijinde
düşüşe, gelen kişilere ise kendi iktidarlarıyla birlikte otoriteye başkaldırmaya ve kent
kültürü ile yönetimine karşı harekete geçemeye yol açacağı korkusuydu (Johnson, 1964,
Fitzgibbon, 1967, Gutkind, 1968) Bu olumsuz düşünce tartışmanın ve tedbir
uygulamalarının durmasına ve iç göç akımının yeniden yön değiştirmesine neden oldu.
Bu konuda şu ileri sürülebilir: Bu olumsuz düşünce temelde göç etmiş işgücü pazarında
kendisine ihtiyaç duyulmayan işgücünün niteliğinden kaynaklanmış olabilir. Bu yüzden
göç etmiş işgücü ekonomik mekânda “marjinal”idi. Sosyal mekânda istenmeyen idi ve
böylece fiziksel mekânda da “kabul” almada başarısızlık yaşamıştır. (Şenyapılı, 2004)
1960-1970’li yıllarda gecekondulu nüfus iç piyasayı destekleyici işlevleriyle
birlikte politik mekânda kazandıkları baskınlıkları onlara kentsel ekonomik mekânda
daimilik özelliği kazandırmıştır. Hükümet sonunda bu kalıcılığı 1966 yılında gecekondu
semtlerinin düzenlenmesini amaçlayan bir kanunla tanımış oldu. (Şenyapılı, 2004)
Erman 1966 yılında çıkarılan gecekondu kanunuyla buraların tanınmasını kentlerde
büyüyen bu nüfusun politik potansiyeli ile bu dönemde benimsenen merkezi planlı
ekonominin sonucu içpiyasanın ihtiyaç duyduğu potansiyel tüketici kitlesi olarak
yaratılacak taleple ilişkilendirir. (2001)
1970’lere gelindiğinde uluslar arası düzeyde beliren siyasi çalkantılar, petrol
krizi ve ekonomik sarsıntıyı, Türkiye’de ise başta Almanya olmak üzere diğer Avrupa
ülkelerine yapılan dış göçler önemli dönüşümleri beraberinde getirmiştir. “1970
krizinden sonra gecekondu sorununa devlet müdahalesi yaklaşımı zayıfladı. Artan
enflasyonun da etkisiyle devlet bütçeleri bu yükü kaldıramıyordu… Gerçekte devlet
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konut

pazarından

çekilmiyordu

ama

özellikle

kredi/finans

konusunda

yeni

çözümler/kurumlar aranıyordu… 1970-1980 arasında Türkiye’de gecekondu konusunda
çok sayıda çalışma yapıldı. Bu dönemde bakanlıklar, dernekler, meslek odaları,
belediyeler

vakıflar,

araştırma/eğitim

kurumları

çeşitli

akademik

toplantılar

düzenleyerek, kentleşme konularını tartıştı. Siyasal konut kurultayları, şehircilik
kongreleri düzenlendi. Genel kentleşme bağlamında gecekondu konusunda araştıran
toplumbilimciler genelde üç ana konu üzerinde yoğunlaştılar: 1- Göçen ve gecekondu
çerçevesi bağlamında kente yerleşen nüfusun kentte edindiği yeni “kimlik”’in
saptanması, 2- Bu nüfusun kentte üstlendiği işlevler ve bu işlevlerin onları yerleştirdiği
konum, 3- Kente uyum olanakları, kanalları, süreci. (Şenyapılı, 2006:99-101)
1980’lere gelindiğinde Türkiye’de yaşanan içgöç sebeplerine bir yenisi
eklenmiştir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da başlayan çatışmalar güvenlik nedenli yeni
bir göç dalgası yaratmıştır. Bu ise kentleşme ve gecekondulaşmaya yeni bir boyut
katmıştır. Özellikle 1990’larda yoğunlaşan köy boşaltmalar ve zorunlu göçler büyük
kentlerde yoksulluğun daha yoğun yaşandığı yeni semtler ortaya çıkarmıştır. Sonraki
bölümlerde üzerine durulacağı yoksulluk olgusu dışında gecekonduların ticarileşmesi de
bu dönemlerde hız kazanmıştır.
İlk dönemlerde salt barınak amaçlı inşa edilen gecekondu zaman içerisinde kar
amaçlı bir meta haline dönüşmüştür. Yine devlet veya kişiye ait arazilerin gasp edilmesi
sonrası parsellenerek satılması, bunu hukuk dışı yollarla gerçekleştirecek bir örgüt
ortaya çıkarmıştır. “Arazi mafyası” olarak isimlendirilen bu tür çeteleşmeler politik
kadrolaşmaları da beslemişlerdir.
“1983 seçimlerinden sonra kent yönetimine seçimle gelen politik kadroların
hem toplumsal konumları, hem de kentle ilgili sorunları tanımlayışları “eski kentliler”
için oldukça yeni bir olguydu… Bu yeni yöneticiler, “köylü” göçünü yadırgamadıkları
gibi, kendi misyonlarını açıkça, “kente gelen hemşerilerinin sorunlarını çözmek” diye
tanımlıyorlardı (Köksal ve Kara, 1990). Buna bağlı olarak dikkati çeken bir başka olgu
da, kentte kökene dayalı, sınıfsal temele oturmayan, kapsayıcı, çok amaçlı, farklı
toplumsal katmanları içeren esas olarak güvene ve dayanışmaya dayanan enformel
örgütlenmelerin ağrılığının artmış olmasıdır. Bu gruplaşmalara semt yaşamından, meslek
gruplarına ve hatta siyasal partilerin içindeki yarışmalara kadar birçok alanda
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karşılaşmak mümkündü. Buna bağlı olarak kentteki gerilimlerin ve çatışmaların niteliği
de değişmiştir.” (Erder, 2006:194)
Kentsel kurumlar ve formel yönetim, uzun bir dönem, sadece kentin merkezi
için işleyen bir makine oldu. Kentin merkezinde yaşayanlar, uzun süre kentin
çevresindeki yerleşme alanlarını “kırsal” ve bu alanlarda yaşayanları da “köylü” olarak
kabul ettiler. Kamu yönetimlerinin buralarla ilişkisi de uzun süre “geleneksel” yönetim
anlayışıyla, bu alanları birer “jandarma semti” gibi kabul ederek devam etti. Dolayısıyla
bu yeni kırsal alanlarda kendine özgü kurumlar ve kuralları olan bir ortak yerel yaşam
kuruldu. (Smith,1987, Williams, 1987, Leeds, 1994 vd. akt. Erder, 2006:194)
1980’li yıllar sonrasında yapılan çalışmaların bazılarında gecekondulular
arasındaki farklılıklara dikkat çekici bulgulara yer verilmiştir. (Alper ve Yener, 1991,
Güneş-Ayata, 1990/91, Erdem, 1997) Bu çalışmalarda kırsal kökenlerine göre
gecekondulu insanlar artık homojen bir grup olarak değerlendirmek yerine, etnik ve
mezhepsel farklılıklarına göre değişik alt-gruplar şeklinde sınıflandırılmaktadır. (Erman,
2001)
1980’lerde gecekonduların apartmanlara dönüşmesi ve böylece ticarileşmesiyle
birlikte kısa bir süre içerisinde zenginleşen gecekondu sakinleri gecekondularını kiraya
verip veya satarak veya arsası iyi bir yerde ise kat karşılığı müteahhide verip bundan
finansal kazanç elde etme yoluna gitmişlerdir. Yeterli düzeyde sermaye sahibi olan
gecekondulu yerleşimcilerin önemli bir kısmı kent içinde mekân değiştirerek daha
zengin muhitlere taşınma yoluna gitmişlerdir. (Karpat, 1976, Tatlıdil, 1989)
Kıray, bugün gecekonduluların artık köylü olmadığını kesin bir dille ifade eder.
(2003:98) “Bugün gecekondulaşma, kentsel alanlarda barınacak bir yer bulmanın
ötesinde bir anlam kazanmış, kentte oluşan rantla el koyma mücadelesinin bir aracı
haline gelmiştir.” (Işık, 1996, akt, Peker, vd.1997:6) “Bugünkü ekonomik konjonktür
bağlamında gecekondu nüfusunun hedefi yasallaşmak: toprağın değerinin üstünde yer
alan konut değerini aşacak dönüşümü rasyonalize edecek bir düzeye ulaşmasını
beklemek

ve

tam

bu

noktada

apartmana

dönüşerek

biriken

rant

değerini

depolayabilmektir. Zira bu dönüşüm… yalnızca ekonomik açıdan kentsel mekânlarda
artık sarsılmaz bir güvence, ileriye dönük bir yatırım ve doğrudan ve dolaylı rant geliri
sağlamakla kalmamakta bu dönüşümü gerçekleştiren kişiye aile ve sosyal çevresi içinde
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prestij ve otorite sağlanmaktadır. (Şenyapılı,1998:153)

“Bugün artık, bu alanlarda

yaşayanlar, özellikle ortak yaşam özellikleri bakımından, kentin diğer alanlarından farklı
deneyimlere sahiptir, Dolayısıyla farklı özellikler taşımaktadır. Bu ise, belki onların
kendi yaşadıkları mekânsal alanla ilişkilerinin çok daha fazla olması sonucunu
doğurmaktadır. Bu alanlarda yaşayanların, kentin diğer alanlarına göre, hem birbirleriyle
ve hem yaşadıkları mekânla, daha yoğun bir aidiyet ilişkisi kurdukları açıktır… Bu da,
“yerel” olanın kurulması anlamına gelmektedir.” (Erder, 2002:115)
Gecekondu olgusu sadece kaçak yapılaşmayı ve bunun birlikte gelişen
enformel sektörü anlatan bir kavram değildir elbette. Bu olguyla birlikte buraya yerleşen
insanların zaman içerisinde geliştirdikleri alt kültürü de ifade eder. Bu konudaki genel
kanı bu kültürün kent ve kır kültürü arasında kalan bir alt kültür olduğu yönündedir.
Gökçe, 1971 yılında Ankara’daki gecekondu ailelerinin ikinci kuşağında kentle
bütünleşme yönünde eğilimin saptandığı ve bunun ondan sonra yapılan diğer
araştırmalarla da desteklenmiş olduğunun vurgulandığı bu çalışmada, gecekondu
semtlerinin aynı zamanda kendi içinde bir alt kültür yarattığı belirtilmektedir (Gökçe,
vd.1993:13).
Gecekondu alt-kültürü her gecekondu semti için homojen değildir. Birtakım
benzerliklerinin yanında, farklı sosyal gruplara ve farklı kentsel mekânlara göre farklı
özelliklerden oluşur. Bu kültür kentli kültüründen tamamen ayrık durmaz. Ondan bazı
özellikler taşır ancak kendi özgün topluluğuna göre bunları yeniden üretir.
Gecekondu kültürü ve yaşamı aynı zamanda sanat ve edebiyatta da işlenen
konu olmuştur. “Akademi camiası gecekonduların kentle bütünleşmeleri için çözümler
üretirken, bu mekânların karanlık edebiyat ve müzikte ortaya koyan çalışmalar yapıldı.
Hüzün, keder, kötümserliği dile getiren bir müzik türü ortaya çıktı. Bu tür yerlerde
yaşamış bazı yazarlar özellikle gecekondu evinin yıkımı korkusunu, aşırı yoksulluğu,
eziyet, adaletsizlik gibi konular içinde anlatmaya çalıştılar.” (Akçam, 1973, Fikri, 1974,
Dinamo, 1976, İzgü, 1976, Ateş, 1978, Apaydın, 1981, akt, Şenyapılı, 2004)
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1.3.2- Gecekondu ve İmar Afları
Türkiye’de gecekondulaşma kapsamında 1948 yılından itibaren çeşitli tarihlerde
imar aflarına yönelik çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır. İmar ve gecekondu affı
niteliğindeki yasal düzenlemeler sırasıyla şu şekildedir:1
1- 5218 Sayılı Kanun (22.06.1948): Bu konuda yapılan ilk düzenlemedir ve
yalnızca Ankara imarını ilgilendiren 22.06.1948 tarihli 5218 sayılı “Ankara
Belediyesine, Arsa ve Arazisinden Belli Bir Kısmını Mesken Yapacaklara 2490 sayılı
Kanun Hükümlerine Bağlı Olmaksızın ve Muayyen Şartlarla Tahsis ve Temlik Yetkisi
Verilmesi Hakkındaki” kanundur. Bu kanuna göre Ankara Belediyesinin sınırları
içindeki gecekonduların durumlarının iyileştirilmesi ve yeniden gecekondu yapacaklara
arsa sağlanarak, gecekonduculuğun önlenmesi amacı güdülmüştür.
2- 5228 Sayılı Kanun

(06.07.1948): 5218 sayılı Kanun TBMM’de tasarı

halindeyken bu kanunun diğer belediyeleri de kapsayabileceği tartışılmış fakat
Ankara’nın sorunu acil çözümü gerektirdiği için öncelikle çıkarılmıştır. Bu kanunun
kabulünden iki hafta sonra 5228 sayılı “Bina Yapılmasını Teşvik Kanunu” 06.07.1948
tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5228 sayılı Kanunda şehir ve kasabaların
imar planları sınırları içinde Hazinenin, özel idarelerin mülkiyetindeki veya Devletin
hüküm ve tasarrufu altında bulunan ama belli bir ihtiyaç için ayrılmamış olan arsalar;
son arazi vergisi matrahından on yılda on eşit taksitle ödenmek üzere belediyelere
devredilmesi kabul edilmiştir. Bu arsaların konut yapmak isteyenlere (evi veya arsası
olmayan ailelere)

ve kooperatiflere,

belirlenen esaslara göre devredilmesi kabul

edilmiştir. Dağıtılan bu arsalar üzerinde yapılan konutlar on yıl süre ile bina, buhran ve
savunma vergilerinden muaf tutulmuştur.
3- 5431 Sayılı Kanun

(11.06.1949): 5431 sayılı “Ruhsatsız Yapıların

Yıktırılması ve 2290 Sayılı Belediye Yapı Yollar Kanunun 13. Maddesinin
Değiştirilmesine Dair” Kanun, 11.06.1949 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
4- 6188 sayılı Kanun (29.07.1954): 6188 sayılı “Bina Yapımına Teşvik ve
İzinsiz Yapılan Binalar Hakkında” Kanun, 29.07.1954 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir. Belediyelerin elinde bulunan ya da türlü yollardan belediyeler eline geçecek
1

Bkz. Gündüz, Metin, (2006), Cumhuriyetten Günümüze İmar ve Gecekondu Affı Niteliğinde Yapılan
Yasal Düzenlemler, Uzmanlık Tezi, Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Müdürlüğü, İzmir.
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olan arsaları, konut yapmak amacıyla, gereksinim duyan ailelere “temlik” ya da “tahsis”
ederek, 1953 yılına değin yaptırılmış bulunan gecekonduları yasallaştırmış, o tarihten
sonra gecekondu yapmayı ise yasaklamıştır.
5- 7367 Sayılı Kanun (29.07.1959): 7367 sayılı “Hazineden Belediyelere
Devredilecek Arazi ve Arsalar Hakkındaki” Kanun, 29.07.1959 tarihinde yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Hazinenin mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında
bulunan taşınmazlardan, belediye sınırları içinde bulunanlar, imar planı olsun veya
olmasın, 6188 sayılı Kanunda yazılı amaçlarda kullanılmak üzere bedelsiz olarak
belediyelere devredilmiştir.
6- 775 Sayılı Kanun

(30.07.1966):

775 sayılı “Gecekondu Kanunu”

30.07.1966 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Gecekondu teriminin ilk defa
kullanıldığı ve tanımının yapıldığı kanundur. 775 sayılı Kanuna göre 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. Kanun; Belediyelere Arsa Sağlanması, Arsaların Hangi
Amaçla Kullanılabileceği, Fonların Teşkili ve Kullanılması, Gecekonduların Islah ve
Tasfiyesi, Kamu Hizmet ve Tesisleri İle İlgili Giderlere Katılma, Arsa Tahsisi Şart ve
Şekilleri, Yardım Muafiyetleri, Tahsis Amacına Aykırı Davranışların Önlenmesi,
Belediye

Sınırları

ve

Mücavir

Sahalar

Dışında

Uygulama,

Yönetmeliklerin

Hazırlanması, Ceza Hükümleri, Çeşitli Hükümler, Yürürlükten Kaldırılan Kanunlar ve
Geçici Maddeler ana başlıkları altında 44 madde ve 5 geçici maddeden oluşmaktadır.
7- 1990 Sayılı Kanun (15.05.1976) : 1990 sayılı “Gecekondu Kanununda Bazı
Değişiklikler Yapılması Hakkındaki” Kanun, 15.05.1976 tarihinde yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Kanun 4 maddeden oluşmaktadır. Kanunun 2. maddesinde 775
sayılı Kanuna eklenen 3 geçici madde bulunmaktadır. Bunlardan geçici madde 8’e göre;
“ Belediyelere ait olan veya Gecekondu Kanunu uyarınca belediyelerin mülkiyetine
geçmesi gereken arazi ve arsalar üzerinde 1 Mart 1976 gününden önce yapıldıkları tespit
edilen gecekondular hakkında ...” 775 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır. Daha açık
bir anlatımla 775 sayılı Kanunun 20 Temmuz 1966 tarihine kadar öngördüğü af, 1 Mart
1976 tarihine kadar uzatılmaktadır.
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8- 2805 Sayılı Kanun

(21.03.1983): 2805 sayılı “İmar ve Gecekondu

Mevzuatına Aykırı Olarak Yapılan Yapılara Uygulanacak İşlemler ve 6785 sayılı İmar
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki” Kanun, 21.03.1983 tarihinde
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun birikmiş gecekondu
oldubittilerinin bağışlanmasını amaçlamıştır. 02.06.1981 tarihinden önce yapılmış
bulunan gecekonduların bağışlanmasını öngörmüştür. Kanuna göre, imar mevzuatına
aykırı inşa edilmiş ve edilmekte olan yapılar ile gecekondular, tabi tutulacakları işleme
göre ikiye ayrılır: a) Muhafaza edilecek ve ıslah edilerek muhafaza edilecekler, b)
Yıkılacak olan yapılar. Bu kanunda belirlenen esaslara göre, muhafaza edilecek veya
ıslah edilerek muhafaza edilecek yapılara, bu kanundaki yükümlülüklerin yerine
getirilmesi kaydı ile ruhsat ve kullanma izni verilir. İmar mevzuatına aykırı olup da
ruhsat ve kullanma izni verilemeyecek, yıkılması gereken yapılar 18. maddede
gösterilmiştir.
9- 2981 Sayılı Kanun

(08.03.1984): 2981 sayılı “İmar ve Gecekondu

Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun
Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki” Kanun, 08.03.1984 tarihinde Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
10- 3290 Sayılı Kanun (07.06.1986): 2981 sayılı Kanun, gecekondu ve imar
mevzuatına aykırı yapıyı şu şekilde tanımlamıştır: Gecekondu: İmar ve yapı işlemlerini
düzenleyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı kalınmaksızın kendisine ait olmayan
arazi veya arsalar üzerinde sahibinin rızası alınmadan yapılan izinsiz yapılar. İmar
mevzuatına aykırı yapı: Ruhsatsız yapılar, ruhsat ve eklerine fen ve sağlık kurallarına,
kat nizamına, taban alanına, komşu mesafelerine, imar yoluna, ön cephe hattına, bina
derinliğine, imar planı semtleme esaslarına aykırı olan, komşu parsele veya imar
planlarında yol, yeşil alan, otopark gibi kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış alanlara
tecavüz eden, kesin inşaat yasağı olan yerlere inşa edilen yapılar. Kanun, imar ve
gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş aşağıda belirtilen yerlerdeki yapıları
kapsar: a) Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki yapılar, b) 6785 sayılı İmar
Kanununa 1605 sayılı Kanunla eklenen 7. ve 8. maddeleri uyarınca çıkarılan
Yönetmeliğin 1.03 maddesi kapsamına giren alanlardaki yapılar, c)Yukarıdaki bent
dışında kalan sanayi, depolama, turistik ve tarımsal yapılar (madde 2).
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11- 3366 Sayılı Kanun (24.02.1987): 3290 sayılı “2981 Sayılı Kanunun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkındaki”
Kanun, 07.06.1986 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun,
2981 sayılı Kanunda değişiklikler öngörmüş ve affın kapsamını genişletmiştir. Kanunun
2. maddesinde, 2981 sayılı Kanunda belirtilen yapılar kapsamına mesken, kısmen işyeri
ve konut olarak kullanılan veya evvelce konut olarak kullanılıp sonra işyerine çevrilen
gecekondular ile imar mevzuatına ruhsat ve eklerine aykırı tüm yapılar dâhil edilmiştir.
12- 3414 Sayılı Kanun (11.03.1988) : 3366 sayılı “22.05.1986 tarih ve 3290
Sayılı Kanun ile Değişik 24.02.1984 Tarih ve 2981 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi Hakkındaki” Kanun, 26.05.1987 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Kanunun ana amacı 2981 sayılı Kanunun uygulanmasını
hızlandırmaktır. Gecekondu alanlarının iyileştirilmesine ilişkin işlemler kolaylaştırılmak
istenmiştir.
13- 3811 Sayılı Kanun

(03.07.1992): 3414 sayılı “775 Sayılı Gecekondu

Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 03.05.1985 Tarih ve 247 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinde
Değişiklik Yapılmasına Dair 16.08.1985 Tarih ve 250 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki” Kanun, 11.03.1988 tarihinde Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

775 sayılı Gecekondu Kanununun

uygulanmasında Bayındırlık ve İskân Bakanlığına tanınmış bütün yetkilerin belediyelere
devredilmesi kararlaştırılmıştır. Belediyelerin bu hak, yetki ve görevleri yetkili organı
eliyle kullanmaları öngörülmüştür.
14- 4706 Sayılı Kanun

(18.07.2001): 3811 sayılı “3414 Sayılı Kanunda

Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulüne Dair”
Kanun, 03.07.1992 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 3414
sayılı Kanunda; 775 sayılı Kanun ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığına verilen hak ve
yetkiler belediyelere devredilmişti, 3811 sayılı Kanunda ise belediyelere devredilen
yetkiler geri alınarak, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının yetkisine dayanılarak
başlatılmış veya başlatılacak olan iş ve işlemlere, adı geçen Bakanlıkça devam edileceği,
bu işlemlerin 09.09.1985 tarihinden itibaren en geç on beş yıl içinde sonuçlandırılacağı
belirtilmiştir4706 sayılı “Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma
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Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki” Kanun, 18.07.2001
tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 4916 sayılı Kanun ile değişik 4706 sayılı
Kanunun 5. maddesine göre; Belediye ve Mücavir alan sınırları içinde olup Bakanlıkça
tespit edilecek alanlarda bulunan, Hazineye ait taşınmazlardan, 31.12.2000 tarihinden
önce üzerinde yapılanma olanlar; öncelikle yapı sahipleri ile bunların kanuni veya akdi
haleflerine satılmak ya da genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere ilgili
belediyelere bedelsiz olarak devredilir.
15- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu (12.10.2004): 5237 sayılı “Türk Ceza
Kanunu”, 12.10.2004 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. “İmar Kirliliğine
Neden Olma” başlıklı 184. maddesinde aşağıdaki hükümlere yer verilmiştir. (1) Yapı
ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir
yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Yapı ruhsatiyesi olmadan
başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı
yapılmasına müsaade eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. (3) Yapı
kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaade eden
kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (4) Üçüncü fıkra hariç, bu
madde hükümleri ancak belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde
uygulanır. (5) Kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı
imar planına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hükümleri
gereğince kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkûm olunan ceza
bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar. (6) İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, 12 Ekim 2004
tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak uygulanmaz. (EK: 6. Fıkra; 08.07.2005 –
5377/21 md.)
16- 2006 Yılı Bütçe Kanunu (31.12.2005): 2006 yılı “Bütçe Kanununun”,
“Kısmen veya Tamamen Uygulanmayacaklar” başlıklı 32. maddesinin “m” bendinde;
“12.10.2004 tarihinden önce inşaat ruhsatı alınmış ve yapılmış olup, kullanma izni
verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi
alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde,
ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu
kanunun yayımı tarihinden itibaren başvurulması üzerine, kullanma izni alınıncaya kadar
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geçici olarak su ve/veya elektrik bağlanabilir. Bu kapsamda su ve/veya elektrik
bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez.” hükmü yer almaktadır.

1.3.3- Gecekonduya Eleştirel Bakış
Gecekondu üzerine yapılan ilk dönem çalışmalar üzerine sonraki yıllarda
birçok eleştiri yöneltilmiştir. Bunlar daha çok bu tür mekânların dışarıdan
gözlemlenmesi neticesinde yapılan analizlerin tek taraflı olması, değer yargılarını da
içermiş olması veya batılı kuram ve kavramlar dahilinde bunların bire bir uyarlanmış
olması şeklinde olmuştur. Örneğin Yasa, gecekondulu aileleri anlatırken kendi öznel
yargılarını yansıtmaktan çekinmez. Türkdoğan ise Erzurum aileleri üzerine yaptığı
araştırmada, analizlerini Lewis’in yoksulluk kültürü kavramı üzerine inşa eder.
Gecekondu çalışmalarında akademik söylemin zaman içinde nasıl değiştiğini
ele alan makalesinde Erman (2001) gecekondulu insanların 1950-1960’lı yıllarda “kırsal
öteki” (rural other), 1970’ler ile erken 1980’lerde “mağdur öteki” (disadvantage other),
1980 ile 1990’lı arasında “kentli yoksul öteki(ler)” (Urban poor other-s), hak etmeyen
zengi öteki(ler), (undeserving rich other-s) alt-kültür olarak “ikincil sınıftaki öteliler”
(culturally inferior other-s) ve nihayet 1990’lı yılların sonunda ise “tehdit edici varoşlu
öteki” (threatining other) kategorileri altında temsil edildiğini belirtir… Erman,
Foucault’un “bilgi kullanım amacından bağımsız üretilmez” (1980) sözünü aktararak,
bugüne kadar gecekondu üzerine yapılan çalışmaların toplumu domine eden genel
söylem tarafından biçimlendirilen ve sosyal bir inşa olan “gerçek” iktidar ile temsil
çalışmalarında ilgi ve ile pratiklerin birbirinden ayrı tutulmayacağına dikkat çeker.
Perlman (1976) Brezilya’da favela yerleşimcileri üzerine yaptığı çalışmada, teori için
sosyal kategorilerin inşası zorunlu olarak realiteyi yansıtmayacağını -fakat bunun aksine
bunların

realiteyi

çarpıtabileceğine

ve

böylece

toplumda

iktidar

asimetrileri

oluşturabileceklerini belirtir. (akt. Erman, 2001)
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1.3.4- Küresel Düzeyde Mekânsal Kümelenmeler
Kentlerin gelişimi konusunda yaygın şekilde bilinen gelişmelerden bir tanesi,
küreselleşen dünyada kentte yaşayan nüfusun kırsal alandadakilere göre çok yüksek
oranda olduğudur. Kent nüfusunun bu denli büyümüş olması özellikle az gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerde kırdan kentlere doğru gerçekleşen göçler ve üretimdeki
değişmelerle yakından ilişkilidir. Tatlıdil, (2007:153) sanayiye dayalı üretim biçimini
takip eden bilgiye dayalı üretim biçiminin gelişmesi ve ileri kapitalizmin şekillenmesi
sürecinin, kent değişimini ve küresel gerçeklerin bir bütün içinde ele alınması
zorunluluğunu ortaya çıkardığını belirtir. Tatlıdil’e (1993) göre küreselleşmenin yarattığı
yeni değerlerle sadece kentler fonksiyonel kimlik farklılaşmasına gitmemekte fakat aynı
zamanda “kentli kimliği”nde dönüşüme uğramaktadır. “Yaşam biçimi açısından kentler
arasında temel ortak özellikler bulunmasına karşın, kentlerin kendi tarihsel gelişim
sürecinde oluşturdukları farklılıklar da bulunmaktadır. Bu sosyal, ekonomik ve politik
etkinlikler kentlerin kendine özgü “kimliğin” oluşmasında önemli rol oynamaktadır.
Kentsel mekânların kullanımından kentler arası ilişkilerde belirlenen hiyerarşik
konumlara kadar bu etkinlikler kentlere özellikler sağlar. Kent kültürü bu kapsam içinde
ele alındığında, evrensel değerleri içerdiği gibi, kentlerin doğal, sosyal, ekonomik
çevrelerinin yarattığı değerleri de kapsamaktadır” (1993:46)
Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programının (BM-HABİTAT) Ekim
2003’te yayımlandığı The Challenge of Slums adlı 300 sayfalık raporunda slum
bölgelerinin muazzam yayılmışlığı ile buralarda yaşanan yoksulluğu ampirik olarak
ortaya koyan sonuçlara yer verir. Davis’e göre bu rapor aynı zamanda 1990’larda kent
yoksulluğunun “gelecek yüzyılın en önemli siyasal patlamalara yol açabilecek sorunu”
haline geleceği yönündeki uyarıları da destekler bir niteliktir.(2007:38)
Raporda Anna K. Tibaijuka’ya göre dünyada yerleşimlerin %40’ının slum
olarak

sınıflandırılmaktadır.

Birleşmiş

milletler

araştırmalarına

göre

büyük

çoğunluğunun Asya, Afrika ve Latin Amerika’da yaşadığı dünyada en az bir milyar
slum bölgelerinde yaşamını sürdüren insan bulunmaktadır. Dünyadaki slum yerleşimci
sayısı 1990’lı yıllarda %36 artmış ve ileriki 30 yıl içerisinde, buna yönelik herhangi
kararlaştırılmış bir eylem olmaması halinde, 2 milyara ulaşacağı öngörülüyor. Rapora
göre dünyada kentli nüfusun %31.6’sı, Üçüncü Dünya ülkelerinin %78.2’si, gelişmekte
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olan ülkelerin %43’ü slum bölgelerinde yaşamaktadır. Bu oran gelişmiş ülkelerde %6
civarındadır. (BM-HABİTAT,2004)
BM-HABİTAT’a göre, dünyada slum nüfusunun en yüksek olduğu yerler
Etiyopya (kent nüfusunun %99.4’ü), Çad (%99,4), Afganistan (%98.5) ve Nepal’dir.
(%92). 10-12 milyon gecekondu sakini ve virane ev kiracısıyla Bombay dünyanın slum
başkenidir; onu Mexico City ve Dakka (her biri 9 ila 10 milyon), Lagos, Kahire, Karaçi,
Kinşasa-Brazzavalle, Sao Paulo, Şanghay ve Delhi (her biri 6 ila 8 milyon) izler. (akt.
Davis, 2007:39)
Tablo 2: Ülkelere göre Slum-Gecekondu nüfusu

Ülkeler
Çin
Hindistan
Brezilya
Nijerya
Pakistan
Bangladeş
Endonezya
İran
Filipinler
Türkiye
Meksika
Güney Kore
Peru
ABD
Mısır
Arjantin
Tanzanya
Etiyopya
Sudan
Vietnam

Slum nüfusu/Kent nüfusu
oranı (%)
37.8
55.5
36.6
79.2
73.6
84.7
23.1
44.2
44.1
42.6
19.6
37.0
68.1
5.8
39.9
33.1
92.1
99.4
85.7
47.4

Sayı (milyon)
193.8
158.4
51.7
41.6
35.6
30.4
20.9
20.4
20.1
19.1
14.7
14.2
13.0
12.8
11.8
11.0
11.0
10.2
10.1
9.2

(Davis, 2007:40)

Davis (2007) eserinde BM Kentsel Gözlem projesinde 2020’de “dünya
genelinde kent yoksulluğunun toplam kent nüfusunun yüzde 45 ila 50’sine ulabileceği
uyarısının geçtiğini aktarır. Yine kırsal semtin dünyadaki yoksulluğun çoğunluğunu
barındırmaya kısa bir süre daha devam edeceğini, fakat bu belirsiz farkın slum
bölgelerine geçişinin en geç 2035’e kadar gerçekleşeceğine yer verir. (Ravallion, 2001,
akt. Davis, 2008:184) Davis, (2007:184) 2030 veya 2040’ kadar iki milyar slum
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yerleşimcisi sayısına ulaşılacağı tahmin edildiğini aktarır. Tüm bu rakamlara rağmen ona
göre, “ne kadar ölümcül ve güvenlikten yoksun olsalar da slum bölgelerinin geleceği
parlaktır.” Kentler slumlaştıkça, sorunlar da ortak bir kader haline gelecektir.
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2- MEKÂN SOSYOLOJİSİ
Sosyolojinin bir alt disiplini olan kent sosyolojisiyle birçok alanda kesişen
mekân sosyolojisi, toplumun mekânsallık (spatiality) boyutu üzerinde durur ve toplum
ile mekân arasında ne gibi bağlantıların olduğunu ortaya çıkarmaya çalışır. Mekân
sosyolojisi, başta sosyoloji olmak üzere coğrafya, şehir ve bölge planlamacılığı,
mimarlık gibi bilim dalları arasında işbirliğini gerektiren interdisipliner bir alt disiplin
olarak değerlendirilebilir.
Çok farklı hareket noktalarından yola koyulan, farklı disiplinleri temel alan çok
sayıdaki araştırmacı aynı noktada birleşmektedir: “Mekân” günümüz toplumlarının
anlaşılması (ve dönüştürülmesi) açısından temel öneme sahip bir kategoridir. Dolayısıyla
mekân kavramı, kazandığı önem ile farklı disiplinlerin bir kesişme noktası haline
gelmekle kalmamakta, aynı zamanda disiplinler arası bölünmelerin sorgulanmasının (ve
belki de bu sınırların aşılabilmesinin) bir platformu haline dönüşmektedir. Işık, David
Harvey’in (1985) “mekâna ilişkin soruların sadece coğrafyacılara bırakılamayacak
ölçüde önemli olduğu” sözünü aktararak, son dönemlerde çok sayıda sosyal bilimcinin
(Edward Soja;1989, Adrew Sayer;1984-1991, Anthony Giddens;1984-1985, John
Urry:1985) sosyal bilimler gündeminden dışlanmış bulunan coğrafya disipliniyle
ilgilendiğini ve bu alanda ürünler verdiklerini aktarır. (1994:8)
“Mekân sosyolojisi toplumun yani bireyler ve grupların doğayı sosyal mekâna
nasıl dönüştürdüğünü, bunların onu nasıl kullandığı ve takas ettiği, hangi sosyal,
ekonomik ve diğer süreç ve güçlerin bu tür kullanım ve değişiklikte rol oynadığı ve her
iki mekân türünün bireyleri, grupları, sosyal süreç ve güçleri nasıl etkilediğini araştırır”.
(Gans, 2002:329) Gans (2002:329) mekân sosyoloji için problem sahasının, “doğal
mekânın toplumsal yaşam ve bütünlükleri (entity) hangi yollardan etkilediğini, buna
karşın bu toplumsal bütünlüklerin doğal mekânı türlü yollardan ne şekilde sosyal
mekâna dönüştürdüğünü ve kullanım tarzlarını nasıl biçimlendirdiğini ortaya çıkarmak”
olduğunu ifade eder. Buna karşın Gans, mekân sosyolojisinin mekân ve toplum arasında
tam olarak nerede durduğunu belirlemesi gerektiğine dikkat çeker. Ona göre bu iki
açıdan önemli bir husustur. Thomas Gieryn’e (2000:466) referansta bulunarak, mekân
sosyologlarının öncelikli olarak tüm toplumsal yaşamın mekân üzerinde gerçekleştiği”
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gibi apaçık olan bir gerçekliği tekrar etme gibi bir tuzağa düşmemeleri konusunda
uyarıda bulunur. İkincisi ise hem kendisine hem de araştırma nesnesine dikkat çekmeye
çalışan tüm yeni sahalarda olduğu gibi mekân sosyologları mekânı cisimleştirmenin
cazibesinden uzak durmalılar. Çünkü insanlar doğal bir şekilde yeryüzüne bağlı halde
yaşarlar. Doğal mekân sosyal öncelli bir nosyondur. Bu durum, bir bakıma toprağı
çevreleyen havaya benzer. Doğal mekân insanların onu kullanmaya başlamalarıyla
birlikte sosyal bir olguya veya sosyal mekâna dönüşür. Etrafına çitler örülür, anlam
yüklenir, sahiplenilir, fiyat biçilir vs. Mekân böylece bir arazi parçasına veya arsaya
dönüşür.
Doğal ve sosyal mekân arasındaki ayrım çok önceleri yapılmış olsa da
özellikle Marxist teori içinde geliştirilen birincil ve ikincil doğa ayrımına dayanır.
Birincil doğa sosyal öncesi doğayı, sosyalliği mümkün kılan ön etmen olarak fiziksel
doğayı ifade eder. “Hegel için birincil doğa insan dışındaki varolan her şeyin dünyasıdır.
İkincil doğa ise, insanın devlet, hukuk, toplum ve ekonominin içinde oluştuğu
dünyadır… Marx’ın anlayışında doğa hem insan eylemi hem de toplamda her şeyin
üzerinde varolduğu bir bütündür. Marx için toplumun kendisi (ikincil doğa) doğa
karşısında henüz kendi üretim güçlerine sahip olmaması nedeniyle doğal bir çevredir.
İkincil doğa kavramını ilk kullanan Cicero bunu insan eylemleri tarafından üretilen doğa
anlamında kullanır.” (Smith, 1984:19-45)
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2.1- MEKÂN KAVRAMI
Doğal mekân, sosyal mekân, yer, alan, saha, konum, uzam gibi farklı şekillerde
kullanılan “mekân” sosyal bilimlerde gerçek anlamı konusunda karmaşanın yaşandığı
kavramlardan birini oluşturmaktadır. Terminolojik anlamda mekân kavramı “olmak”
anlamına gelen Arapça “kevn” (kivan, keynüne) masdarından türemiş bir isimdir ve
oluşun meydana geldiği yer demektir. Çoğulu “emkine”, bunun da çoğulu “emakin”dir.
(İslam Ans., 2008:550) Sözcük Türk Dil Kurumu sözlüğünde; yer, bulunulan yer, ev,
yurt şeklinde tarif edilmektedir.

İngilizce’de ise mekân sözcüğünün karşılığı olan

“space” aynı zamanda uzay manasına da gelir. Türkçeye kimi zaman bu sözcük “uzam”
olarak da çevrilmektedir. Buna paralel olarak felsefi tartışmalarda mekân genelde uzamboşluk gibi terimler etrafında daha çok soyut anlamıyla ele alınmıştır. Oxford
sözlüğünde zaman, alan veya mesafeyi anlatan terim olarak tarif edilmektedir. (1989:87)

2.1.1- Mekân ve Yer
Genelde coğrafya disiplinin ana ilgi alanından birisini oluşturan mekân
tartışması bağlamında bu terimin yer sözcüğüyle ne tür benzerlik ve farklılıklar taşıdığı
konusunda genel bir tartışma vardır. (Agnew, 1993, Crang, 1998) Çoğu zaman her iki
kavram bazı yazarlarca eş anlamda kullanılmıştır. Örneğin Urry (2001) “Mekân ve Yer
Sosyoloji” makalesinde her iki sözcüğü birlikte kullanır. Yine Massey (1998), modernite
öncesi toplumlarda mekân (space) ile yerin (place) mevcut yerel aktiviteler tarafından
domine edilen sosyal yaşamın mekânsal yönleri nedeniyle geniş anlamda birbirine denk
gelen kavram olduklarını ifade eder.

Foucault’da Fransızca metinlerinde mekân

(espace) ile yer (lieu) sözcüklerini birbirlerinin yerine geçebilecek terimler olarak
kullanır. Her iki sözcük arasında açık bir ayrıma gitmese de, yer terimini yakınlık
duyumu veya öznellikten bahsettiği vakitlerde kullanır. Bu konuda, Auge (1995:81-4)
Foucault’da mekânın yer sözcüğünden daha soyut bir anlama geldiğini aktarır.(Johnson,
2006:76)
Lefebvre “yer” terimini yazılarında nadiren kullanır. Bunun yerine “gündelik
yaşam” ile “yaşanılan mekân” terimlerinin bir arada kullanmasıyla daha zengin bir
anlam elde edilebileceğine inanır. Birçok kültürel coğrafyacı özellikle yer ile mekân
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terimlerini birbirinden ayırmaya çalışarak, “yer” kavramına daha fazla somutluk, anlık
(immediacy) ve kültürel etki anlamlarını yüklerken, “mekân”a ise soyut, mesafeli
(distincted) ve şeffaf olarak betimlemişlerdir. Lefebvre’nin çalışmalarından anlaşılacağı
üzere, bu tür bir ayrım hem mekân hem de “yer”in anlamını zayıflatması nedeniyle
gereksiz ve yanıltıcıdır (Soja, 1996:40)
Yer (place) kavramı coğrafya disiplini içinde merkezi bir öneme sahiptir.
Kavram geniş bir şekilde tartışılmış, çağdaş coğrafya kaynakları içinde yeniden
yorumlanmıştır. (Entrikin, 11, Tuan, 1991 akt Malberg, 1997:42-43). Yer (place)
kavramı coğrafyada bazen mevki (location) nokta (point), saha (area) veya mekân
(space) kavramlarıyla eş anlamda kullanılır. Bu karmaşıklık Giddens’ı (1983:79) mahal
(locale) terimini sosyal ilişkilerin üzerinde kurulduğu yer (place) sözcüğünün yerine
geçebilecek şekilde kullanılabileceği önerisinde bulunmasına sevk etmiştir. Sosyal
ilişkiler bağlamında yer kavramı sosyolojik söylem içinde kimi zaman topluluk
konseptiyle ilişkilendirilmiştir. Eylem konusunda ise yer, fiziksel veya sosyal bağlamda
mikrososyoloji ve beşeri coğrafyanın uzun yıllardan beri önemli bir niteliği olmuştur.
(Ley ve Samuels, 1978 akt. Agnew, 1993:261)
Agnew “yer”in tanımlanması konusunda örneğin ekonomik coğrafyacıların
mevki (location) üzerinde vurgu yapma meyli gösterdiklerini, kültürel coğrafyacıların
ise özellikle yerin duyumsanması üzerinde durduklarını belirtir. “Bazı beşeri
coğrafyacılar mahal (locale) ile ilgilenmişlerdir. Her üç boyut nadir biçimde bir arada
değerlendirilmiştir. Bugünkü tanımlamada temel düşünce şudur: Bir yerin yerel sosyal
dünyaları o yerin nesnel makro-düzeni ile öznel bölgesel kimlik duyumsanması dışında
anlaşılamaz. Bunların tümü birbiriyle ilişkilidir. Eninde sonunda en merkezi sosyolojik
öğe olan mahal coğrafik olarak temellendirilmelidir. Bir başka deyişle, mahal yer içinde
geo-sosyolojinin çekirdek öğesidir. Fakat o yerelliğin yanında bazı durumlarda
genişleyebilen kendine ait yer algılamasını ortaya çıkaran mevkinin (location) baskısıyla
yapısını kazanmıştır (1993:263)
Yer, sosyal etkileşim ve eylemler için bir ortam anlamında, sadece bir mahal
(local) değil, ayrıca bir mevkidir (location). Sosyal ilişkilerin yeniden üretimi ve
dönüşümleri mutlak anlamda bir şekilde bir yer üzerinde meydana gelmektedir. Pred’in
aktardığı üzere, “yer… zaman ve mekân içinde toplumun yeniden üretimi ve
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dönüşümünden bağımsız olmayan mekân ve doğanın tahsisi (appropriation) ve
dönüşümünü daima barındırır. Bunun gibi, yer sadece yeryüzünde bir an için
gözlemlenen, bir mahal (locale) veya sosyal etkileşim ve eylem için bir ortam değildir.
(Giddens, 1979, 206-8, Giddens, 1981, 39) Yer aynı zamanda fiziksel ortamın yaratımı
ve kullanımı aracılığıyla spesifik bir bağlam içinde tarihe katkıda bulunan durmaksızın
meydana gelendir. Fakat yer bununla birlikte sadece bir obje olmaktan daha ötesini ifade
eder. Gündelik yaşamın somut pratikleri, kültürel arabuluculuk ile duyumsamanın
yapısına veya Williams’ın sözleriyle (1977) “belirli bir yer ve zamanda yaşamın
niteliğini duyumsama hissi”ne sebep olur.” (Pred, 1983:58) Yerin bu şekilde
duyumsanması sosyo-mekânsal olarak içeriden tanımlamasını mümkün kılar. Bir yer ile
kimliksel bağ onun anlamına farklı bir yön katabilir. Herhangi bir yer veya semt diğer
“yer”lerden herhangi bir öznenin kimliği olması bakımından farklı bir obje haline
gelebilir. (Agnew, 1993:263)
Modern beşeri coğrafyada mevki (location) ile yerin (place) farklılığı üzerinde
sıkça durulmuştur. Birinci terim coğrafik mevkiyi ifade eder. İkincisi ise sınırlı bir
mekân içerisinde fiziksel özelliklere ve sosyal yaşama bunun dışında insanlar için temsil
edilen öznel imgeler, değerler ve anlamlara referansta bulunur. Yer bir “bütündür” ve
insanlar için anlamlar ifade edebilir. Bu ise konumun sunabileceği özelliklerin ötesinde
olabilir. İnsanın üzerinde büyüdüğü bir yer o kişiye başka bir konumun ifade
edemeyeceği kritik ve olumlu değerleri sunamaz. Her bir yerde insanlar sosyal yaşamın
spesifik bir anlamıyla birlikte içeriden birisi olurlar. Bu anlama kolay bir şekilde başka
bir yere nakledilemez. Kişinin kimliği yerel yerlere güçlü bir halde bağlı olabilir, fakat
ayrıca bu bağ başka yollardan farklı coğrafyalarla mesela kıtalarla veya şehirlerle de
olabilir. (Relph, 1976, akt Malberg, 1997:42-43)
Agnew (1987), mekânın diğer benzer anlamları arasında birtakım ayrımlar
yapar ve analitik olarak fiziksel bir yerin bir birini tamamlayan üç boyutu olduğuna
dikkat çeker: Mahal, mevki ve yer hissi. Mahal, bir yerin yapılanmış mikro-sosyolojik
içeriğine karşılık gelir. Bu anlamda mahal günlük yaşamın geçtiği fiziksel alandır.
Mevki, coğrafi mekân üzerindeki makro düzenin etkisini temsil eder ve ‘yerler
arasındaki ilişkiden doğan pratiklerin ve fikirlerin yerel toplumsal etkileşimdeki
temsiline karşılık gelir’ Yer hissi ise orada yaşamaktan doğan öznel kimliktir. Agnew’un
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önerdiği çerçeve hakkında vurgulanması gereken nokta, yazarın her bir boyutu ayrı bir
analiz aracı olarak kavramadığıdır. Yani, Agnew’un önerdiği analizde her bir boyut
diğerlerini tamamlayarak bütünü oluşturur. (Kurtoğlu, 2005)
Mekân önceden verilmiş olmasının yanında, toplumun kendisiyle birlikte inşa
ettiği bir metafordur. Mekân üretilir. O olaylara ev sahipliği yapar. Olaylar mekânla
mümkün hale gelir. Fakat bu da tek başına yeterli değildir. Bunu tamamlayacak diğer bir
faktör zamandır. Buna göre, “toplumsal ilişkiler ve pratikler her zaman mekânsal bir
uzamda yer alırlar ve yer aldıkları mekânla etkileşim halindedirler. Kısacası, toplumsal
olgular, o zamanda ve o mekânda olmaları nedeniyle öyledirler. Buna karşın, çoğunlukla
toplumsal olguların ve ilişkilerin mekânsallıkları kavramsal düzeyde görünmezdir,
çünkü ana temalarında mekânsallık yoktur. Örneğin, ailenin fiziksel mekânı ‘ev’dir.
Buna bağlı olarak, aile tahayyülümüzün içinde mekân olarak ‘ev’ açıkça vardır.
Dolayısıyla, ‘ev’lenmek deyince aile kurmayı anlarız veya ‘ev’e gitmek deyince ailenin
yanına gitmeyi ifade ederiz. Bunlara karşın, sosyolojik bir kavram olarak aile tanımı
kişiler arası ilişkilere odaklıdır. Bu nedenle, aile kavramının tanımı içinde ‘ev’ ya
görünmezdir ya da sadece gizil olarak vardır. (Kurtoğlu, 2005)
Bachelard (1969) soyut, boş ve statik olmadığından çok niteliksel ve heterojen
bir mekân anlayışı geliştirir. O özel olarak “ev”in (house) doğasını tahlil eder ve evin
sadece fiziksel bir nesne olarak görülmemesi gerektiğini ifade eder. Hane (home)
yakınlık için bir metafordur. Evler bizim içimizde ve bizler de evlerin içinde oturururz.
İçinde doğulan ev gibi, tüm mekânlar hafızanın izleriyle doludur ve aidiyet söz konusu
olan yerin cismaniliğinden-önem derecesinden (materiality) kaynaklanmaktadır. Bir
mekân olarak ev hafızanın şekillenmesinde ve devamlılığında önemli bir rol oynar.
(Urry, 2001:11-12)

2.1.2- Mekân ve Kimlik
İnsanla mekân arasındaki ilişki, kimliğin kurulumu bakımından sarmal bir
ilişkiye benzer. Boş bir araziye kenti ve kentin içindeki evleri, sokakları, parkları vs. inşa
eden insan bu yerlere isimler verir. Buralarda yaşadığı süre boyunca bunlara anlamlar
yükler, mekânlara izini bırakır. Mekânlar da buna karşılık onun yaşamı üzerinde etkide
bulunur. Böylece karşılıklı etkileşim sonucunda bir yaşam ve kültür oluşur. Bireyler
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yaşadıkları mekânla anılmaya başlar ve kendilerini o mekânla ifade eder ve tanımlar.
Mekâna aidiyet duygusunun gelişmesi mekân ve kimlik arasındaki ilişkinin
kurulmasının başlangıcıdır. Böylece, anlam ve değere sahip olan mekânlar sosyal
yaşamın da önemli bir parçası haline gelir.
Hem Berkeley Okulu, hem de Annales Okulu farklı grupların üzerinde
yaşadıkları mekânları nasıl kendi kültürel formlarına göre dönüştürdükleri üzerine
yaptıkları araştırmalarla doludur. Mekân bir toplumun kültürünü, pratiklerini ve
teknolojilerini yansıtır. Mekân insanların inançlarını yansıtan bir metin şeklinde
okunabilir. (Crang, 1998:14-26)
İnsanlar kendilerini tanımlarken bir mekâna yerleştirmekten çok, kendilerini o
mekânla ilişkilendirirler. Ben kimim veya sen kimsin türünden sorularda kimi zaman,
ben Londralıyım, New Yorkluyum, İzmirliyim şeklinde tanımlamalar yapılır. Bu
yanıtlara göre şehir yani mekân kişi kimliğinin bir parçası olur. Bu kimlik aynı zamanda
bireyin

diğer

kimliklerini,

kültürel

özellikleri

hakkında

bilgiler

de

verir.

Yaşanılan/yaşanılmış mekân kişilerin kimliğini belirler.
“İnsan

belli

bir

yerde,

zeminde,

mekânda

bulunarak

eylemlerini

gerçekleştirmektedir. Eylemlerinin anlam haritasına yerleşen mekânsallık, ister istemez
onun yönelimlerini de etkilemekte ve böylece mekân tıpkı zaman gibi insanı anlamada
temel kategori haline gelmektedir. En genelde insan-çevre ilişkisi bağlamında yahut
toplum-coğrafya paralelinde değerlendirilebilecek olan mekânsal boyut, geçmişten
günümüze pek çok düşünür, filozof, sosyolog ve sosyal bilimcinin toplum analizinde
başvurduğu bir unsur olmuştur. Aristo’dan İbni Haldun’a, Montesquieu’dan Simmel’e
ve postmodern tartışmalara gelinceye kadar çevre ve coğrafyanın daha incelmiş
görünümüyle mekânın ve mekânsal organizasyonların sosyolojik analiz geleneğinde
merkezi bir yerinin olduğu görülmektedir... Mekân, insanın ve toplumun pratik
yansımalarından biridir. İnsan ve toplum mekânda varlık kazanır, mekânda oluşumunu
gerçekleştirir, mekânda dönüşür. İnsan ve toplumun bir yerle irtibat kurmaksızın, bir
yere bağlanmaksızın oluşması söz konusu olamaz. İnsan, mekân üreten ve kendini
mekânla ifade eden niteliğinden dolayı mekânın bir kimlik unsuru olarak ortaya çıkması
söz konusudur. Mekân sadece insanın varlığını çevreleyen yer olmanın ötesinde bir
değer olarak da kabul edilmektedir.” (Alver, 2007:11-12)
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Benjamin’in “bir mekânda yaşamak, orada izler bırakmaktır” sözüyle toplumun
yaşadığı mekâna kendi kimliğini yansıttığını ifade eder. Fakat aynı zamanda mekân da
üzerinde barındırdığı toplumun kimliği üzerinde belirleyici bir etkide bulunur. Kimlik bu
durumda mekânın da bir uzantısı olur. Mekândan izler taşır. İnşa edilen mekân böylece
sosyal bir göstergeye dönüşür. Boudrillard; Amerika’nın tam bir kara parçası olmasıyla
ilişkili olarak mekânın düşünselleştiğinden bahseder. “Avrupa hiçbir zaman bir anakara
olmamıştır: Göklerde görülür bu. Kuzey Amerika’ya ayak basar basmaz tam bir
anakaranın varlığını hissedersiniz; burada mekân düşüncenin ta kendisidir” (1996:27)
Toplumsallığın üzerinde kurulduğu coğrafik mekânda “toplumsal ilişkilerin ve
pratiklerin bir kısmı fiziki/coğrafi mekânla doğrudan bağlantılı olarak kurgulanır ve
onunla birlikte anlam kazanır. Vatandaşlık, göçmenlik, yabancılık, semtlilik,
mahallelilik gibi toplumsal ilişkilerin ana temasını mekânsallık oluşturmaktadır. Bu tür
toplumsal ilişkilerde, coğrafi mekânın/alanın kendisi hem kültürün, kişisel kimliğin ve
toplumsal kimliğin de konusu olur (Agnew 1987), hem de öyle kavramlaştırılır.”
(Kurtoğlu, 2005)
Mekân, kişinin konumuna ilişkin edilgin bir öğe değildir. Sadece toplumu değil
bireyin de kurucu bir öğesi olan mekân, politika ve ideoloji yüklüdür. Toplumsal
yaşamın görünürde masum mekânsal pratiklerinin altında soyut iktidar ilişkileri gizlidir.
(Smith ve Katz, 1993) Mekân politiktir; çünkü toplumdaki eşitsiz güç ilişkilerinin bir
aracı ve örtülü bir ifadesidir. Mekân toplumdaki çelişkilerin normalleştirilip,
sıradanlaştırıldığı, gündelik yaşamın içinde eritildiği bir alandır. (Keith ve Pile, 1993,
akt. Işık, 1994:28)
Kimlik ve mekân arasındaki ilişkiyi postmodernizm kavramı içinde
değerlendiren Işık’a (1994:28) göre “politik bir tavır olarak alındığında postmodernizm
en temelde kimliğin politikleştirilmesi, politik bir mücadele alanı haline dönüştürülmesi
olarak tanımlanabilir. Postmodern demokrasi anlayışı da farklılıkların tanınması ilkesine
dayalıdır. Bu yönüyle bakıldığında postmodernizm bir kimlik felsefesi olarak
görülebilir… Böylesi bir kimlik anlayışı ister istemez olumsallığa ve mekâna özel bir
önem vermek, mekânı ön plana çıkaran bir bakış açısına öncelik tanımak durumundadır.
Çünkü mekânsal pratikler farlılığın oluşumunda temel bir rol oynar. Kimlik ile bu
kimliğin oluşturduğu ve ifade edildiği mekânlar arasında çok sıkı bir bağ vardır.
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Kimliğimizi hep başka gruplarla ilişki içinde kurarız. Kimliğimizi kurarken kimi kez
kendimizi başkalarıyla bir karşıtlık ilişkisi içinde algılar, kimi kez de başka kimlikleri
baskı altına alırız. Kimliğin oluşumu, kendi öznelliğimizi başkalarından ayıran sınırların
yeniden belirlenmesi, kendi konumumuza ilişkin haritaların yeniden çizilmesi sürecidir.
Belirli mekânlar, başka kimliklerle aramızdaki farklılıkların bilincine varmamızı
engelleyebileceği gibi, bu bilinci arttırıcı bir rol de oynayabilir.”
İnsan öznesi Descartes’in “Düşünüyorum o halde varım” (Cogito ergo sum),
tümcesinden çok, Heidegger’e göre, sadece “dünyada bulunma/varolma” (Being in-theworld) sonucunda düşünür ve eylemde bulunur. Bu durum ayrıca Sartre’in “varoluş
varlıktan önce gelir” sözüyle de ifade edilebilir. Ağacın budanmasını düşünelim örneğin.
Budama eyleminin ağaçtan bağımsız olduğunu söyleyebilir miyiz? Tıpkı bunda olduğu
gibi, Heidegger’de insanları dünyayla eklemlenmiş olmaksızın düşünemeyeceğimizi
belirtir. Bu açıklama iki önemli argüman içermektedir. Birincisi, insanlar materyal
nesneler aracılığıyla düşünme ve eylemde bulunma meyili gösterirler. Bu nedenle bir
mekân-yer bizim onun üzerinde ne şekilde eylemde bulunduğumuzun bir ürünüdür.
Üzerinde çalışma, yaşamımızı sürdürme veya sadece seyahat etme gibi eylemler
neticesinde kullanım şeklimize göre, mekâna karşı farklı düşüncelerimiz vardır. Tüm
bunlar bizler için farklı mekânlar yaratırlar. (Crang, 1998109)
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2.2-

SOSYAL BİLİMLERDE MEKÂN
Mekân olgusunun sosyal bilimler içinde yer bulması hakkındaki genel kanı

onun sosyal teori içinde zaman karşısında geri planda bırakıldığı, bunun ise daha önceki
yazarların dolaylı yazılarının yanında özellikle yirminci yüzyılın ikinci yarısından
itibaren özelde Marxist coğrafyacı ve sosyologların analizleriyle birlikte değişmeye
başladığı yönündedir. Mekân sosyolojisi literatüründe, Michael Foucault, Henri
Lefebvre, David Harvey, Manuel Castells, Edward Soja, Doreen Massey, Martina Löw,
John Urry gibi isimler bu yazarların başlıca olanlarıdır.
Bu dönem süresince mekân doğal veya sosyal-dışı bir nesne olarak
görülmüştür. Bu anlamda mekân süreç içerisinde gerçekleşen toplumsallığın etkisi
altındadır. Oysa “mekânsal geri dönüş”le birlikte mekân ve mekânsal süreçler sosyal
teoride önemli bir konum kazanmaya başlamıştır. Sosyal bilimlerde mekân çalışmaları
daha çok toplum ve mekân arasındaki ilişkiler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu
yaklaşımlar farklı teorik orijinler ve bilim dallarından türemiş olsa da, bunların tümü
mekânın kendi sosyal, politik, kültürel ve ekonomik koşulları sonucu biçimlendiğini
kabul eder. Bu Lefebvre’nin “mekânın temsilleri” olarak isimlendirdiği ve bilim
insanlarının, plancıların, kent sosyologları gibi uzmanların mekânıdır. Bu kabul
Shield’sın (1991:31) “her sosyal formasyon kendi “sosyal mekânsallığını” üretir veya
inşa eder” görüşüyle doğru orantılıdır. Sosyal mekânsallık, mekânsallığın mantığını ve
onun dildeki detaylandırılmasını ve anlatımını, daha somut eylemlerini, inşasını ve
kurumsal düzenlemelerini kapsar. (Shields, 1991, akt, Manderscheid ve Bergman,
2008:41)
Urry, (2001) yirminci yüzyılda sosyoloji tarihinde mekânın yokluğunun söz
konusu olduğunu fakat bunun sonsuza kadar sürdürülebilecek cinsten olmadığını ifade
eder. Urry’e göre ayrımlar etrafında şekillenmiş ve mekândışı bir sosyolojinin temelini
oluşturan önceki düşünceleri bozuma uğratmasıyla mekân yirminci yüzyıldan itibaren
genel olarak görünür hale gelmiştir… Urry telgrafın bulunması, telefon, x-ray cihazı,
sinema, radyo, içten patlayan motor, uçak, kubism, psikinalizm gibi yirminci yüzyılın
başlarında modern yaşamın mekânsal temellerini tamamıyla değiştiren birçok teknolojik
ve kültürel gelişmeler yaşandığını (Kern, 1983, Soja, 1989) fakat bunların o zamanlarda
sosyolojin içinde tam anlamıyla değerlendirilmemiş olduklarını belirtir.
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Sosyal bilim literatüründe Newton’una kadar götürülen mekânın “mutlak” ve
“göreceli” halde kavrayan iki farklı model geliştirilmiştir. Mutlak anlayış modelinde
mekân doğal bir kap (receptacle) veya arazi (territory) olarak tahlil edilir. Bu modelde
mekâna bir hazne (container) olarak işaret edilir. Bir hazne veya arazi olarak mekân boş
(boş olmasına rağmen yine de varlığını sürdüren) veya (onu hiçbir şekilde
değiştirmeyen) insanlar, şeyler, alanlar veya mallarla dolu olabilir. Bu anlayışta mekân
ve madde birbirinden ayrı, bağımsız öğeler olarak görülmüşlerdir. Bu dualitenin
sosyolojik analizdeki anlamı mekânın eylemden de bağımsız olarak varlığını sürdüreceği
şeklindedir. Hazne olarak mekân mantığında bu, eylemin itkisi zemine (backdrop) karşı
veya kendi içinde hareketsiz bir mekân üzerinde meydana gelir. Bu anlayış mekânı
hareket eden bedenlerin düzenlenmesinden türeten “görecelilik” geleneğine ters düşer.
Göreceli bakış açısından mekân tamamıyla bedenler arasındaki ilişkilerin sonucudur.
Sosyolojik kavrayışta bu, mekânın süreç içerisinde eylemler aracılığıyla meydana
geldiğini ifade eder. Göreceli model ilişki veya eylem yönüne öncelikli bir rolü teslim
etmesine karşın, bu model temsilcileri mevcut mekânsal düzenleyicilerin yapıcı gücünü
ihmal etmişlerdir. (Wikipedia, 15.12.2008)
Mutlak ve göreceli bakış açıları arasındaki teorik düşünüş bölünmüşlüğü aşmak
amacıyla Martina Löw mekânın “ilişkisel” (relational) modelini geliştirmiştir. İlişkisel
yaklaşım canlı varlıklar ile sosyal malların “düzenlenmesi” üzerinde durur. Bu yaklaşım
mekânın sosyal yapı olarak kendini ifşa etmesi sırasında algılanma, anımsanma veya
düşüncelenmesi süreçlerinde nasıl inşa edildiğini inceler. Sosyal teori bakış açısıyla bu
ilişkisel yaklaşım Anthony Giddens’ın yapının dualitesi anlayışını içeren yapısalcı
teorisinin devamı niteliğindedir. Martine Löw mekân olgusunu “mekânın dualitesi”
kavramıyla genişletir. Bu kavramda temel düşünce, bireylerin birer sosyal ajan olarak
eylemlerde bulundukları (ve süreç içerisinde mekânları inşa ettikleri), fakat eylemlerinin
nihayetinde ekonomi, meşruiyet, sosyallik, kültürel ve son olarak mekânsal yapılara
bağlı olduğu şeklindedir. Aynı zamanda mekânlar eylemi de düzenleyebilir. Bir başka
deyişle mekânlar eylemi hem sınırlayabilir hem de onu mümkün hale getirebilir.
Mekânın inşasını dikkate alarak, Löw genelde karşılıklı belirleyici etkenler olan
“mekânlaşma” (spacing) ile “sentez” (synthesis) kavramları arasında analitik bir ayrım
yapar. Mekânlaşma sosyal malların veya insanların yerler üzerinde yerleştirme (placing)
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eylemine veya yerleşme (placed) durumlarına işaret eder. Löw’e göre yerleştirme
aracılığıyla yaratılan bir düzen ancak mekânı oluşturan öğelerin –algılama, düşünceleme
veya hatırlanma süreçleri içinde- insanlar tarafından aktif şekilde birbirlerine bağlantılı
şekilde düzenlenmesiyle etkili şekilde inşa edilebilir. (Löw, 2008)

2.2.1- Tarihsellik ve Mekân
Felsefi problemler ile toplumsal süreçlerin coğrafyadan çok tarihsellik içinde
açıklanmaya çalışıldığı aydınlanma sonrası sosyal bilimlerde mekân, zaman karşısında
geri planda olmuştur. Mekânın açıklayıcı bir etken olarak ortaya çıkması ise 20. yüzyılın
ikinci yarısından itibaren başlamıştır. Bu süreci ayrıntılı şekilde eserlerinde tartışan
Edward Soja (2001:3-4) mekânın hermenötiği tartışmasını eleştirel sosyal bilimlerde
tarihçiliğin baskın olduğu 19. yüzyıla kadar götürür. On dokuzuncu yüzyılda Batıda
Marxizmin teorik ve pratik bilincinde zaman ve tarih ayrıcalıklı bir konuma sahip
olmuştur. Tarihin ne şekilde yapıldığı konusu özgürleştirici kavrayış ile pratik politik
bilincin kazanılması konusunda önemli bir kaynak olmuştur. Mekânın sosyal teorideki
yeri konusunda yapılan tartışma, tarihsel anlatıma bir diğer deyişle “duree”ye mekânsal
boyutluğun da eklenmesi etrafında gerçekleşmektedir. Bu ise Soja’ya göre sosyal teoriye
eleştirel bir mekânsal perspektifin savlanması yoluyla gerçekleştirilebilir. Bu anlamda,
Berger’in “zaman değil mekândır asıl bizden sonuçları gizleyen”
yapımı”ndan

çok

“coğrafyanın

inşası”nın

taktiksel

ve

teorik

sözü “tarihin
bir

dünyanın

anlamlandırılması için daha fazla imkanlar sunabileceğini belirtir.
Soja’ya göre on dokuzuncu yüzyılın ortaları hem rekabetçi endüstriyel
kapitalizmin yoğun şekilde yaşandığı hem de tarihçilik ve mekânsallığın özgürleştirici
bilincin kaynağı anlamında dengede bulundukları dönem olmuştur. Tarihçilik Alman
idealist felsefesi ile İngiliz politik ekonomiyi izlerken, mekânsallık Fransız
sosyalizminin eleştirel düşüncesinden beslenmekteydi. Endüstriyel kapitalizmin spesifik
coğrafyası sorunu, mekânsal bölgesel yapısı gibi konular radikal eleştirinin önemli bir
alanıydı. Bu dönemde ortaya çıkan bölgesel sosyal hareketler ile Paris Komününün
düşüşü sonrası radikal ve liberal mekânsal eleştiri, güçlü olan tarihselliğin gerisine
düşmüştür. Bu dönemlerde sosyalist kritik Marx’ın tarihsel materyalizmi etrafında
toplanırken, Comteçu ve yeni Kantçılığın liberal sosyal felsefeyi yeniden şekillendirmiş
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ve böylece yeni bir “sosyal bilimler” ortaya çıkarmıştır. Bu düşünce aynı zamanda
kapitalizmin daha çok tarihsel fakat aynı zamanda küçük boyutta da olsa coğrafik bir
süreç olduğu anlayışını ortaya çıkarmıştır. Soja, bunu “tarihin mekânsızlaştırılması”
kavramıyla ifade eder. (1989:2)
Foucault, mekânın ne zamandan beri politik bir problem olarak tezahür etmiş
olmasını ilginç bir soru olara niteler (1980, 149, akt. Gregory, 302). On dokuzuncu
yüzyılın zaman ve tarih açısından olan baskınlığı, Foucault’ya göre modern kritik
düşünceyi frenlemiştir. Foucault bu dönemde zamanın başatlığı karşısında mekânın alt
düzeyde kalmasını, “Bergson’la mı yoksa ondan önce mi başlamıştı? Mekân ölü, sabit,
diyalektik dışı, hareketsiz olarak görülmüştür. Buna karşın zaman, zenginlik, bereketli,
yaşam ve diyalektikti” sözüyle betimler. (2007:177)

2.2.2- Klasik Sosyolojide Mekân
Bir analiz nesnesi olarak mekânın klasik sosyologlarca tartışılması Urry’ye
göre örtülü ve dolaylı bir tarzda gerçekleştirmiştir. Marx, Durkheim, Weber gibi klasik
düşünürler mekânı toplumsal döngü içinde aktif bir etken olarak görmekten çok
toplumsallığın üzerinde gerçekleştiği ve sosyal güçler tarafından şekillendirilen ve
dönüştürülen bir nesne olarak görmüşlerdir.
Yaygın şekilde bilindiği üzere Marx ve Engels kapitalist endüstrileşmenin şehir
ve kasabaların o güne kadar hiç rastlanmadığı kadar ani bir büyümeye sebep olması ve
bundan sonra yaşanan yapısal gelişmeler üzerinde durmuşlardır. Berman’ın (1983) “katı
olan her şey buharlaşır” sözünde ifade edildiği üzere, değişim o gün için toplumsal
alanda baş döndürücü bir düzeydedir. Urry (2001:4), Marx ve Engels’in, inter alia
kavramını tartışırken, kapitalizmin insanları feodal bağlarından yani “doğal üstler”inden
kopardığını, burjuvazinin ise dünyanın başka yerlerinde pazar arayışına girdiğini
tartışırken, bunun ise yerel ve bölgesel pazarı parçaladığını ifade ederler. Sonraki
çalışmalarında özellikle kapitalde, Marx kapitalist büyümenin mekânın zaman tarafından
yok edilmesi yoluyla nasıl inşa edildiğini bunun sonuçta zaman ve mekân içinde ziraat,
sanayi ve nüfusun dönüşümünü nasıl ürettiğini analiz eder.
Durkheim, “toplumsal işbölümü” eserinde mekânik ve organik dayanışmayı
tartışırken işbölümünün artan maddi ve ahlaki yoğunlaşmanın sonucu olduğunu ifade
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eder. Maddi yoğunlaşma belirli bir bölgede artan nüfusu, yeni iletişim biçimleri ve kent
ve kasabaların büyümesini içerir. Ahlaki yoğunlaşma ise artan sosyal etkileşime işaret
eder… Sonuçta, Durkheim yerel coğrafik bağlılıkların artan işbölümüne dayalı
uzmanlaşmaya bağlı olarak zayıflayacağını ileri sürer. Durkheim İlkel Formlar eserinde
mekânın bir sosyal teorisini sunar. Bunun iki öğesi bulunmaktadır. Birincisi, bir toplum
içindeki herkesin mekânı aynı biçimde temsil etmesi, bu tür kavramların nedeninin
öncelikli olarak “sosyal” olduğunu ima eder. İkincisi, bazı durumlarda, en azından
mekânsal temsiller bazı durumlarda kendi sosyal organizasyonlarının baskın kalıplarını
hakikate uygun şekilde yansıtacaklardır.(Urry, 2001:4)
Max Weber, mekâna çok az referanslarda bulunmuş ve mekânsal kavramları
kent analizlerinde kullanmakta çekinceli davranmıştır. Büyüklük ve yoğunluk
kavramlarını analizinde kullanmayı reddetmiş, bunun yerine ortaçağ kentlerinin ortaya
çıkmasını, onların etrafını saran feodal sisteme karşı daha sonra nasıl bir meydan
okumayı oluşturduklarıyla ilgilenmekteydi. Weber’e göre ideal kent özerklikle
karakterize edilmekteydi ve bu yüzden ilk defa insanlar birer vatandaş olarak biraraya
gelmekteydi (Urry, 2001:5)
Mekân sosyolojisine en önemli katkıyı yapmış klasik sosyolog Georg
Simmel’dir. (Frisby, 1992, Featherstone, 1997, akt. Urry, 2001:5) Simmel’in (1858-1918)
mekân sosyolojisine direk referansta bulunan ve 1903’te yayımlanan “Mekân
Sosyolojisi” ile “Sosyal Formların Mekânsal Tasarımları” başlığını taşıyan iki makalesi
bulunmaktadır. Daha sonra eklediği başka makalelerle bunları Soziologie kitabında
toplayan Simmel’in mekân teması hakkındaki söyledikleri, a) mekânın sosyallikle ilgili
yönleri, b) mekânsal durumların sosyal etkileşim üzerindeki etkisi, ve c) bunların sosyal,
fiziksel ve psikolojik mesafe formları üzerindeki etkisi konuları etrafında toplanır. Fakat
Simmel diğer yazılarında olduğu gibi mekân hakkında da düzenli bir teori sunmaz.
Bunun yerine onun, birbirinin içine giren konuları, tarihsel uyumlu örnekleri ve
bağlamları ve nadir yüzeysel tartışmaları mekân anlayışına sosyolojik bir yaklaşım için
buluşsal (heuristic) araçlar sağlamıştır. (Fearon, 2008)
Georg Simmel’in mekânsal analize olan yaklaşımı özellikle “Mekânın
Sosyoloji” makalesinde bir parça zaman, kitle ve onun “sosyal geometri” dediği sayı
gibi formel kategoriler aracılığıyla insan sosyalizasyonunun ön koşullarını anlatan
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tamamlanmamış projesinin devamı niteliğindeydi. Kant, soyut alanda neye yaklaştıysa,
Simmel de bunun sosyal yaşamın mekânsal gerçekliği olarak rehberliğini yapma
girişiminde bulunacaktı.
Georg Simmel mekânın beş temel özelliği üzerinde yoğunlaşır:
1- Ayrıcalıklık (exclusivity) veya biriciklik mekân: Bir mekânı iki beden işgal
edemeyeceğine göre, sosyal mekân bağımsız bir ulus devlet veya evrensel Katolik
kilisesi gibi onu işgal eden grupların konum ve ayrıcalığına göre değişir.
2- Mekân sosyal amaçlara göre alt bölümlere ayrılabilir ve sınırlar içinde
çevrilebilir. Doğal sınırların tersine, “sosyal sınır sosyolojik sonuçlarıyla birlikte
mekânsal bir sebep değildir, fakat o bunun yerine mekânsal olarak formunu kazanmış
sosyolojik bir sebeptir.” Bu ise sınırların deneyim ve etkileşim için özel tasarımlar
sağladığı anlamına gelmektedir. Örneğin, politik sınırlarla birlikte sosyal düzeni
güçlendirmek (ör. milliyetçilik için bir zemin olarak) ve sınırlar karşısında ilişkileri
vurgulamak yoluyla bu insani buluşlar somutluğun bir duyumunu gerektirir. Amerikan
sosyologları, özellikle Robert Park, sosyal sınırlar düşüncesini sosyal sınıf ve ırk
konularına uygulayarak –Simmel bunu yapmamıştı- ilerletmişlerdir.
3- Sosyal etkileşimi mekânda konumlandırmak veya sabitlemek onun sosyal
formasyonu da etkiler. Örneğin, kilise çeşitli türlü öğeleri bir arada toplar. Kent gelişimi
evlerin

numaralandırılması,

sokakların

isimlendirilmesi,

akışkanlığı gibi yerin

sabitlenmesi ve bireyselleştirilmesine dayanır. Fakat, ulaşımın ve iletişim araçlarının
modernizasyonu daha esnek ve özet etkileşimlere izin verirken, bireylerin aynı anda
fiziksel bulunuşlarını da gerekli kılmaz.
4- Tüm sosyal etkileşimler yakınlığın yaklaşık derecesi ve bireyler ile gruplar
arasındaki mesafeye göre karekterize edilebilir. Bu boyutlar Simmelin metropolde sosyal
yaşam deneyimi üzerine olan yazılarının merkezini oluşturur. Fiziksel yakınlığın
artmasıyla birlikte, “kişisel mekân”ın da yönetilmesi gerekir. Bunun duygusal
aşırılıklara da sebep olması söz konusu olabilir.
5- Mekânsal ilişkilerin beşinci boyutu konumların değişimini kapsar.
“Yabancı” makalesinde Simmel mekânsal yakınlığa sahip bireylerin karşılaşma
durumunu ele alır… Burada yabancı “mekânsal ilişkilerin insanlar arasındaki ilişki
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durumlarını tek başına belirlemediği, fakat bu ilişkilerin sembolleri oldukları bir durumu
anlatır. (Fearon, 2008)
“Sosyal Formların Mekânsal Tasarımları Üzerine” adlı ikinci makalesinde
Simmel sosyal etkileşimin ne şekilde farklı mekânsal etkiler ve formlar ürettiği üzerine
odaklanır. Bunun için mekânsal formların dört alanını tartışır. Birincisi, sosyal
organizasyon

özellikle

politik

ve

ekonomik

kurumlar

düzeyinde

mekânın

organizasyonunu gerektirir. Örneğin, bireyler ulusal konumlarına göre farklı şekillerde
muamele görebilirler. İkincisi, otorite ve baskınlık bölgesel kontrol gibi değişik
mekânsal boyutlar üstlenir. Üçüncüsü, sosyal dayanışmanın mekânsal boyutları vardır.
Bir grubun komünal bağları “ev”leri veya fiziksel bir merkezleri olması halinde daha
güçlü olabilir. Ancak, Simmel Musevi insanların post-Diaspora’da (İsrail öncesi) sosyal
birliği merkezi bir yerleşim olmaksızın sağladığını kaydeder. Buna benzer olarak,
modern toplum merkeze gerek kalmadan daha büyük bir soyutlamaya doğru
gelişmektedir. Para ekonomisi değerin saf ifadesi olarak düşünülmesinde olduğu gibi iyi
bir örneği teşkil eder. Sonuçta, Simmel’in mekânın sosyal dünyayla olan ilişkisi üzerine
düşünceleri başlarda geride bir miras bırakmamıştır. Bu durum özellikle onun
başkalarınca da adapte edilecek bir teori veya yöntemden çok düşünce ve kavrayış
derlemleri sunması sebebiyle ileri gelmiştir. Simmel buna karşın, okurlarına son
zamanlarda yeniden keşfedilen, mekânın sosyolojik düşünüş ve analiziyle olan ilişkisini
açık şekilde göstermiştir. (Fearon, 2008)
Yirminci yüzyılında başlarında kent üzerine yaptıkları saha çalışmalarıyla
geliştirdikleri ekolojik kuramıyla Chicago Okulu, önceki sayfalarda bahsedildiği üzere,
mekân olgusunu merkeze alırlar. Bu kuramcılara göre kent canlı bir organizma misali
insanları kategoriler içinde sınıflar ve dağıtır. Kimi çevrelerce mekâna biçilen bu rol
mekânın fetişleştirilmesi olarak yorumlanmıştır. Okulun üyelerinden Luis Wirth’in kent
ve kır arasındaki büyüklük, yoğunluk ve heterojenlik açısından farklılığı ortaya koyduğu
“Bir yaşam biçimi olarak kentleşme” çalışması ve daha sonra Redfield’in “Folk
Toplumu” çalışmasında yaptığı analizlerle birlikte, mekânın düzenlenmesinin özellikle
büyüklük ve yoğunluk açısından ilgili sosyal kalıpları ürettiğini iddia etmiş olurlar.
John Urry tıpkı Wirth ve Redfield’in yaptığı gibi kent ve kır yaşamlarının
büyüklük, yoğunluk ve karmaşıklık açısından farklı yaşam biçimlerini sunduğunu
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kanıtlamaya ilişkin çokça araştırmalar yapılmasına rağmen, bazı çalışmalarda bunun
tersi yönünde, basit olarak tek başına kent veya kırsal kalıpların olmayacağını ortaya
koyan bulgulara ulaşıldığını iddia etmektedir. Tek bir yaşam biçimi yerine kentler farklı
yaşam biçimlerine sahip toplulukları barındırarak her iki formu da içerebilmektedir.
Urry (2001:6) sosyolojik çözümlemelere mekânın determinasyonunu merkeze alan basit
bir ikileme dayanan yukarıdaki analizlere “topluluk” kavramının çeşitli yollarla dahil
edildiğini aktarır (Bell, ve Newby, 1976).
Tönnies’in gemeinschaft ve gesellchaft kavramlarına itiraz eden Schmalenbach
(1977) bu ikileme üçüncü bir terimi, “bund”u eklemiştir. Bund karşılıklı duyarlılık ve
duygusallık temelinde bilinçli ve özgürce seçilen topluluğu ifade eder. Weber’in aksine
bund akıldışı ve bilinçsiz değil, akılsal ve gelenek dışıdır. Bund kalıcı veya zorunlu
olarak istikrarlı değildir (Hetherinten, 1994, akt. Urry, 2001:6))
1920’li yıllardan sonraki dönemde de Marxizmin Frankfurt Okulu teorisyenleri
gibi eleştirel teoriyi tarihsel materyalizm altında domine edildiği, bu yüzden sosyal
teoride mekânın arka plandaki konumu sürdürülmüştür. Bunun değişmeye başladığı tarih
ise 1960’lı yıllarda yine Marxist teorisyenler tarafından geliştirilen yazınlarla birlikte
gerçekleşmiştir.

2.2.3- 1960’lar Sonrası Mekân
Mekânın sosyal teori içinde temel bir argüman haline gelmesi genelde 1960’lı
yılların sonlarıyla birlikte başlatılır. (Urry, 2001, Soja, 1989, Smith, 1984) Soja, bunu
1960’lı yıllarda başlayan dördüncü moderniteyi tetikleyen krizin başlangıcı ve modern
kritik gelenekte başlayan farklılaşmayla ilişkilendirir. (1989:4) Smith, yeni-Kantçı
tarihçiliğin büyüsünden etkilenmiş coğrafik mekân ve çevrenin ortodox geleneğinin
1960’lı yıllarla birlikte tarihçilik karşıtı positivizmle birlikte dönüşüm geçirdiğini ifade
eder. Smith’e göre bundan sonra mekân

(zaman ile birlikte) gerçekliğin temel

koordinatlarından biri haline gelmiştir. (1984:4)
Mekânın bu yükselişi bu dönemde Marxist teori kapsamında mekânın kapitalist
üretim biçiminde ne şekilde üretildiği ve yeniden üretildiği ve bunu hem bir üretim aracı
hem de kontrol ve ideolojik bir araç olarak nasıl kullanıldığıyla ilişkili yeni tartışmalar
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içinde gerçekleşmiştir. Bu konuda yazan isimlerin en başında hiç şüphesiz Fransız
düşünür Henri Lefebvre gelmektedir.
Işık (1994:20) toplum ve mekân arasındaki kavramsallaştırma çalışmasında
mekânı tarihsellik içinde üç dönemde tartışır. İlk olarak, 1970’li yılları David Harvey’in
o dönem mekân tartışmasına bir devrim etkisi yaratmış Social Justice and the City
(Toplumsal Adalet ve Kent) çalışması eşliğinde değerlendirir. Bu dönemde en çok
tartışma konusu olan mekânsal determinizm (mekânsal fetişizm) temelde mekâna
neredeyse gizemli bir özerklik atfeder ve mekânın geometrik özelliklerini temel
belirleyici olarak görür. “Bunun karşısında duran yapısalcı yaklaşımda ise mekân,
toplumsal ilişkilerin basit bir yansıması olarak kabul edilir. Bu yaklaşım, mekânı sadece
bir sonuç olarak görmekte, mekânın toplumsal ilişkiler ve toplumun kuruluşu üzerindeki
etkisini göz ardı etmektedir.” Coğrafya tarihinin her iki uçta duran bu yaklaşımlar
arasında bir orta yolu bulmayı amaçlayan bir süreç olduğu söylenebilir. Işık (1994:20)
bu konuda, Doreen Massey’in (1984, 1985) birbirlerine ne denli karşıt görünseler de
mekânsal fetişizm ile yapısalcı coğrafya arasında çarpıcı bir benzerlik olduğu fikrini
aktarır. “Her iki yaklaşımda da mekân ve toplum ayrı ayrı kavramsallaştırılmakta,
sadece ikisi arasındaki belirleyicilik ilişkisinin yönü değişmektedir.
1980’li yıllarda ise yapısalcı yaklaşıma yöneltilen eleştiriler üzerinden yeni bir
dönem başlamıştır. Yapısalcılık her ne kadar mekânın toplumsal ilişkilerin önemli bir
öğesi olduğunu vurgulamışsa da “mekânın nasıl bir fark yarattığı” sorusu cevapsız
kalmış, Massey’in sözleriyle mekân küçümsenmişti. Bu dönem sloganların başında
“coğrafya önemlidir” (Geography matters!) sözü gelmektedir. Bu dönem yapı-aktör
tartışması bağlamında, mekânın politik potansiyelinin ön plana çıkmasında temel rol
oynayan yerellik (locality) tartışmasından ayrı olarak, coğrafyada belirgin olarak ortaya
çıkan bir diğer tema da bireye verilen önemin artmasıdır. “Giddens’ın (1984) yapı-aktör
ikilemini tam da coğrafyanın önemini vurgulayarak aşma çabasındaki yapılaşma kuramı,
Giddens’ın kendisinin de esinlendiği Hagesrstrand’ın “zaman coğrafyası” kavramı
aracılığıyla

gündelik

yaşamın

coğrafyası

ya

da

mikro

coğrafyalar

olarak

adlandırabileceğimiz bir alanda yapılan çalışmaları beslemiştir. (Işık, 1994:22)
1980’li yıllar sonrasında postmodernizmle birlikte mekân kavramsallaştırması
özelikle mekânın politikleşmesi konusu çerçevesinde ele alınır. Hatta postmodernizm
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tartışmalarının en başından itibaren mekân/coğrafya tartışmaları ile iç içe geçtiği
söylenir. “Bugün alıştığımızdan farklı bir tarzda kullanılmış olsa da postmodernizm
teriminin yaygınlaşması, mimarlık alanındaki tartışmalar sayesinde olmuştur.” Işık
(1994:23-25), postmodernizm tartışmalarını coğrafya disiplini içerisinde zaman-mekân
ilişkisi ve kimlik tartışmaları (kimliğin yapılanması, kimlik politikaları) içinde ele alır.
Zaman-mekân ilişkisi tartışmasının Anderson (1991), Giddens (1990) ve Harvey
(1989)’in çalışmaları doğrultusunda yorumlandığı bu ilişkinin toplumun yapılanışında
belirleyici bir öneme sahip olduğu her üç yazar tarafından vurgulanmıştır. Her üç
yazarın vardığı ortak noktalar şu şekilde özetlenebilir: “Toplumsal yapı ve pratikler ile
zaman-mekân kavrayışları arasında bir dizi karmaşık ve çok yönlü ilişki söz konusudur.
Toplumsal yapı ve ilişkilerimiz, zamanı ve mekânı kavrayışımızı etkilediği gibi, zaman
ve mekân kavrayışlarımız da toplumsal eylemlerimizi anlamlandırma biçimimizi
etkilemektedir. Zaman-mekân kavrayışlarının bir anlamda soluğumuz hava gibi olduğu
söylenebilir; bu kavrayışlar, bir yandan içinde yaşaya geldiğimiz toplumsal pratikleri
belirli bir gözle görmemizi sağlarken, diğer yandan da bu kavrayışlar sayesinde bazı
ilişkiler gözden kaçabilir, bazı sonuçlar gizli kalabilir. (Işık, 1994:23-25)
Jameson’a (1991) göre kapitalizmin evrelerine göre değişen bir mekânsal
mantığı vardır. Günümüzün postmodern kapitalizmine denk düşen mekân ise, bir
anlamda şizofrenik olarak adlandırılabilecek, parçalanmış bir mekândır. Bu postmodern
mekân, herhangi bir bütünlüğü olmayan, birbirinden kopuk parçaların bir kolajıdır.
Kişinin gündelik yaşamında bu kopuk mekânları zihninde bile birbirine bağlayabilmesi
son derece güç, hatta olanaksızdır. Bugünün postmodern yaşantılarını benzersiz kılan da
bir ölçüde budur.” Jameson bunun için bilişsel haritalandırma kavramını geliştirir.
Bilişsel haritalandırma onun günümüz toplumunda sınıf mücadelesi yerine kullandığı bir
metafordur. Kişi kendi öznelliğini konumlandırmaya çabalarken, kapitalizmin eşitsiz
gelişimi ile yarattığı mekânları haritalandırmalı ve bu mekânları, sermaye karşıtı direniş
mekânlarına dönüştürebilmelidir. Bunun için de esas olarak yeni bir mekânsal düşün
gereklidir. (Işık, 1994:26)
“Kuşkusuz mekân (temelde) bir fiziksel üretim nesnesidir; somut olarak
üretilen, kullanılan ve tüketilen bir nesnedir. Tarihin ilk zamanlarından günümüze değin,
mekânın çeşitli malzeme ve yapım tekniklerini içeren bir nesne olarak üretilmesi her
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toplumun temel uğraşlarından biri olmuştur. Bu anlamıyla mekân, bir edim olarak
yapma eylemi ve bilgisinin alanına dahildir. Ancak mekânı sadece yapı yapma
eyleminin bir sonucu olarak düşünmek yanlış olur. Mekân olgusu, fiziksel gerçekliğinin
ötesinde karmaşık bir dizi durumu barındırır. Mekân aynı zamanda toplumsal olayların
içinde geçtiği sosyal bir olgudur. Sosyal mekân sadece fiziksel üretimin araçlarıyla
değil, o toplumu kuran ilişkiler örüntüsüyle anlamlandırılabilir… Mekânın üretimi ve
tüketimi toplumsal bir örgütlenmenin ve bu örgütlenmenin sosyo-ekonomik ve politik
kriterleri çerçevesinde gerçekleşir… Kapitalist ekonominin mekân üzerindeki yıkıcı
etkisi ve buna bağlı olarak geçicilik durumu, modern dünyada her şey gibi mekânsal
değerlerin de nicelleşmesi olgusu ile doğrudan bağlantılıdır. Nicelleşme olgusu mekânın
en temel konvansiyonu olan “yer” ile olan ilişkisini kopartır. Mekânın yer ile olan
ilişkisinin kopması, mekâna ait bildik konvansiyonların tümünde temel bir dönüşümün
ilk adımını oluşturur. Sözü edilen dönüşümün etkisinin en çarpıcı biçimde görüldüğü
alan, metropoliten yerleşmelerdir. Metropoliten alanlar mekâna ait konvansiyonların
geçerli olmadığı, küreselleşen ekonominin mekânsal hareketliliği içinde niceliksel
değerlerin ön plana çıktığı yeni bir mekânsal yapılanma olarak ortaya çıkarlar. Bu
mekânsal yapılanmayı anlayabilmek ve ona karşı tavır alabilmek için arkasında yatan bu
maddi güçlerin derinlemesine anlaşılması gerekmektedir. (Yırtıcı, 2005:1-13)
Endüstriyel sonrası toplumlarda deneyimlenen ileri kapitalist aşamada mekân
saf bir meta haline dönüşmüştür. Pazarlama konusu olamayacak hiçbir mekân yok
gibidir. Kentin merkezi bir semtinde kıymetli bir arsa olarak ilk başta çağrıştırdığı
kullanım alanı dışında, mekân aynı zamanda bir sporcunun forması, yarış arabası veya
toplu taşıtların kaportası, bilbordlar, apartman cepheleri, TV ekranının küçük bir köşesi
gibi yeni kullanım alanlarıyla kapitalist üretim biçimine hizmet edebilecek hale
dönüştürülebilmektedir. Giddens’a göre “mekânların pazarlanabilir oluşu, bir bütün
olarak kapitalizmin üretken sisteminde fiziksel çevreyi karmakarışık eder”.(1998:101)
Marks’a göre, “metalaşma” nosyonu kapitalist düzenin çözümlenmesi için
temel bir kavramdır: Yani, kapitalist girişim, işgücü de dahil olmak üzere her şeyin kar
amacıyla alınıp satılabilmesinden ibarettir. Öyleyse “commodification” kavramının
insanoğlunun yaşadığı ortamın her yanına ulaştığını görürsek şaşırmamalıyız. Kapitalist
toplumlarda mekânın bile kar etmek amacıyla nasıl kullanılmaya başlandığını görmek
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suretiyle çağdaş kentleşmeye ve bununla bağlantılı toplumsal hayat biçimlerine bir
anlam verebiliriz… Kapitalizmin yarattığı mekânsal farklılaşma ve ayrışma süreçlerinde
kentsel arazi bağlarını; emeğin ve sermayenin konumunu; sınıfsal bölünmelerin rolünü;
yeni işbölümü ve sınıfların kentsel mekânda yer seçim davranışının arkasındaki olumsal
etmenlerin sorgulanması gereğini ortaya atan eleştirel kent teorisi, “kapitalist kent”
sorunsalını 1970’li yıllardan beri kent bilimlerinin gündeminde tutmaktadır. (Kurtuluş ve
Türkün, 2005:19)
Harvey, sermayenin sürekli büyüyen ölçekteki birikimi ve hızlanan kentleşme
ile bunun içinde artan yoğunlaşma ve toplumsal bütünleşme konuları bağlamında
mekânsal farklılaşma ile toplumsal yapıyı ilişkilendirmek için dört tane varsayımın
belirtilebileceğini öne sürer. Harvey’e göre bu varsayımların açıklanması ve
kanıtlanması durumunda, mekânsal farklılaşma ile toplumsal düzen arasında zorunlu bir
bağlantının ortaya konulması sağlanabilecektir. Bunlar: “1- Mekânsal farklılaşma,
kapitalist toplumdaki toplumsal ilişkilerin yeniden üretimi çerçevesinde açıklanmalıdır.
2- Mekânsal birimler, komşuluk birimleri, yerel topluluklar, bireylerin değerlerini,
beklentilerini, tüketim alışkanlıklarını, pazar donanımlarını ve bilinç durumlarını önemli
ölçüde

etkileyecek

özel

toplumsal

etkileşim

ortamlarıdır.

3-

Büyük

nüfus

yoğunluklarının farklı topluluklara ayrılması, Marksçı anlamda sınıf bilincinin
bölünmesine hizmet eder ve bu nedenle sınıf savaşımı yoluyla kapitalizmden sosyalizme
dönüşümü güçleştirir, fakat 4- Mekânsal farklılaşma modelleri kapitalist toplumdaki
çelişkilerin birçoğunu yansıtır ve somutlaştırır; bunları yaratan ve sürdüren süreçler,
sonuç olarak, kararsızlık ve çatışma mekânlarıdır.” (2002:161)

2.2.3.1-

Lefebvre’de Mekân ve Mekânın Üretimi
Fransız filozof Henri Lefebvre (1901-1991) genelde neo-marxist olarak bilinir.

Çalışmaları Marxist teoriyi mekânsallık boyutuyla birlikte genişletmeyi amaçlar.
Lefebvre düşüncelerini modern dönemin Fordist-kapitalist mekânı üzerine yaptığı analiz
üzerine temellendirir. Bu manada yazılarının büyük çoğunluğu mekânın kapitalist
toplumdaki önemi ve üretimdeki rolü üzerinedir. Son çalışması olan Mekânın Üretimi
eseri kent teorisi ile beşeri coğrafya bilimlerinde önemli açılımlar kazandırmıştır. Bu
anlamda Edward Soja, Lefebvre’yi “metafilozof” olarak sosyal mekânsallığın sınırsız
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boyutlarının kapılarını açan ve buna en büyük katkıyı yapmış kişi olarak takdim eder.
Farklı disiplinler arasında çalışmalar yapmış olan diğer araştırmacılardan farklı olarak
Lefebvre’nin farkı, “mekân”ı öncelikli açıklayıcı olgu olarak seçmiş ve 1960’lardan
sonra bunu tüm çalışmalarına yaymış olmasıdır. 1990’lara kadar dikkat çekmeyen
Lefebvre’nin mekân projesi dualite anlayışına üçüncü bir boyutu kazandırmıştır.
Dualiteye karşı çıkış ve buna üçüncü bir etkenin katılması Lefebvre’nin ve onu
takip eden Edward Soja’nın kritik düşüncelerinin temelini oluşturur. Lefebvre reflektif
düşünce ve felsefenin Antik Yunan’da olduğu gibi kuru-yaş, küçük-büyük şeklinde uzun
bir dönem ikilikler üzerinde durduğunu, daha sonra Batılı felsefe paradigmasında
bunların, özne-nesne, açık-kapalı biçiminde sürdüğünü, son olarak modern dönemde,
gösteren-gösterilen, bilgi-bilgidışı, merkez-çevre gibi kavramlar arasında zıtlık
ikiliklerin oluşturulduğuna dikkat çekerek, “ilişki sadece iki kavram arasında mı
gerçekleşir?” sorusunu sorar. Lefebvre, üçüncünün yani “diğer”in daima olduğunu
savunur. (Soja, 1996:53)
Dualite karşısında geliştirilen “üçüncü boyutluluk” kapsamında Lefebvre ilk
başta varoluşun yüzyıllar boyunca filozof ve diğer kritik düşünürlerce ağırlıklı olarak
üzerinde durulan “tarihsellik” ve “sosyallik” ikili düşünce geleneğini sorgular. Ona göre
varoluş problemi bağlamında mekânın rolü pasif ve geri plandadır. Lefebvre “tarihin ve
sosyal yaşamın mekânsal boyutu birçok düzeyde sosyal eylem için dışsal bir depo
(container), bir sahne veya çevre olarak sabit bir halde arka plana atıldığını, geçmiş
yüzyıllarda her türlü yaşamın, her olayın, her eylemin ilgili bir tarihsel ve sosyal bir
yönü olduğunun sorgusuz bir şekilde varsayıldığını, bu anlamda dünyanın tarihsel ve
sosyal bir proje olarak kabul edildiğini ileri sürer. Soja, mekân üzerine başlayan
çalışmalarla birlikte oluşun bu dualitesine üçüncü bir etken olan mekânsallığın da
(spatiality) eklendiğini aktarır. Birbirinden bağımsız olabilecek bu üç boyut yani
tarihsellik, sosyallik ve mekânsallık boyutları birbirleriyle de ilişkili haldedirler.
(1996:3)
Soja insan varoluşunun sosyal oluşun doğasını kabaca aşağıdaki şekilde
gösterir.
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Şekil 3: Oluşun Üçlemesi (Soja, 1996:71)

Oluşun bu üçlemesinde mekânsallık yani mekânın üretimi boyutu başta
Lefebvre olmak üzere ondan sonra gelen diğer mekân teorisyenlerinin katkılarıyla
geliştirilmiştir. Soja, mekânın Kant, Hegel, Heidegger ve Sartre gibi birçok filozofun
yazılarında merkezi bir önem taşımadığını, bunun ise en etkili şekilde Henri Lefebre’nin
yazılarında bulunduğu görüşünü aktarır. (Soja, 1996:71)
Mekânsallık, tarihsellik ve sosyallik terimleri özetle ve sırasıyla mekânın
sosyal üretimi, zaman ve dünyada bulunmaya denk gelir. Ontolojik üçlemenin üç
momenti de birbirini içerir. Bölümlenmiş disiplin ve söylemde bağımsız şekilde
çalışılmış ve kavramsallaştırılmalarına rağmen bunlar ayrı ayrı birbirinden izole halde
tam olarak anlaşılamazlar. Burada üçüncü kavram olan mekânsallık, indirgemecilik veya
genellemeciliğin her türlü ikili formuna karşı savunucu bir stratejik pozisyon kazanır.
Mekânsallık iddiası insanın yaşam dünyasının sosyalliği ve tarihselliğini yorum ve
bilgiye açık hale getirir. Üçüncü mekân (Thirdspace) içindeki tüm ayrışmalar bu
ontolojik yeniden yapılanmayla başlar: Dünyada olma (being in-the-world) varsayımıyla
birlikte, Heideggeir’in Dasein’ı, Sartre’nin “etne-la”sı varoluşsal olarak aynı anda
tarihsel, sosyal ve mekânsal olma olarak tanımlanabilir. Bizler her şeyden önce ve her
zaman tarihlerin, coğrafyaların, toplumların inşası/üretimi bağlamında kolektif ve aktif
anlamda bireysel olarak katılmada ise tarihsel, sosyal ve mekânsal oluşlarız. (Soja,
1996:73)
Mekânın ontoloji tartışma içinde konumlandıran Lefebvre mekânın bütünsel
bir teorisini geliştirmeye çalışır. Bunun için de mekânoloji (spatioloji) terimini ortaya
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atar. Bu terim diğer başka boyutlarla birlikte fiziksel mekân (doğa), zihinsel mekân
(mekân hakkında formel soyutlamalar) ve sosyal mekân (bireyler arası etkileşimin
mekânı) arasında uzlaşmacı bir çabaya dayanır. Lefebvre değişik “yanlarının” ayrı ayrı
boyutlar halinde ele alınması sebebiyle mekânın; filozofların, doğa bilimcilerin ve sosyal
bilimcilerin elinden çok çektiğini iddia eder… Mekânın bu farklı “modalitelerini” tek bir
teori içinde bir araya getirmekle Lefebvre mekânı ortaya çıkarmayı ve onu yeniden
kodlamayı amaçlar. Bunu ise Marx’ın üretim nosyonunu güncellemek ve geliştirmek
için yapar. (Merrifield, 2006:104)
Lefebvre’nin Marx’ın üretim nosyonu üzerinde durması ve bundan hareketle
toplumu anlamaya çalışması Marxist gelenekle ilişkilidir. Marx için radikal olmak ise
“şeyleri kökleriyle birlikte kavramak” anlamına gelir. Marx’ın üretimle olan ilgisi
kapitalist toplumun köklerine inmeyi tayin etmek içindi. Tıpkı bunun gibi Lefebvre’de
her türlü fiziksel ve zihinsel görünüşleri ve her türlü materyal ve politik perdelemelerin
arkasında içsel dinamikleri ve üretici (generative) unsurların (moments) izini sürerek
kapitalist sosyal mekânı açığa çıkarmaya çalışır. Lefebvre üretici sözcüğünün aktif,
yaratıcı ve yaratım anlamına geldiğini ve gerçekte ise bunun bir süreç olduğunu ifade
eder. Mekânın bu üretici boyutuna ulaşılması durumda onun bu defa, aktif şekilde nasıl
üretildiği sorusunun cevaplanmasını ortaya çıkarır ki, bu defa mekân bir ölü, içsel bir
şey veya obje olmaktan çok, organik ve canlı olarak yeniden yorumlanır hale gelir.
Lefebvre’ye göre mekânın bir nabzı vardır ve hızla atar, akar ve diğer mekânlarla
çarpışır. Bu konuda Lefebvre’nin en gözde betimlemesi hidrodinamikten gelir. Mekânlar
ona göre büyük hareketler, muazzam ritimler ve büyük dalgalar bağlamında betimlenir.
Bunların tümü birbiriyle çarpışır ve birbirine dokunur. Tüm bu mekânlar çok büyük
sayıdaki akıntılar halinde birbirlerinin içine girer. (Merrifield, 2006:105)
Lefebvre için mekân pasif bir yüzey veya şeylerin “yer bulması”nı mümkün
kılan bir tabular rasa veya herhangi bir yerde kendini zemine dayandırma hareketi
değildir. Mekân tıpkı diğer metalar gibi bizzat kendisi aktif şekilde üretilen bir şeydir.
Mekân yaşamın oynandığı bir tiyatro sahnesi değildir yalnızca. Hakikatte mekân sosyal
realite içinde “aktif bir unsur”dur. Yeniden üretilmeden önce üreten, belirli yasalar
içinde yaratılandır. Mekân “sosyal gelişmenin belirli bir aşaması” tarafından koşullara
bağlanmıştır. Her bir üretim biçimi kendine ait belirli bir mekâna sahiptir ve bir
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biçimden öteki bir biçime geçmek yeni bir mekânın üretimini gerektirir. Endüstriyel
kapitalizm feodal mekânı ortadan kaldırmıştır. Geç kapitalizm kendi tarihsel spesifik
kent ve endüstriyel formlarını üretmiştir. Geç kapitalizm kolonize edilmesi ve alınıp
satılması için mekânı metelaştırmaya devam etmekte, yaratmakta ve yerle bir etmekte,
kullanmakta ve suiistimal etmekte, kurgulamakta ve onun için savaşmaktadır. Burjuva
coğrafyasının tarihi hem insanların hem de mülklerin istimlakının tarihidir. Bu tarih
camların parçalanması ve duvarların yıkılmasıyla çınlayan, kan ve ateş harfleriyle
uygarlığın vakayinamelerinde yazılmıştır. (Merrifield, 2006:107) “Ürünlerin en genel
olanı” bu mekân tarih veya sosyal tarihçilik olarak zamanın sosyal üretimiyle formel ve
yaygın olarak eklemlenmiş bir halde kendi kendine çoğalır. Mekân aynı anda hem
objektif hem de sübjectif, hem materyal hem de metaforiktir. Sosyal yaşamın hem bir
aracı hem de sonucudur. (Soja, 1996:45)
Mekânı üretim sorunsalı içinde analiz eden Lefebvre; sosyal ilişkilerin
varoluşunun modu tam olarak nedir? sorusunu sorar. Bunlar cisimsel (substantial), veya
formel olarak soyut mudur? Bu manada mekânı çalışmak Lefebvre’ye göre üretimde
hangi sosyal ilişkilerin ne derecede mekânsal ve varoluşa göre ne derecede sosyal bir
varoluşa sahip olup olmadıklarına bağlı olarak bir cevap sunar. Lefebvre’nin mekân
kuramında sosyal ilişkiler kendilerini mekânda yansıtırlar, orada kaydedilmiş (inscribed)
hale gelirler ve süreç içerisinde mekânın kendisini üretirler. Ona göre burada yaşanacak
başarısızlık, bu ilişkilerin “saf” soyut bir alanda sürmesine, yani temsiller ve böylece
ideolojinin sahasında sürmesiyle sonuçlanır ki bu da laf kalabalığı, lakırdı ve boş söz
olur. (Lefebvre, 1991:129, akt, Soja, 1996:46)
Soja’ya göre (1996:46), Lefebvre’nin vermek istediği mesaj son derece açıktır:
Tüm sosyal ilişkiler, bir parça bizim yaşadığımız sosyal varoluş, sosyal mekânın sosyal
üretimi sırasında yalnızca mekânsal olarak yazıldıklarında (inscribed) yani somut olarak
temsil edildiklerinde gerçek ve somut hale gelirler. Sosyal gerçeklik tesadüfi biçimde
(concidentally) mekân “üzerinde” gerçekleşen bir mekânsallık değildir. O bunun yerine
baştan beri (presuppositionally) ve ontolojik olarak mekânsaldır. Mekânsallaşmayan bir
sosyal realite yoktur. Mekânsız bir sosyal süreç de mümkün değildir. Saf soyut, ideolojik
ve temsil alanında bile genelde saklı halde bulunan yaygın ve ilişkili bir mekânsal boyut
bulunmaktadır

81

Lefebvre (1991) için mekân tarafsız ve basit bir geometri değildir. Mekân
üretilir ve yeniden üretilir. Bu yüzden mücadelenin bir yanını yansıtır. Lefebvre’ye göre
arazi, semt, site, yer gibi tüm farklı olgular mekân veya mekânsallaştırılmasının aynı
diyalektiksel yapısı içinde anlaşılmalıdır. Geleneksel biçimde bu farklı olgular farlı
disiplin temelli analizler sonucunda ayrıştırılması halinde bunların yine de birleşik bir
yapıda bir arada toplanması gerekir. (Urry, 2001) Lefebvre bunun için “mekânsal
üçleme” olarak isimlendirdiği karmaşık bir buluşsal (elucive) model inşa eder. Mekânsal
üçleme olgusu Lefebvre’nin Mekânın Üretimi eserinin epistemolojik saç ayağını
oluşturur. Mekânın sosyal üretimi birbiriyle bağlantılı olan bu üç faktör arasındaki
diyalektiksel etkileşimin sonucudur.
“Üçlü diyalektik” (triad dialectic) olarak kavramsallaştırdığı bu olgu disiplinler
arası bir olgudur ve sadece tarih, sosyoloji ve coğrafyayı ilgilendirmez. Bu konuda genel
anlamda zaten mekân Lefebvre’ye göre sadece coğrafya, mimarlık, kent planlaması gibi
mekân odaklı bilimlere bırakılmayacak veya tarih ve sosyal bilimler için sadece bir
boşluğu doldurmaya yarayan arka plandaki etken olarak görülmeyecek kadar önemli bir
olgudur. Bu sebeple Lefebvre analizlerinde disiplinlerarası (transdisciplinary) kavramını
üzerinde vurguda bulunur.
Mekânın üçlü diyalektiği şu öğelerden oluşur: 1- Mekânsal Eylem (Algılanan
Mekân) 2- Mekânın temsilleri (Düşünülen Mekân), 3- Temsilin mekânları (Yaşanılan
Mekân).

Şekil 4: Mekansallık Üçlemesi, (Soja, 1996:74)
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1- Mekânsal Eylem (Spatial Practice): Mekânın gündelik yaşamda yeniden
üretimini ifade eden “mekânsal eylem” aynı zamanda algılanan (perceived) mekândır.
Analitik bakış açısıyla bir toplumun mekânsal eylemi o toplumun kendi mekânının
okunmasıyla (decipher) ortaya çıkarılabilir. Bu okumanın zaman içinde nasıl değiştiğini
göstermek için Lefebvre, bütün vurguyu kapitalizm altında “modern” mekânsal eylem
üzerinde yapar. Bunu da gündelik yaşamın devam eden rutinleriyle güzergahları, ağları,
iş yerleri, özel yaşam ve serbest zaman aktiviteleriyle ilişkilendirir. Mekânsal pratikler
yaşanılan realiteyi biçimlendirir. Materyelize edilen ve sosyal olarak üretilen empirik
mekân algılanan mekân olarak (insanların dünya algıları, kendi dünyalarının gündelik
sıradanlıklarıyla) tanımlanmıştır. (Soja, 1996:66, Merrifield, 2006:110)
Edward Soja bu mekân türünü birincilmekân (Firstspace) olarak yeniden
tanımlar. Birinci mekân mekânsal formların somut materyal halini ifade eder. Empirik
olarak haritalandırılan mekânlardır. Birincil mekânın epistemolojisi ve düşünüş biçimleri
yüzyıllar boyunca mekânsal bilginin gelişimine yön verdi. Bunlar Lefebvre’nin
mekânsal pratik veya algılanan mekân olarak isimlendirdiği analitik okuma üzerinde
odaklanmışlardır. Bu mekân materyal olan, metaryalize edilmiş, fiziksel mekândır.
Empirik olarak ölçülebilir, biçimler olarak anlaşılmıştır.
2- Mekânın Temsilleri (Representations of space): Mekânın kavramsal
(cognitive) olarak geliştiğini ifade eden “mekânın temsilleri” aynı zamanda düşünülen
(conceived) mekânı ifade eder. Bilim insanlarının, plancıların, kent uzmanlarının,
bilimsel bir yatkınlıkla belli bir sanatçı tipi olarak yaşanılan, algılanan ve tasarlananın ne
olduğunu tanımlarlar. Bu tasarlanan mekân özellikle bu kişilerin empoze ettiği düzen
veya dizaynla, yani üretimle de bağlantılıdır. Bu tür bir düzen, bilgi, işaret ve kodlar
üzerinden mekânsal eylemin okuyucu araçları ve böylece mekânsal bilginin üretimi
üzerindeki kontrol yoluyla oluşturulur. (Soja, 1996:67)
Bu mekân çeşitli gizli işaretler ve jargonlardan, bu ajan ve kurumlar tarafından
kullanılan,

somutlaşan

planlar

ve

paradigmalardan

oluşur.

Temsil

dünyanın

soyutlaşmasını, beden yerine aklın içinde ne olduğunu ima eder. İdeoloji, iktidar ve bilgi
genelde bu temsilin içinde saklı haldedir. Bu tür bir mekân her toplumda baskın olan
mekân türüdür. Üretim ilişkileriyle ve ilişkilerin empoze ettiği “düzen”le böylece
bilgiyle, işaretlerle, kodlarla ve ön ilişkilerle sıkı şekilde bağlı haldedir. Sermayenin,
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devletin ve burjuvanın mekânı olması nedeniyle, mekânın temsilleri mekânın üretimi
üzerinde önemli bir rol ve spesifik bir etkiye sahiptir. (Merrifield, 2006:109)
Mekânın temsilleri Soja tarafından ikincilmekân (secondspace) kavramına denk
gelir. İkincil mekân idealde kavranan mekân insanlığın mekânsallığı bilinç düzeyinde
yeniden temsilini anlatır. Lefebvre için bu (ikincil) mekânın temsilleri baskın mekândır
ve hem birincil mekân olan mekânsal pratikleri hem de üçüncü mekân olan temsilin
mekânlarını tasarlar hem de kontrol altında tutar.
Soja birincil mekânın gerçek, ikincil mekânın ise hayali olduğunu ve coğrafik
tahayyülün en azından geçmiş yüzyılda bu ikili mekân düşüncesi etrafında evrildiğini
ifade eder.
3- Temsilin Mekânları (spaces of representation): Mekânın kompleks şekilde
sembolleştirilmesi ve düşünselleşmesini ifade eden “temsilin mekânları” yaşanılan
mekân olarak da adlandırılmıştır. Bu mekân direk şekilde yaşanılan ve gündelik yaşamın
üzerinde kurulduğu mekândır. “Bu mekânlar jargon dili ve sembollerin dünyası
olmaktan çok argonun dünyası, “insanların” ve “kullanıcılarının” imajı ve “objelerinin”
sembolik anlamlarından faydanılan fiziksel mekânın örtüsüdür. (Lefebvre, 1991:39)
Temsilin mekânları köşedeki bir cafe, park cephesi olan bir bina, postaneye yakın olan
Cedar Tavern’dan sonraki üçüncü sokaktır.” (Merrifield, 2006:110)
Temsilin mekânları Lefebvre tarafından diğer iki mekândan hem ayrı ve hem
de onları kapsayıcı olarak tarif edilmiştir. Bu mekânlar bazen kodlanmış, bazen de
kodlanmamış karmaşık sembolleri somutlaştırır. Sosyal yaşamın gizli veya yer altındaki
boyutuyla ayrıca sanatla ilişkilidirler. Lefebvre için yaşanılan mekân “tutkuyla dolu,
sıcak ve tensel yakınlaşmalarla doludur. Düşünülen mekân ise entelektüel, soyut, soğuk
ve mesafeyle doludur. (Soja, 1996:69) Temsilin mekânları yaşayandır. Konuşur. Etkili
bir çekirdek veya merkeze sahiptirler: Ego, yatak, yatak odası, mesken, ev veya meydan,
kilise, mezarlık. Şehvetin, eylemin, yaşanılan durumların yerlerini kapsarlar ve bunlar
aynı anda zamanı içerir. Sonuç olarak, temsilin mekânları farklı yollardan
nitelendirilebilirler. Yönlendirici, durumsal veya ilişkili olabilirler. Çünkü bunlar
özellikle niteliksel, akışkan ve dinamiktirler (Lefebvre, 1991:42, akt. Soja, 1996:69)
Yaşanılan mekânlar ele geçirilmesi güç mekânlardır. Düşünce ve kavrayış bunlara
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hükmetmek ister, onları kendine mal etmek ve domine etmek ister. (Merrifield,
2006:110)
Yaşanılan mekân Soja’nın üçüncümekân (thirdspace) terimine denk gelir.
Üçüncümekân (Aleph-Elif) birinci mekân olan fizikselden, ikincilmekân olan
zihinselden farklı olan bir mekânsallığı anlatır. Bu sosyal mekândır. Kavram
Lefebvre’nin de mekân analizinde kullandığı “disiplinler arası” bir çalışmaya dayanır.
Üçüncü mekân 1960’lı yılların sonlarından itibaren mekânsallığın öteki formları üzerine
ortaya çıkan bilinçle ilgilidir. Hem gerçek hem de hayalidir. Soja üçüncümekân
hakkındaki bulguların en açık şekilde Lefebvre’nin yazılarında bulunabileceğini, daha az
görünür halde ise Foucault’nun çalışmalarında bulunabilineceğini aktarır. (1996:11)
Lefebvre’nin direk eserinden okunduğu vakit anlaşılmaları bir hayli güç olan
bu mekân türleri Edward Soja’nın Üçüncümekân eserinde (1996) sırasıyla birincil
mekân; üzerinde yaşanılan doğa, kosmos, yani fiziksel mekân, ikincil mekân, mantıksal
ve formel soyutlamaları içeren zihinsel mekân, üçüncüsü ise sosyal (üretilen) mekân
olarak sıralanır. Bundan sonra Lefebvre fiziksel (objectif) ile zihinsel (subjectif) mekânı
“ikili illilizyon” olarak isimlendirdiği bir kritik içinde sosyal mekânın içine kaynaştırır.
“Homojenleştiren mekânla ilgili homojen bir şey yoktur” der Henri Lefebvre.
Lefebvre’nin “Mekânın Üretimi”nde özetle mekânın sosyal bir ürün olduğunu, (değer ve
sosyal üretimin anlamları temelinde) bunun mekânsal pratikleri ve algılamaları etkileyen
kompleks bir sosyal inşa olduğunu tartışır. Lefebvre kentsel mekânın bu sosyal
üretiminin ise toplumun yeniden üretimi, Dolayısıyla kapitalizmin kendisinin üzerinde
esas bir konumu teşkil ettiğini ifade eder. Bu sebeple, Lefebvre mekânın sosyal üretimin
hegemonik sınıf tarafından bir araç olarak kendi baskın pozisyonunu üretmek için nasıl
kontrol altında tutulduğunu izah etmek için Antonio Gramsci’nin hegemonya kavramına
referansta bulunur. (Wikipedia, 12.02.2009) Bu anlamda Lefebvre’ye göre kentleşme
modernitenin mekânsallşatırılması için özetsel bir metafor ve üretim için öncelikli olan
ilişkileri yeniden üreten kapitalizmin devamını sağlayıcı gündelik yaşamın stratejik
planlamasıdır.
Lefebvre naif anlamda verilen doğa ile insan emeğinin niyeti ve amacı
doğrultusunda dönüştürülmüş ve sosyal olarak somutlaşmış “ikincil doğa” arasında
ayrıma gider. Mekânın (spatiality) materyalist yorumu, tarihsel materyalist analizin
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coğrafik öznesi ve nesnesi bu ikincil doğadır. (Soja, 1989:80) Birincil doğa”nın (first
nature) etkisi saf ve bağımsız biçimde verilmemiştir, fakat onun sosyal etkisi daima
organize ve kümülatif insan emeği ve bilgisiyle oluşturulmuş “ikincil doğa”nın (second
nature) içinden geçer. Bu yüzden insanlık coğrafyası ve tarihinin materyalist yorumu
içinde, kendi tesadüfi mantığı içinde özerk doğacılık veya sosyal fizik olamaz. Toplum
bağlamında, doğa tıpkı mekân (spatiality) gibi nesnel ve ayrık görünümüne rağmen
sosyal olarak üretilmiş ve yeniden üretilmiştir. Doğanın mekânı üretim ilişkileri ve
yüksek düzeyde dönüştürülebilme imkanıyla, politika ve ideolojilerle doldurulmuştur.
(Soja, 1989:121)
“Mekân ideolojik ve siyasetten koparılarak bir bilimsel nesne değildir, mekân
her zaman politik ve stratejik olmuştur... Mekân tarihsel ve doğal faktörler tarafından
şekillenmiş ve kalıba sokulmuştur, fakat bu politik bir süreç içinde gerçekleşmiştir.
Mekân politik ve ideolojiktir. Gerçek anlamıyla ideolojilerle yüklü bir üründür”
(Lefebvre, 1976b:31, Soja, 1989:80).
Lefebvre’ye göre “sosyal mekân sosyal bir üründür. Belirli bir usul içinde
üretilen mekân bir araç olarak düşünce ve eylemin bir aracı olarak hizmet eder. Üretimin
sadece bir aracı değil, fakat aynı zamanda kontrol ve iktidarın da bir aracıdır.” Lefebvre
için iktidar; ontolojik olarak merkez-çevre ilişkisinin eklemlenmiş halidir. İktidar her
yerdedir. Daimi ve oluşla bağlantılıdır. Mekânın her yerine dağılmıştır. Gündelik yaşam
söyleminin ortak mekânlarında, polisin copunda veya teçhizatlı aracındadır. Bir sanat
objesinde ayrıca bir savaş füzesindedir. (Soja, 1996:32)
İdeoloji ve iktidarın bir aracı olarak mekân, Foucault’un yazılarında da geçer.
Foulcault bunu modern kurumlarla birlikte bilgi ve iktidar arasındaki ilişkileri deşifre
etmek suretiyle gerçekleştirir.

2.2.3.2-

Foucault’da Mekân ve İktidar
İktidar üzerine geliştirilen kuramlar üzerinde önemli bir etkide bulunmuş

Michel Foucault (1926-1984) Hapishanin Doğuşu (Discipline and Punish) eserinde
Jeremy Bentham’ın 1787 yılında o dönem hastane ve hapishane için çizdiği mimari
planda kullandığı panoptikon terimini iktidarın mekân üzerinden nasıl somutlaştığını
göstermek üzere kullanır. Panoptikon iktidarın mimarlık aracılığıyla somutlaşmasını

86

gösteren en iyi örnektir. Foucault on sekizinci yüzyıldaki hastane ve hapishanelerde
mimari reformları çalışırken 1787 yılında Bentham tarafından çizilen ve “panoptikon”
olarak isimlendirilen planını mekân, iktidar ve bilgi arasındaki bağlantıyı açıklayan
paradigmatik bir örnek olarak kullanır. Panoptikon ideal formuna indirgenmiş, soyut
şemalaştırma ile somut uygulamaların mekânik bir diyagramıdır. (Soja, 1996:235)
Foucault, daha sonra Jeremy Bentham’ın Paniptikon önzüyle başlayan
Hapishanenin Doğuşu eserinde, jeopolitik büyük stratejilerden bireylerin küçük
taktiklerine kadar, tüm tarihin mekânların yazılmasının tarihi olduğunu ileri sürer.
Foucault’a göre bu aynı zamanda iktidarların da tarihidir. Bunları ifade ederken hem
mekân hem de iktidar sözcüklerinin çoğul olarak kullandığına dikkat çeker… Bilgi ve
iktidar Foucault’nun söyleminde genelde birbirleriyle bağlantılı bir ikilik olarak bilinir.
Fakat Foucault için bunun üçüncü bir boyutu vardır, bu ise mekândır. Mekân iktidarın
her türlü eyleminde esas bir özelliktedir. (Foucault, 2007:170)
Foucault’un anlayışında mekân, iktidar ve bilgi hakkındaki söylemlerin gerçek
iktidar ilişkilerine dönüştürüldüğü yerdir. Ön safhadaki bu bilgi estetiğin, mimari bir
uzmanlığın ve planlamanın bir bilimidir. Ancak bu “disiplinler” asla izole bir saha
oluşturmazlar. Bunlar, kişinin bunların ekonomi, siyaset veya kurumlarla nasıl bir
şebeke içinde olduklarını görmek istemesi halinde ilgi uyandırırlar. Bundan sonra hem
mimarlık hem de şehir planlaması iktidarın nasıl yönettiğini anlamak için seçkin
örnekler sunar. (Soja, 1996:234)
Foucault, on dokuzuncu yüzyılın tarih ve zamanla düşünülmesine karşılık,
bugünün ise daha çok yapı ve mekânla ilgili olduğunu ifade eder. Mekânsallığın tarihi
(history of spatiality) olarak isimlendirdiği ortaçağda mekânın kutsal ve kutsal olmayan
gibi mekânın hiyerarşik, dual bir özellikte olduğunu vurgular. 17. yüzyılda Galileo’yla
birlikte bu kapatılmış mekânların yerlerini genişlemiş ve son derece açık olanlarına
bırakmıştır. Bugün ise bu anlayış “yerleştirme”yle (emplacement) değiştirilmiştir…
Üzerinde yaşadığımız dış mekân bir takım ilişkilerden meydana gelmiş ve zaman
tarafından kesilmiştir. Yaşamlarımızın erozyona uğradığı bu mekândan kendimizi dışına
çıkarmaya çalışırız… Foucault bu konuda bir boşlukta yaşamadığımızı, fakat farklı
yerleştirmeler içinde bulunduğumuzu ifade eder. (Johnson, 2006:78)
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Foucault, içsel mekân (internal space) kavramının ötesinde, gerçek sosyal
yaşamın üzerinde gerçekleştiği, sosyal olarak üretilen, dışsal mekân (external space)
üzerine odaklanır. (Soja, 1989:17) 1967 yılında Diğer Mekânlar (Des Espaces Autres)
adlı ders notlarında Michael Foucault heterotopia kavramını geliştirir. Heterotopia
kavramı hiyerarşinin olmadığı hem fiziksel hem de ussal mekânları ifade eder.
Heterotopia Yunanca “diğer” anlamına gelen heteros ile “yer” anlamına gelen topos
sözcüklerinin bileşiminden oluşur. Foucault heterotopia olarak isimlendirdiği bazı
mekânlar (site) ve bunlar arasındaki ilişkiler üzerinde durur.
"Üzerinde yaşamımızı sürdürdüğümüz, bizi kendimizin dışına çeken,
yaşamımızın üzerinde aşındığı, zaman ve tarihimizin üzerinde gerçekleştiği, bizi
tırmalayan ve kemiren mekân aynı zamanda heterojendir. Bir başka deyişle, bizler içinde
bireyleri ve şeyleri yerleştireceğimiz bir boşlukta yaşamıyoruz. Bizler, farklı renkteki
ışıkların

gölgesinin

olduğu

bir

boşlukta

yaşamıyoruz.

Bizler

biri

diğerine

indirgenemeyecek ve kesinlikle birbirine denk gelemeyecek siteleri betimleyen bir takım
ilişkiler içinde yaşıyoruz.” (1986, 23, akt. Soja, 1989:17)
“Foucault bu tür yerleştirmelerin, bir başka deyişle heterotopiaların her kültür
ve her uygarlıkta bulunduğuna inanır. Ütopyalarda olduğu gibi bu mekânlar (site) hem
onları temsil etme hem de ters yüz etme bakımından diğer mekânlarla ilişkilidirler. Fakat
ütopyaların tersine bunlar mevkilenmiş ve daha gerçektirler” (Johnson, 2006:78, Soja,
1989:17).
Heterotopyalar ütopik mekânlardan daha gerçek “öteki mekânlardır”. Diğer
mekânlara benzer olarak da belirli bir işleve sahiptirler. Foucault bu tür mekânlar için
türlü örnekler verir; hapishane, akıl hastanesi, huzur evi, genel ev, panayır, müze, kilise,
Müslüman hamamı, bahçe, kütüphane, tatil köyü gibi. Bunlar Defert’sın terimiyle,
“mekânsal-zamansal ünitelerdir” (1997:275) Örneğin, senenin belirli dönemlerinde bir
veya iki kez kurulan, fakat geri kalan zamanda kaybolan panayır mekânları spesifik bir
“heterochronias” olarak sınıflandırılmıştır. Bu tür mekânlar “zamansal devamsızlık”ı
(decoupages du temps) anlatır. Zamansal olan bu kesintiler veya aralara karşın, modern
müzeler gibi diğer mekânlar tüm zamanları tek bir mekânda toplamaya ve zaman
karşısında korumaya çalışır.
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Foucault için zamansal kesinti (disruption) için en güçlü örnek mezarlıklardır.
Aries “mezarlık mekânları için zamanda bir kesintiyi formüle etmelerine rağmen garip
bir şekilde daimi hale gelirler” demektedir. “Ölülerin şehri, yaşayanların, toplumun bir
gözlemidir, gözlemden öte toplumun bir resmidir. Ölüler değişim anı içinde gitmişlerdir,
fakat abideleri şehirlerinin kalıcılığının görünen işaretleridir.” (1976:74, akt. Johnson,
2006:79) Foucault mezarlıkları aynı zamanda tarihin farklı dönemlerinde işlevlerinin
nasıl değişebileceğine ve toplum tarafından nasıl farklı tavırlar geliştirildiğine dikkat
çeker. Bunun için Aries’in çalışmasını tekrarlar. Ortaçağ mezarlığı geleneksel olarak
kentin merkezinde yaşayanlar ile ölülerin arasında son ve huzurlu bir karışıklık içinde
bulunurdu. Temizlik konusundaki aydınlanma ve ölümsüzlüğe olan inançsızlığın
çoğalmasıyla birlikte on dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru bu tür mekânlar kentlerin
dışına doğru kurulmaya başlandı. (Johnson, 2006:79)
Bir mekân olarak mezarlık zamanın kesintiye uğramasını (disruption) en iyi
şekilde temsil ediyorsa, mekânın kesintiye uğramasını da en iyi ayna temsil eder.
Foucault’ya göre ayna bir ütopya misali “yersiz bir yer” olmasına karşın, bizim
mekânsal pozisyonumuzu tamamıyla bozan (disrupt) gerçek bir yerdir. İşgal edilen
mekân bütünüyle gerçek ve gerçek dışıdır. Yerin bütünsel bir kaymasını oluşturur.
(Foucault, 1998a:179, akt. Johnson, 2006:80, Soja, 1996:158) “Ayna aslında bir
ütopyadır; çünkü aynanın yeri, olmayan bir yerdir; insan, kendini aynada, olmadığı
yerde görür. Yüzeyin üzerinde gerçek dışı bir mekân görünür. Fakat ayna, gerçekte
vardır ve bir tür geri dönüş etkisine sahiptir. Bu yanıyla aynı zamanda bir
heterotopyadır. Her heterotopyanın toplum içinde belirgin ve kesin bir anlamı vardır ve
aynı heterotopya, içinde bulunduğu kültürün eşzamanlılığına göre şu yada bu işlevi
edinebilir. Buna mezarlık ilginç bir örnektir. Mezarlık kuşkusuz sıradan kültürel
mekânlara göre “öteki” bir yerdir; yine de kentin, toplumun bütün mevkileri ile ilişkide
olan uzamdır. Çünkü her bireyin mezarlıkta akrabaları vardır. (Foucault, 2005:295-299,
akt. Narlı, 2007:22)
Bir röportajında Foucault, mekânın iktidar analizlerinde merkezi bir konumda
olup olmadığı sorusuna, “evet, mekân her türlü toplumsal yaşamda temel bir konumda
olmuştur. Mekân iktidarın her türlü eyleminde temeldir” cevabını verir. Foulcault
devamında 1966 yılında bir grup mimar tarafından mekân üzerinde çalışma yapmak
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üzere davet edildiği bir konferansta yaşadıklarını anlatır. “Fonsiyonları farklı hatta karşıt
olan ve bazı sosyal mekânlarda rastlanabilecek, heterotopias olarak isimlendirdiğim tekil
mekânlar üzerine bir çalışmada bulunmak üzere (toplanmıştık). Çalışmanın sonunda
birisi ayağa kalktı -Sartreci bir psikolog- bana sert bir dille, “mekân sağcı (reactionary)
ve kapitalisttir, tarih ve oluş ise devrimci” şeklinde tepki gösterdi. Bu saçma söylem o
dönemde olağandışı değildi. Bugün ise bu tür ifade karşısında herkes gülecektir.” (Soja,
1989:19)
Lefebvre “Kentsel Devrim” (The Urban Revolution) eserinde heterotopy
olgusunu iki farklı yoldan resmeder. Birincisinde, tarihsel olarak ele alır ve marjinallik
terimleri içinde “ötekinin yeri” anlamında formüle eder. Örnek olarak, 16. yüzyılda kent
dışında alışveriş ve ticaretin muğlak mekânlarını verir. Bu tür aktiviteler kentin hem
dışında bırakılmış hem de kentle birlikte örülmüşlerdir. Kentin bu heterotopic yanları
kendilerine şüpheyle yaklaşılan kısmi-göçebeler, tüccarlar, at arabası sürücüleri, paralı
askerler tarafından iskan edilmiştir. Bu mekânlar ayrıca kervansaray ve panayır alanları
olarak da kullanılmışlardır. Bu mekânlar o dönem savaşlarda kolaylıkla kurban verilen
“tehlikeli” kişiler tarafından mesken edilmişlerdir. Bu tarihsel formülasyon dışında
ikinci olarak heterotopy, Lefebvre’nin öncelikli diyaloglarından biri olan isotopy ve
ütopyadan farklı olarak şeklen kavramsal bir şebeke içinde tanımlanmıştır. Önemli bir
şekilde, heterotopy ve isotopy, ütopik kentsel boyutun “farklılığın bir araya getirilmesi”
tarafından diyalektiksel olarak nasıl ortaya çıktığının bir izahını sunar. Foucault’un
tersine, Lefebvre heterotopyanın uyuşmazlığı (clash) tarafından üretilen bu ütopik boyut
üzerinde durur. (Johnson, 2006:84)
Foucault daha sonra yaptığı başka bir röportajında, çalışmalarında coğrafya ve
mekânsallık (spatiality) üzerine neden sessiz kaldığı sorusu karşısında, sohbet sonuna
doğru fikrinin değiştiğini ve mekânın analizlerinde temel bir pozisyona sahip olması
gerektiğini açık şekilde beyan eder. “ Seninle (röportajı yapan) yaptığımız tartışmadan
keyif aldım. Çünkü başladığımız andan bu yana fikrim değişti. Şunu söylemeliyim ki,
müzik ve doğa bilimleri saatlerinin düşürülmesi karşısında eğitim reformu önerildiğinde
öğretmenlerin protestoya gitmesi örneği gibi, coğrafya için de bir pozisyon talep ettiğini
düşündüm. Şimdi coğrafya için önüme koyduğun sorun kritik bir düzeydedir. Benim bir
takım faktör arasında olası geçişleri kurabilmek için coğrafya takviye olarak hareket etti.
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Coğrafyanın kendisini ilgilendiren konularda bile soruyu muallakta bıraktım veya keyfi
bağlantılar kurdum. Coğrafya ilgilerimin merkezinde bulunmalıdır” (Foucautl, 2007).
Henri Lefebvre, Foucault, Harvey ve Soja’yla başlayan mekânsallık problemi
onlarla birlikte ve onlardan sonra daha çok özellikle kentsel mekân bağlamında
gelişmiştir. Kent sosyolojisini de içine alan bu tartışmada mekân kent bağlamında
kapitalist ilişkiler içinde yeniden yorumlanmıştır.
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2.3- KENTE YENİ GELENLERİN MEKÂNI
Kentsel mekân sosyal bir mekândır. Süreç içerisinde toplumun sosyo-kültürel
ve ekonomik ihtiyaçlarına bağlı olarak üretilir. Kentsel mekânın tarihi ve kimliği vardır.
Bu anlamda kentsel mekânlar toplumsal hafızanın sürdürümüne katkıda bulunurlar.
“Benjamin (1979) bu konuda insanların kentleri nasıl “okudukları” üzerine analizler
yapar. Bu analizler entelektüel veya posititivist gözlemin bir problemi değil, bunun
yerine düş, dilek ve rüyaları içerir. Kent insanların hafızalarının ve geçmişlerinin bir
deposudur. Kültürel sembollerin bir kabı olarak işlev görür. Bu hafızalar mimarlık
tarafından tasarlanmış olmaktan farklı bir önemi üstlenen binalarda somutlaşır… Kentsel
mekân aynı zamanda parçalanmış bir mekândır. Etnik, sınıfsal, bölgesel, cinsel, coğrafik
ve diğer durumlara bağlı olarak bölümlere ayrılmıştır. Bugün kentler endüstriyel
kapitalist kentlerden bir hayli farklı işlevlerle donatılmışlardır. Sanayi devrimi sırasında
ve sonrasında üretimin merkezleri olan kentler, bugün postmodern tüketimin merkezleri
haline gelmişlerdir. Zukin’e göre kent görülecek şey (spectacle) görsel tüketimin bir
rüya haline gelmiştir. (Urry, 2001) Kentler aynı zamanda turistik merkezler, eğlence
merkezleridir. Sennet (1991) modern kentte farklı binalar bundan böyle moral bir
fonksiyondan çok

yeni mekânlar

tüketim ve turizme

hizmet

eder

şekilde

temellendirildiğini ifade eder. (Urry, 2001)
Kentsel mekân başta sınıf temelli olmak üzere etnik ve bölgesel köken
farklılıklarına göre parçalanması da söz konusudur. Bu ise kentlerin ne şekilde
kuruldukları, bu süreçte arka planda yaşanan mücadele ve kapitalist üretim biçimiyle
doğrudan ilişkilidir. Davis’e göre bir mekân olarak kent garezle (malice) dolu bir yerdir.
Bu ise kapitalist yaşamın vahşiliğiyle birlikte kentlere sinmiştir. Bu yüzden kent
kapitalizmin vazgeçilmez bir öğesidir bu sebeple kent sorunları kapitalizmin sorunlarıyla
birlikte geniş halde anlaşılmalıdır. Kent kapitalizmle birlikte sınıf mücadelesinin alanı
olmuştur. Davis’e göre burjuvazi sınıfı kendi çıkarlarını koruyabilmek için acımasız
ölçüleri benimser. Kent biçimi itaatkar şekilde baskıcı bir işleve tabi olur. Batılı
(Westside) elitleri bir arada toplayan ortak haz, üçüncü dünyadaki hizmet proletaryasını
getto ve barrios gibi mekânlarda artan bir şekilde baskı altında tutarak onları sosyal
olarak hapsetmesinden ileri gelir.(1992, akt. Duncan, 1996:261)
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Lefebvre’nin mekân anlayışından hareketle, sosyal bir ürün olarak üretilen
mekân süreç içerisinde dönüştürülür ve yeniden üretilir. Yeniden üretim sırasında mekân
çeşitli formlar alır ve onu işgal eden kişilerin yaşamları üzerinde etkide bulunur. Shields
(1996:231) için “kent bir temsildir. Kentler, semtler, gibi yerleşim birimleri kompleks
bir çevreyi ifade ederler ve bunlar belirli kültürel pratiklerin ürünüdürler.” Ayata, farklı
yerleşim birimlerinin oluşumunu çeşitli toplumsal ihtiyaçlara bağlar. “Toplumsal
ihtiyaçlara bağlı olarak sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel düzeyde meydana gelen
değişimlerin, köy, kent ve metropoller gibi yerleşim birimlerinde mekânsal ayrışmalar
yaratır. Mekânsal ayrışma söz konusu yapılarda farklı bir hayat tarzı ve toplumsal
sistemin varlık kazanmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Mekânların kendilerine
özgü yapı ve değerleri bu şekilde ortaya çıkmaktadır. Aynı şekilde herhangi bir kentsel
mekân da kendi içinde kimi ayrışmalara yol açmaktadır. Semt, mahalle, getto gibi
yapılar, farklı hayat tarzlarından kaynaklanan ayrışmalara muhatap olmaktadır. Daha
ileri gidildiğinde ise aynı semt yahut semt içinde ortaya çıkan mekânsal ayrışmalara ve
Dolayısıyla farklı hayat üsluplarına tanık olunmaktadır. Örneğin apartman ve gecekondu
mekânsal biçimler olarak iki farklı toplumsal çevreyi nitelemektedir.” (1989:101, akt.
Alver, 2007:23).
Jacques Derrida’nın yapı-söküm (deconsruction) kavramını tartışan Shields,
dualistik konsept içinde siyah/beyaz veya kent/kır sözcüklerinin kullanıldıkları
bağlamlar dahilinde farklı manalara gelebileceklerine dikkat çeker. Örneğin, kırda
yaşayan birine göre, kent/kır karşıtlığı kentteki bir birey için genelde daha karşıt bir
anlamı ifade eder (Biri kentte diğer kırda yaşayan iki kuzen düşünüldüğünde). Kentteki
kişiye göre kent gündelik yaşamda daha iyi bir yaşam sunar. Kırdaki için ise kır belki de
moral anlamda kentten daha uygun bir yerdir. 1960’lı yıllarında sonlarında şehir
ayaklanmaları sırasında, “Siyah güç” (Black power) siyahın iyi olan beyaz karşısında
dengeleyici olarak kabul edildiği on altıncı yüzyıl Katolik çoğunluğun aksine “kötü bir
güç” anlamına gelmemekteydi. Mekânsal düzenlemeler iyi ve kötünün moral
farklılaşmasının en temel metaforlarını bile değiştirebilmektedir. Shields, buradan
hareketle “mekân”ın iletişimsel özellikleri olduğunu söylemenin mümkün olduğunu
aktarır. Zaman ve mekân içindeki durum ve bağlam basit mesajların manalarını bile
etkileyen iletişimsel faktörlerdir. Bölgesel konum ve mesafenin yanında, temsiller inşa

93

edilmiş formlar, mimari biçimler, hacim, eşya ve diğer olgularca etkilenir. Bu aynı
zamanda şu anlama gelir; temsiller sadece dilsel ve diğer kültürel işaret sistemlerine
değil, fakat aynı zamanda kişinin gündelik yaşam pratiklerinde rastladığı maddi kültür
ve kültürün cisimleşmiş materyalliğine dayanmaktadır. (1996:234)
Kişinin kent veya kentler hakkındaki “öznel pozisyonu” yani bakış açısı onun
bu kentle ilgili ne duyduğu, ne okuduğu veya ne gördüğüne bağlıdır. Temsillerin alıcı
olan bu temsiller hakkında kanılar oluşturmak suretiyle insanları lehte veya aleyhte
konumlandırmaları bağlamında etkileri bulunmaktadır… Öznel pozisyonlar genelde
kısmidirler, bütünü temsil etmezler. Shields, temsillerin kenti anlama konusunda
yarattıkları sınırlıklar için tehlikeli bölge örneğini verir. Ona göre, kentin sözde tehlikeli
bölgeleri olduğu söylenen yerler sadece bazı insanlar ve bazı zamanlar için tehlikelidir.
Oysa ki, bir bölgeyi “tehlikeli” şeklinde tanımlamak tüm insanların bu bölgeden
kaçınmasına sebep olabilir. Bu tür mekânsallaştırmada korku mekâna yansıtılmıştır.
“Korkunun coğrafyası” bir yerin kent-içindeki çürümüş (blight) bir basmakalıp
manzaraya dönüşmesini başlatabileceği gibi buna yardımcı da olabilir. (1996:236)

2.3.1- Mekân ve Gecekondu
Gecekondu bölgeleri üzerine yapılan bazı araştırmalarda, arazi topografyasının
yerleşim sonrası imarlaşma üzerinde önemli etkide bulunduğu kaydedilmiştir. Bilgin, bu
konuda, bu alanların (eğimli ve düz arazi) benzer biçimde başlamasına rağmen,
topografyadan kaynaklanan iki ayrı süreçle ve yerleşme tipiyle sonuçlandığına işaret
eder. “Dik yamaçlardaki yerleşmeler, topografyanın elverişsizliği nedeniyle zaman
içinde dikey olarak yoğunlaşamamakta ve orijinal kırsal karakterini sürdürmektedir. Az
eğimli ve düz arazilerdeki yerleşmeler ise imar aflarının ve yeni imar haklarının
sonucunda yatay ve dikey olarak gelişmekte ve zamanla birleşerek devasa apartman
semtlerine dönüşmektedir.” (1996:472-490)
Şenyapılı, gecekondu olgusunu mekânsal boyutta ele alan bir çalışmanın
kentlerin genel makroform gelişmesi içinde gecekondu semtlerinin yeri, gelişmesi ve
yayılma biçimlerini, toprak mülkiyeti, toprak rantının dağılımı, bina rantları gibi ölçüler
açısından inceleyen bir yaklaşım olabileceğine işaret eder. Şenyapılı’ya göre mekânsal
boyut ile diğer boyutlar ilişkisinin kurulması henüz yeterince irdelenmemiş bir konudur.
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Şenyapılı, bu konuda yapılan bir çalışmada mekânsal bir veri olan gecekonduyu
bağımsız değişken olarak almamak, bağımsız değişkenlerden hareketle bir sonuç olan
gecekonduya ulaşmak gerektiğini vurgular. Çalışmasında temel kabullerden bir diğerinin
fiziki mekânda insan eli ile gerçekleştirilmiş yapay dokunun nitelikleri ve örüntüsünün
soyut ekonomik ve sosyal mekânlardaki ilişkilerin yansısı olduğunu belirten
Şenyapılı’ya göre, böylece fiziki mekânın görece kolay ölçülebilen bağımlı
değişkenlerine kimi yerde kanıt, kimi yerde ipucu işlevi yükleyerek fiziki mekânla soyut
mekânlar arasında ilişki kurulabilmektedir. (1981:16)
Kurtuluş (2005:18-19) 1970’lerden itibaren dünyada yaşanan mekânsal
dönüşme süreçlerinin, varolan ontolojik ve epistemolojik kabullerle açıklamanın
zorlaşması ve bu kabullerin dışında yeni sorular sormanın zorunlu hale gelmesiyle
birlikte gecekondu gibi kentsel fenomenlerin de yeniden sorgulanabilmesine olanak
verdiğine dikkat çeker. “1970’lerin başlarında Lefebvre ve Castells’in öncülüğünde yeni
sorular sormaya başlayan eleştirel kent teorisi, kentsel gelişmeyi ve kentsel gelişmenin
yeni evresini kavramsallaştırmak üzere yeni yaklaşımlar ortaya atmaya başlamıştır. Bu
yaklaşımlar öncelikle kentleşmedeki evrensellik ideolojisini eleştirmişlerdir. Bu
eleştirinin merkezinde, kentlerin kapitalist üretim tarzı altında ortaya çıkmış sosyal
olarak kurulmuş mekânsal ölçekler olduklarını yok sayan ve kentsel mekânı biyolojik
analoji yoluyla betimlemeye çalışan Chicago Okulu bulunmaktadır. Aynı zamanda,
kapitalist kentleşme ile modernite arasında doğrudan ilişkiye aşırı vurgu yaparak,
kapitalist kentleşmenin kentsel arazi bağları ve ekonomi politikaları ile şekillenen
mekânsal boyutunu görünmez kılan Gelişme Teorisi de, 1970’lerin sonlarından itibaren
kentsel alanlarda küresel ölçekte ortaya çıkan yeni dönüşümleri açıklamakta yetersiz
kalarak

etkinliğini

kaybetmeye

başlamıştır…

Kapitalizmin

yarattığı

mekânsal

farklılaşma ve ayrışma süreçlerinde kentsel arazi bağlarını; emeğin ve sermayenin
konumunu; sınıfsal bölünmelerin rolünü; yeni işbölümü ve sınıfların kentsel mekânda
yer seçim davranışının arkasındaki olumsal etmenlerin sorgulanması gereğini ortaya atan
eleştirel kent teorisi, “kapitalist kent” sorunsalını 1970’li yıllardan beri kent bilimlerinin
gündeminde tutmaktadır.” (Kurtuluş vd, 2005:19)
Kurtuluş, gecekondu mekânlarının dönüşmesini Scott’ın kentsel arazi bağları
kavramıyla açıklarken, İstanbul’da 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren yeni bir
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boyut ve nitelik kazanan mekânsal dönüşüm sürecinde yeniden yapılanan metropoliten
alanda, gecekonduların da bulundukları “yere” bağlı olarak yeni bir dönüşüm evresine
girdiklerini belirtir. “Bu yeni evrede gecekondu yerleşimleri, Scott’ın (1980) kentsel
arazi bağları (urban land nexus) kavramıyla ifade edilen bağlantılarla dönüşmeye
başlamaktadır. Buna göre, gecekondu yerleşimlerinin üzerinde bulunduğu araziler,
kentsel gelişme sektörünün aktörlerinin ve hane halkların mekânsal talepleriyle, değişen
arazi rantlarının kesişmesi ile oluşan farklı bölgesel avantaj sistemine bağlı olarak
dönüşüm sürecine girmektedir… Scott’ın, kentin son çözümlemede sermaye ve emek
gibi iki ana sosyal sınıfın ilişkisinin, kendi temelinde yatan üretim tarzı içinde rasyonel
ilişkilerin belirlediği mekânsal bir yapı olduğuna ilişkin yaklaşımı, gecekondu
yerleşimlerinin bu yeni evresini açıklamakta oldukça verimli bir çerçeve sunmaktadır.
Buna göre bazı gecekondu bölgeleri kentsel gelişme sektörünün sermaye birikim alanına
girerek dönüşmeye başlarken, bazı gecekondu alanları da yeni göçlerle giderek değeri
düşen emeğin yer seçtiği yoksulluk ve çöküntü alanlarına dönüşmektedir.” (2005:19- 20)
Kentiçi çöküntü örneği olan İstanbul’daki Elmadağ semtini göçmenlik ve
mekânda yerleşiklik bağlamlarında inceleyen Danış ve Kayaalp, bu semtte yaşanan göç
hareketlerini tarihsellik bağlamında incelerken, semtin çöküntü alanı haline gelmesi ile
mekânda ortak bir toplumsallığın yaratılamaması arasındaki bağlantıya dikkat
çekmektedirler. “Elmadağ İstanbul’da 19. yüzyıl sonlarında çoğunluğu Avrupa
elçilikleri ve şirketleriyle yakın ilişkisi olan Levantenler, Katolik Ermeniler, Yahudiler
ve Rumların oluşturduğu gayrimüslim bir semt iken, Elmadağ 1950’ler ve 60’larda
başlayan iç göçler sonrasında İstanbul’da önemli bir göç merkezi haline gelmiştir.
Elmadağ’a

ikinci

kitlesel

göç

1980’lerde

Kürtlerin

buralara

yerleşmesiyle

gerçekleşmiştir. Elmadağ’a son göç hareketi ise 1990’larda İstanbul’a gelen Iraklı transit
göçmenlerle olmuştur” (2005).
Danış ve Kayaalp’a göre, daimi bir nüfus deviniminin yaşandığı kentiçi
çöküntü örneği olan Elmadağ’da ortak bir mekânsal aidiyet duygusu ile bununla ilişkili
olan sıkı mahallelik bağı veya güçlü sosyal ilişki örtünlerinin oluşmamasında toplumsal
ve kültürel bir sürekliliğin olmayışı etkilidir. “Her zaman ayrılanlar ve yeni gelenlerin
olduğu bu semtte grupların birbirinin yerini alma hızı, oturmuş bir toplumsal doku
oluşma ihtimalini zayıflatıyor… Gecekondu semtlerinin aksine Elmadağ gibi merkezi
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semtlerdeki kırsal kökenli grupların devraldıkları semtleri sahiplenmeleri, bağlılık
geliştirmeleri çok daha zor olmuşa benziyor. Kentte yeni bir toplumsallık yaratamayan
bu gruplar, kendilerinden önce başka grupların biçimlendirdiği semtlere yerleşince,
gecekondu semtlerinde yoktan yeni bir yaşam var eden muadillerine kıyasla çok daha
fazla

yabancılaşma

yaşıyorlar.

Bu

da

kendilerini

yaşadıkları

semtlere

ait

hissetmemelerine, Dolayısıyla buralarda ortak değerler ve normlar geliştirememelerine
neden oluyor. Sonuçta Elmadağ’ın daimi devinimi hem yeni bir toplumsallık
yaratılamamasından besleniyor, hem de ortak toplumsal değerlerin ortaya çıkamamasına
neden oluyor” (2005:287-304).

2.3.2- Kentle Bütünleşme Modelleri
Kentle bütünleşme modelleri üzerine özellikle kent sosyolojisi içinde önemli
bir literatür oluşmuş durumdadır. Kentle bütünleşme, uyum, entegrasyon, sosyal
entegrasyon gibi farklı terimlerle de açıklanan bu olgu daha çok kentlere göç etmiş yurt
içi veya yurt dışı etnik veya kültürel grupların kent kültürüyle olan uyum süreçleri
üzerinde durur. Kimi yazarlara göre kent içinde yerleşimsel kümelenme biçimleri
genelde bu grupların toplumla ne düzeyde bütünleşip bütünleşmemeleri konusunda iyi
bir veri sunar. “Bu konudaki varsayım, belirli bir semtte izole halde bulunan bir grubun
muhtemelen konut ve emek piyasasından yeterli derecede faydalanamadığı şeklindedir.
Dahası, diğer benzer etnik veya ırksal kökene sahip gruplara yakın mesafede yaşamak
etnik grup içinde entegrasyon seviyesini arttırırken, etnik grup dışı bütünleşmeyi ise
azaltmaktadır. Böylece yerleşimsel kümelenme etnik kimliğin sürdürümünü sağlarken,
toplumun çoğunluğuyla bütünleşmeyi düşürmektedir.” (Balakrishnan, 2005:3).
Sosyal entegrasyon farklı toplulukların yurttaşlık sözleşmesi için ortak kurum
ve hizmet zemini inşa etme gibi yeni bir anlama sahiptir. Farklı topluluklar için
genişletilmiş eşit yurttaşlık ve farklılıkların homojine etme amacını taşımayan bu anlayış
kamu yararınadır. Mekânsal sahada sosyal entegrasyon herkes için yeterli ve ücreti
ödenebilirdir. Konut-politikaları ayrıca sürdürülebilir bir topluluk yaşamı için altyapı ve
hizmetlerin sağlanması anlamına gelmektedir. Yerleşimsel ayrışma yerine, odaklanma,
okulların, çalışma mekânlarının, serbest zaman, politik arena ile kamusal ve ticari
olanakların farklı etnik/ırksal kümelenmeler arasındaki kaynaştırılması üzerine
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olmalıdır. Bu politikalar farklı toplulukların sosyal entegrasyonu için ortak bir zemin
oluşturabilirler. (Qadeer, 2005:61)
Etnik ikameye göre sosyal ayrışmanın mekânsal örüntülerinde merkezi teori,
asimilasyon süreci ile yayılmanın mekânsal örüntüsü arasında direk bir ilişki bulunduğu
savına dayanır. (Duncan, ve Lieberson, 1959; Massey, 1984; Park, 1926; Peach, 1975,
akt, Peach, 2005:31) Rober Ezra Park’a (1925) göre sosyal ilişkilerin kaçınılmaz bir
şekilde fazlasıyla mekânsal ilişkilerle bağlantılı olması, fiziksel uzaklıkların çok fazla
olması veya öyle görünmesi, istatistiğin sosyoloji için ne anlama geldiğini açıkladığı
sosyal mesafenin göstergeleriyle ilişkilidir. Bu gözlemden hareketle 1920 ile 1930’lar
arasında kümülatif sosyal bilimlerin az sayıdaki örneklerinden biri olan Chicago Okulu
teorisi gelişti. Bu teori azınlık etkin nüfusun yerleşimsel ayrışma (istatistiksel) düzeyleri,
onların çoğunluğu oluşturan toplumla olan asimile olma düzeyiyle doğru orantılı
görülmekteydi. Yüksek düzeydeki ayrışma asimile olmamayı gösterirken, düşük düzey
asimile olmanın düzeyini arttırıcı bir işaret olarak görülmekteydi. Buradaki anahtar süreç
sosyal etkileşimde yatmaktaydı. Kültürel davranışlar kişinin birden fazla etnik grup veya
yerli nüfusla girdiği ilişki düzeyi ölçüsünde değişmekteydi. (Peach, 2005:32)
Chicago Okulunun geleneksel asimilasyonist dağılımcı modeline göre
asimilasyon üç kuşakta gerçekleşir. Yerleşim birinci kuşakla birlikte kent-içinde (innercity) başlar. İkinci kuşak az oranda dışarı çıkar ve biraz asimile olur. Üçüncü kuşak
suburblere taşınır, dağılır ve tümüyle asimile olur. Erken dönemde bile merkez bir
grubun ayrı bir semti değildir. (Peach, 2005:45)
Peach (2005:35-36) Chicago Okulunun mekânsal örüntü ile sosyal süreç
arasındaki ilişkiyi doğru şekilde kavramsallaştırılmasına rağmen, temel yanılgısının
yüksek düzeyde yoğun olan kent-içinden (inner-city) banliyölere doğru olan tek yönlü
dağılmanın ne kaçınılmaz ne de tek bir süreç olduğunu tanımamış olmasında yattığını
belirtir. Bir başka deyişle, Chicago Okulu erime potası ile mozaik arasında ayrım
yapmamıştır. Okul temsilcileri asimilasyonist ile çoğulcu (pluralist) modeller arasındaki
farklılığı görmemişlerdir. Sonraki sayfalarda üzerinde sıkça durulacağı getto ile anklav
mekânsal alanlar bir sayılmıştır. Getto ve göç kolonisi birbirlerinin yerine geçebilen
terimler olarak kullanılmıştır. Peach, ayrıca iki farklı süreci anlatan asimilasyon ile
entegrasyon veya çoğulculuk veya çokkültürlülük kavramlarının farklı sosyal süreçleri
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anlatmaları nedeniyle farklı mekânsal sonuçlar ortaya çıkaracaklarını vurgular. Ona göre
asimilasyon mekânsal yayılmayı gerektirir. Azınlık ve çoğunluk sosyal anlamda ve
yerleşimsel bakımdan birbirinin içine karışır. Çokkültürlülük veya entegrasyon veya
çoğulculukta (asimilasyonun tersi olarak) yüksek oranda sosyal ve mekânsal ayrışmaya
yol açar.

2.3.3- Kentlerde Mekânsal Ayrışma
Kentlerde mekânsal ayrışmayı kimliğin kurulumu açısından ele aldığı
aşağıdaki paragrafta Işık (1994:27-28), coğrafya ve mimarlığın kimliğimizin çeşitli
yönlerini görebilmemize yardımcı olacak giriş noktaları olarak değerlendirir. Ona göre
mekân farklılığın oluşumuna, farlılığın görülebilir hale gelmesine ya da gizlenmesine
doğrudan doğruya katkıda bulunur. Işık’a göre kentlerde konut alanlarının ayrışması
(residential segregation) ötekinin ötekileştirilmesi sürecinin bir parçasıdır. “Toplumsal
grupların kent mekânında ayrışması, bu grupları sadece mekânsal olarak birbirinden
ayırmakla kalmaz, aralarındaki farkları ve eşitsizlikleri bir yandan gizler, bir yanda da
pekiştirir. Farklılık sistemleri mekân üzerinden oluşur ve varlığını sürdürür. Mekân,
kimlikler arasındaki farklılıkları gizleyebileceği gibi, açığa çıkarıcı bir rol de
oynayabilir. Bundan dolayı, farklılığın oluşumu ve kalıcı hale gelmesi sadece toplumsal
değil, aynı zamanda da mekânsal bir süreçtir. Yaşadığınız kentte… kalemle çizilmemiş,
görünmez bir sınır başka insanları, semtleri sizlerden ayırmaktadır. Ne denli kolay
aşılabilir görünse de bu sınırların aşılmadığnın, aşılamadığının en büyük kanıtı da
gündelik yaşamın kendisidir. Her gün bu sınırların birinden diğerine geçiyor olsanız da
aşamadığınız daha nice sınır vardır kentte. O görmediğiniz, bilmediğiniz semtlerden,
insanlardan sizi ayıran görünmez sınırlar aslında gündelik yaşamın her noktasına dek
sızmıştır. (Işık, 1994:27-28)
Marcuse (2005:20-22), toplumsal ayrışmayı gettonun oluşumu ve devamını
anlatan bir süreç olarak tarif eder ve bunu ırksal ve pazar şeklinde sınıflandırır.
Toplumsal ayrışmanın temelinde bir grubun diğer bir grubu hariçte tutması onu
dışlaması yatar. Dışlama (exclusion) ise mekânsal veya sosyo-ekonomik düzeyde
olabilir. Marcuse kentlerde sosyal ayrışmayı kültürel farklılık, ekonomik yapı ve
işbölümü statü gibi kavramlar etrafında tartışırken, bu tartışmayı daha karmaşık hale
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getirecek mekân olgusunu da katar. Lefebvre’den (1992) yaptığı mekânın sabit,
değişmez bir role sahip olmadığı, toplum tarafından inşa edildiği önermelerini aktarır…
Bunun yanında Robert Park’ın sıkça tekrarlanmış “sosyal ilişkiler mekânsal ilişkilerle
doğal şekilde bağlantılıdır” sözüne işaret ederek bunun genelde gerçekleştiğini fakat
kaçınılmaz bir süreç olmadığını belirtir. Etki tek yönlü olmaktan çok karşılıklıdır.
Marcuse’ye göre sosyal ilişkiler mekânsal ilişkileri belirler, fakat bunun tersi durumu her
zaman oluşmasa da mekân sosyal ilişkileri takviye eder. Sosyal ilişkilerin temelini
oluşturan akış içinde bulunma durumunun olduğu yerde veya yerleşim ile mekân
kullanımının bu ilişkileri yakın şekilde yansıtmadığı durumda, mekân ve sosyal
ilişkilerin esaslarının kendisi hakkında ihtilaf olacaktır.
Qadeer’in anlayışında “mekânsal göstergeleriyle birlikte bugün sosyal ayrışma
yirminci yüzyılın başlarındakinden farklı anlamlara gelmektedir. Kanada’da sosyal
kimlik bireysel köken ve kültürel farklılıklar değerlidir. Farklılık şehir ve ulus için bir
bütün olarak olumlu bir nitelik olarak görülmektedir. Kentler sadece etnik anklavlar
tarafından dilimlenmiş değil, fakat aynı zamanda farklı yaşam biçimleriyle de
tanımlanmaktadır.

Çokkültürlülük

zamanın

sosyal

ideolojisi

haline

gelmiştir.

Uluslararası yurttaşlık ve küreselleşme ulusal homojenite nosyonunu geçersiz
kılmaktadır.” (2005:60)
Mekânsal kümelenme kentsel yaşamın ayrılmaz bir öğesi olarak görülebilir.
Mekânsal süreç çeşitli kümelenme formlarıyla (getto, kapalı cemaatler (gated
communities), etnik anklav, dinsel cemaatler vs.) sonuçlanmakta, fakat bunlar arasındaki
kamusal ve kamu dışı düzeni ilgilendiren farkları gösteren çizgiler net değildir. Bu
konuda ileri sürülebilecek bir ayrım sosyal anlamda kabul edilebilir olan ile olmayan
arasında yapılabilir. Bu konuda şunu öneriyorum, belirli bir mekâna ikame etmenin
gönüllülük esasına dayanmadığı, hiyerarşik yapılı (statü, refah ve göçe dayalı olan)
toplumsal ayrışmaya (segregation) kamu düzeni açısından karşı çıkılmalıdır. Buna karşın
bireylerin gönüllü şekilde oluşturduğu kümelenmeler her zaman için itiraz edilecek
mekânlar değildir. (Marcuse, 2005:15)
Gönüllülük esaslı çoğulcu model süreğen özelliklidir. Bu model San Francisco
özelliklidir. Bu model San Franscisco veya New York’taki Çin mahallelerinde temsil
edilir. Nüfusun çoğunluğu Çinlilerden oluşurken bu grubun kentteki nüfus oranı ise
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azınlık düzeyindedir. Bu yerleşkeler genelde sembolik ve turistik merkezlerdir.
Kurumsal veya pazar özelliklidir. Zaman içinde varlığını sürdürebilir fakat bir etnik
grubun ayrıştırılmış (exclusive) merkezi değildir (Peach, 2005:45)
Chicago Okulunun ekoloji kuramına paralel olarak, kentsel mekânda nüfus
yoğunluğunun sosyal ayrışma üzerine olan etkisini Amerika kentleri bağlamında ölçen
Pendall (2005:176) hem sabit bir zaman diliminde hem de zaman içinde artan nüfus
yoğunluğunun elde edilen gelire bağlı olarak sosyal ayrışmayı daha da arttırdığını
belirtir. Araştırmasında yüksek nüfus yoğunluğunun yüksek arazi değeri nedeniyle hem
sebep hem de sonuç olduğunu ifade eder. Ona göre yoksul insanlar kentsel mekân
üzerine yapılan açık arttırma savaşını kaybederler. Mekân üzerine olan bu mücadeleler
yoğunluğun yüksek ve artmakta olduğu semtlerde yoğunlaşır. Bunun sonucunda yoksul
insanlar genelde düşük yaşam standartlarına sahip yüksek nüfus yoğunluklu belirli
semtlerle ilişkilendirilirler.
Kentsel ekolojistler sanayi toplumlarının kentsel alanlarında oluşan bu
ayrımlaşmayı,

büyük

ölçüde,

doğal

ve

kendiliğinden

oluşan

hareketliliğe

bağlamaktadır… İngiltere’de Birmingham kent merkezi üzerinde çalışmalar yapmış olan
Rex ve Mooore, ekolojistlerin yapmış olduğu çözümlemelere daha sonra üzerinde çok
geniş tartışmalara açacak olan “konut sınıfları” (housing classes) kavramını ve konut
sınıflarının oluşumunda konut piyasasındaki konut dağıtımını yapan örgütlerin etkisini
de dikkate alan açıklamalar getirmiştir. Rex ve Moore’a göre kent içinde oluşan
mekânsal farklılaşmalar, farklı alt-kültürlere sahip konut sınıflarının oluşumuna neden
olmuştur. Bu konut sınıfları kent içinde oturdukları konutların tiplerine ve konutlarla
olan mülkiyet ilişkilerine göre hem farklı mekânlarda yer almakta, hem de bu farklı
alanlarda farklı bir altkültür oluşturmaktadır. Buna göre, örneğin, bir işçi eğer herhangi
bir nedenle orta sınıfların yaşadığı bir alanda bir konuta sahipse ya da o alanda
yaşıyorsa, yaşam biçimi ve statüsü itibariyle orta sınıf mensubu gibi yaşamaktadır.
(Erder, 2006:40-41)
Amerikan metropol şehirlerinde ırksal ayrışma üç perspektif üzerine
kurulmuştur. Bunlardan birincisi, bireysel tercihler üzerine odaklanır. Bu yaklaşıma
göre, kişiler, kültürel anlamda benzer ve homojen olan çevrelerde yaşamayı ister.
Böylece konut pazarı serbest pazar içinde milyonlarca alıcı ile binlerce satıcının talep ve
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kararları aracılığıyla şekillenir. (Glazer, 1975, Thernstorm 1997) İkinci açıklama
ekonomik boyut üzerinde yoğunlaşır. Irksal grupların mekânsal yoğunlaşması temelde
bu grupların benzer finansal statüye sahip olmalarıyla ilişkilidir. Beyazların genelde
diğer gruplara göre daha yüksek gelirleri olması sebebiyle konut piyasasında daha fazla
seçim özgürlüğüne sahipler. (Becker, 1957, Clark, 1986) Bu anlayışa göre konutsal
ayrışma öncelikli olarak kişinin iradesi dışında olan pazar güçlerinin yansımasıdır.
Üçüncü perspektif beyaz olmayan bireylerin konut imkanlarını sınırlayan ve ayrışmış
konut sistemine hizmet eden ve bunu sürdüren bazı bireysel ayrımcı eylemler ile kamu
politikalarına işaret eder. Bu yaklaşım içinde bireysel eylemler ve politikalar ile bireysel
önyargı ve kalıp düşüncelerin kentsel konut pazarında bugüne kadarki ayrışmanın
devamı ve ırksal ve etnik gettoların oluşmasında öncelikli sebep olduğu öne
sürülmektedir. (Massey, 2001, Massey ve Denton, 1993, Yinger, 1995, akt. Squires,
2005:128-129)
Briggs, bütünleşme ve ayrışma olgusuna sosyal sermayeye sahip olup olmamak
açısından yaklaşır. Ona göre, “sosyal sermaye, diğer sermaye türlerinin sunduğu
imkanlar gibi bireylere üretici bir eylemde bulunmayı, sonucu hakkında yargıda
bulunulmadığı sürece doğru veya yanlış gibi değerlendirilemeyecek, kendi içinde bir son
olmayan bir kaynak çeşididir. İnsanların parayı istemeleri kadar, sosyal sermayeye sahip
olmak ister” Kent veya kent çevresinde birçok sosyal bağ kişinin oturduğu semtlerde
tesis edilmiştir. Bu konudaki birçok çalışma özellikle sosyal kaynakların coğrafyaya
göre çeşitlilik gösterdiğini özellikle metropollerde ırk/etnisite, gelir düzeyi ve bununla
ilişkili farklı türlere göre keskin şekilde ayrıştırmış olduğunu göstermektedir. (Briggs,
2003a) Bu tabloda sebebiyet yanıltıcıdır. Mesela gözlemlenmiş mekânsal farklılıkların
bireysel veya haneye ait vasıfların belirli coğrafik alanlarda toplanmasını ne derecede
yansıttığı ve mekânsal faktörlerin kendisi tarafından ilerletilmiş veya sınırlandırılmış
fayda sosyal sermayeye ne derecede erişilebildiği açık değildir. Bu konudaki en iyi
ifade, bu faktörlerin bağımsız oldukları savıdır (Massey ve Denton, 1993) Örneğin,
mekânsal engeller yoksul insanı izole eden ve tüm yoksul azınlıkları iş bulmak için fikir,
barış önerileri ve diğer yardım türlerinden uzakta tutan sosyal bariyerleri de destekler
şekilde belirir (Briggs, 2005:85)
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Sosyal ayrışma ile sosyal sermaye arasındaki bağ kolayca anlaşılır, fakat aynı
zamanda iç içe geçmiş bir haldedir. 1- Sosyal olarak organize edilmiş “dışlayıcı”
(avoidance) davranışlar: Sosyal bağlar ve grup dayanışması sosyal ayrışmayı üretir. 2Bariyer olarak mekân: Fiziksel ayrışma sosyal izolasyonunun oluşmasına yardımcı olur.
3- Mekânsal olarak düzenlenmiş fırsat: Fiziksel ve sosyal izolasyon, fırsatın eşit
olmayan coğrafyasında eşitsizliğin genelleşmesine ve sürmesine yardım eder. (Bunun
aksine) Anklavism: fiziksel ve sosyal izolasyon ayrıca dayanışmacı düşünce ve
eylemlerine yol açar. Kimlik, memnuniyet, bireysel ve grup başarısının gelişmesi için
sosyal ve ekonomik düşüncelerin yoğunlaşmasına yardımcı olur. (Briggs, 2005:87-88)
Briggs (2005:236) kentsel ayrışma konusunu ele alan kitabın sonuç kısmında
amaçlarının mekânsal determinizm olgusunu basitçe yeniden gündeme getirmek veya
mekânsal boyutlarıyla birlikte tüm sosyal problemlerin mekânla ilişkili çözümler
gerektirdiğini tartışmak olmadığını ifade eder. Bunun yerine bu konudaki ortak
düşüncenin mekânın, bazı durumlarda insanlığın iyiliği ve imkanları için kabul edilemez
bariyerle birlikte dikkate değer kümelenmeler yaratan dünyadaki büyük değişimlerle
birlikte kritik bir boyutu oluşturduğunu vurgulamak istediklerini belirtir. Daha tartışmalı
bir konu ise mekânsal boyutun da kökten şekilde değişip değişmediğidir. Bir başka
deyişle, mekânsal boyut eşitsizlik üzerinde hangi yönlerde ne derecede etkide
bulunmaktadır?
Chicago’da Addams bölgesi olarak bilinen ve kente göç etmiş farklı etnik
grupların yaşadığı semtte araştırma yapan Suttles (1970:9) semtin ağırlıklı olarak dört
farklı gruptan oluştuğunu aktarır. Bunlar, Zenciler, İtalyanlar, Porto Ricolular ve
Meksikalılar şeklindedir. Bu mekânda belli bir mesafeden bakıldığında, tüm karşıtlıklar
“parçalara ayrışmış bir sistemin (segmented system) formel özelliklerini taşır gibi
görünür. Birincisi, her bir grup sosyo-mekânsal bir birliktir. İkincisi, bu gruplara dahil
olma ve dışarıda tutma karşılıklı bir ilişki içindedir. Üçüncüsü, zıtlık “karşı birlikler
arasındaki denklik” arasındadır… Bir insana geçimini nasıl sağlıyorsun diye sorsanız, o
bunu genelde nerede çalıştığını ifade ederek cevaplayacaktır. Etnisite, Addams bölgesi
farklılaşmanın temelini oluştur, fakat pratikte her bir insanın diğer etnik gruptan en az
bir tanıdığı vardır. İlişkiler genelde yüzeysel veya bitişik halde yaşayan insanların
selamlaşması şeklindedir… Addams bölgesinde etnik gruplar arasındaki iletişimde en
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sınırlayıcı etken farklı dil kullanımıdır. Birçok eski yerleşimci için İspanyolca ve
İtalyanca gündelik yaşamda kullanılan dillerdir (Suttles, 1970:9-63)
Erder, (2002:26) kentsel mekânlarda kentsel eşitsizliklerden doğan gerilim ve
kentsel hareketlerin hemen bütün toplumlarda yaygınlaştığını, fakat bu yaygınlaşma
nedenlerinin toplumdan topluma değiştiğini belirtir. Ona göre bütün bu tartışmalar,
“mekân”ın toplumsal formasyona etkileri konusunu da gündeme getirmektedir. “Kentsel
mekânla ilgili araştırmalar, kentlerde toplumsal katmanlaşmaya göre değişen bir
mekânsal katmanlaşmanın olduğunu göstermektedir. Mekânsal katmanlaşma toplumsal
katmanlaşma arasında çoğu zaman bir

ilişkinin korunabilmesi de mümkün

olabilmektedir. Üst sınıf alanları, orta sınıf alanları ya da işçi sınıfı semtleri gibi
bölgelerde farklı toplumsal katmanların, günlük yaşamlarını sürdürdükleri yaşama
alanlarının niteliklerinin de farklı olduğu kolaylıkla gözlemlenebilmektedir. Yaşama
alanlarındaki farklılıkların orada yaşayan bireylerin ve toplumsal grupların hem günlük
yaşam kalitesine ve hem de yaşam şanslarına etkisi vardır. Kentsel alanlarda yaşayanlar
bakımından gerek iş alanları ve gerekse konut alanlarının niteliği ve bu alanlara
ulaşabilmedeki eşitsizlikler birçok konuda çatışma ve çelişkinin yaşanmasına neden
olmaktadır. Bu yönüyle kentsel yaşam ve kentleşme, oldukça karmaşık ve kapsamlı bir
süreç olarak ortaya çıkmaktadır.
İstanbul’u kentsel ayrışma bağlamında ele alan Keyder’e göre her yıl 200 bini
aşkın, okuma yazması bile sınırlı insanın kente aktığı göz önüne alınırsa, İstanbul’dan
daha canlı bile olsa, herhangi bir küresel kent dinamiğinin işgücü piyasasında bu akışa
yeterli bir talep yarabileceğini ummak aşırı iyimserlik olurdu. Bu yüzden, impacted
ghetto benzeri dışlanmış bir durumda, ama çok farklı bir kültürel ortamda yaşayan bir
nüfus kesimin sayısı artmakta, bu kesim kentin politik hayatına damgasını vuracak
ölçüde ağırlığa kavuşmaktadır. Bu tartışma ışığında, ekonomik dönüşümü ve istihdam
yapısı göz önüne alındığında, İstanbul’a “ikili kent” olarak değil bir “bölünmüş kent”
olarak bakmak daha gerçekçi olacaktır. Kentin bir bölümünde, ister formel ister
enformel biçimlerde olsun, küresel maddi akışlar gerçekleşmekte, bunlar sınıf oluşumu,
tüketim kalıpları ve yaratılan istihdam bakımından beklenen sonuçları üretmektedir.
Ancak kentin ikinci bölümü vardır ki, burada yaşayan insanlar bu akışlardan büyük
ölçüde kopuktur; maddi yaşam eski düzenleme tarzları çerçevesinde, enformel sektörde,
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gecekondu semtlerinde, kentin çevresinde neredeyse ayrı birer kasaba oluşturan
ortamlarda, kente göçün öncesinden kalan ve göçle birlikte belirli bir dönüşüme uğramış
olan toplumsal alan aracılığıyla sürdürülür.” (2006:36)

2.3.4- Kentsel Yoksulluğun Mekânsal Yansıması
Yoksulluğun

kentsel

mekândaki

deneyimlenmesi

üzerine

en

bilinen

çalışmalardan biri olan Oscar Lewis’in “Yoksulluk Kültürü” çalışmasında, devamlılık
arz eden yoksulluk ve yüksek işsizlik sonucunda yoksul semtlerin bir kültür ortaya
çıkardığı, bu kültürün de “yoksulluk kültürü” olduğu ifade edilir. Lewis, aşağıdaki
koşullar altında bir toplumda “yoksulluk kültürü” ortaya çıktığını iddia eder. 1- Nakit
paraya dayalı ekonomi, ücretli çalışma ve kazanç üretimi. 2- Sürekli yüksek işsizlik
oranı ve düşük istihdam. 3- Düşük ücret, 4- Gönüllülük veya devlet tarafından sosyal,
politik ve ekonomik düzenin tahsisi konusundaki başarısızlığın düşük gelirli insanların
üzerine yıkılması. 5- İki taraflı akrabalık sisteminin varlığı, 6- Değerleri yaratan, refah
ve zenginlik gelişimini ifade eden baskın bir sınıfın varlığı, üst sınıfa geçme ihtimali ve
eksiklik ve bireysel aşağılığı değiştirme ihtimali.
Bu tür koşullar altındaki yoksul insanların geliştirdiği yaşam biçimi, sosyoekonomik ölçekte en dipte bulunan kişilerce uygulanır. Bunlar ise en yoksul işçiler,
köylüler, tarla işçileridir. Lewis’e göre yoksulluk kültürü şu niteliklere sahiptir: 1Yoksul insanın toplumun çoğunluğunun ana kurumlarına etkili katılım ve uyum sağlama
eksikliği. 2- Düşük gelir, kronik işsizlik ve düşük istihdam, 3- Kötü koşullara sahip
kalabalık evler, toplu halde yaşama ve bunların üstüne ailede düşük olan düzen, 4- Aile
düzeyinde yoksulluk kültürünün özellikleri; yaşam döngüsü içinde özellikle uzatılmış ve
korunmuş bir çocukluk evresinin yokluğu, cinsel ilişkiyle erken tanışma, serbest
birliktelik veya anlaşmalı evlilikler, yüksek oranda çocuk ve kadın eşlerin terk edilmesi,
5- Bireysel düzeyde genel nitelikler, yardımsızlığın, bağımsızlığın ve aşağı tabakada
bulunmanın güçlü duyguları veya marjinallik duyusu. 6- Diğer özellikler ise, yüksek
orandaki maddi, ahlaki yapısı, yoksunluk, zayıf ego yapısı, dürtü kontrolü eksikliği,
kadercilik ve boyun eğme duyusu v.s. (Dhadave, 1989:8)
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Ne kentlerdeki yoksulların hepsi gecekondu semtlerinde yaşıyor, ne de
gecekondu sakinlerinin hepsi yoksul elbette; The Challenge of Slums’da da bazı
kentlerde yoksulların çoğunun (kelimenin dar anlamıyla) gecekondu semtlerinin dışında
yaşadığı vurgulanır. İki kategori çoğunlukla bariz biçimde kesişse de yoksul kentlilerin
sayısı hissedilir derecede fazladır: Nispi ulusal yoksulluk eşiklerine göre, dünyadaki kent
nüfusunun en az yarısı (Davis, 2007:41). Davis (2007:48) kent merkezindeki yoksulları
anlatırken iki yoksul bölge arasındaki bir ayrıma dikkat çeker. Ona göre, “Kuzey
Amerika ve Avrupa’daki kentlerde, Harlem’in kahverengi taşlı evleri ve Dublin’in
Georgians evleri gibi “köhne” konutlar ile Berlin’in Mietskaserne’leri ve Manhattan’ın
güneydoğu semtindeki ünlü “dambıl” evleri gibi yoksullar için inşa edilmiş kiralık evler
arasında temel bir fark vardır. Afrika’nın yeni kentlerinde pek görülmüyorsa da,
sömürge döneminden kalma malikanelerle Victorya döneminden kalma villaların da
aralarında bulunduğu köhne konutlar Latin Amerika ve Asya’nın bazı kentlerinde epey
yaygındır.” Ona göre bu tür köhne konutlar diğer semtteki konutlara göre daha fazla
nüfusu barındırmakla birlikte (örneğin; Mimar David Glasser Quito’da eskiden tek bir
ailenin yaşadığı, şimdi ise 25 aileyi, yani toplam 128 kişiyi barındıran ve yeterli belediye
hizmetinden yoksun bir villayı ziyaret etmiş) yoksulluğun daha yoğun yaşandığı
yerlerdir.
Türkiye kültürel tarihi açısından yoksulluk, bir yaşam standardı veya
maddi-ekonomik gösterge olmanın ötesinde bir hissetme yapısına da işaret etmiştir
daima. Garip, gariban, garibanlık, öksüz yetim ve tüyü bitmemiş yetim hakkı gibi
sözcükler veya deyişler, yoksulluğu bir yandan acı çekme (Bourdieu’nun kullandığı
anlamda) ve yara (Sennett’in kullandığı anlamda) ile diğer yandan da kimsesizlik,
çaresizlik, yuvasızlık, dışlanmışlık ile birleştirir. Yoksulluk sorununu şiddet ve insan
hakları bağlamında ele alan Niray (2005) insan haklarının ekonomik boyutu üzerinde
durur. Ona göre yoksulluk ve şiddet olgusunu en çok ilgilendiren ise insan haklarının
ekonomik boyutudur. Ekonomik alanla ilgili pek çok faktör her ülkede doğrudan ya da
dolaylı olarak insan hakları düzeyini etkiler. Sanayi toplumuna geçiş sürecinde birtakım
yetersizliklerden dolayı ortaya çıkan çarpık kentleşme, beraberinde pek çok sorunu da
gündeme getirmektedir. Barınma ihtiyacından doğan gecekondu olgusu başta olmak
üzere; işsizlik, yoksulluk, anomi, şiddet gibi olgularla karşı karşıya kalınmaktadır. Bu
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kavramlar, bir zincirin halkaları gibi birbiriyle bağlantılıdır. Gelir dağılımındaki
eşitsizliklerden kaynaklanan yoksulluk olgusu toplumda bireyler arası dengesizlikleri
oluşturmakta,

bu dengesizlikler

de

bireylerdeki dışlanma duygusunu şiddete

dönüştürebilmektedir. İnsanın insanca yaşayabilmesi için önde gelen koşullardan biri
işinin olması ve bunun karşılığında belirli bir ücreti hak etmesidir. Çalışma ve ücret
hakkı kişinin temel sosyal haklarındandır. İnsanların bu haklardan tam anlamıyla
yararlanması, ülkenin ekonomik durumuna bağlıdır. Mali imkanları kısıtlı olan bir
toplumun istihdam olanakları da sınırlı olmakta ve işsizlik sorunu gündeme gelmektedir.
İşsiz kalan ve ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli geliri elde edemeyen yoksul kesim,
eğitim ve sağlık gibi imkanlardan da yararlanamamaktadır. İnsan haklarından
yararlanamayan ve toplum tarafından dışlanan yoksullar topluma karşı kin, nefret gibi
duygular beslemekte ve toplum düzenini bozmaya yönelik şiddet boyutu olan tepkiler
verebilmektedirler” (Niray, 2005).
Işık ve Pınarcıoğlu, Sultanbeyli üzerine yaptıkları araştırmada, Türkiye
kentlerindeki yoksul kesimin homojen bir grup olmaktan çok uzak olduğunu, tam tersine
özellikle son 20 yıllık dönemde kentli yoksulların kendi içinde ayrışma potansiyeli
edinmiş bir kesim olduğunu ileri sürerler. (2005:40) “Kentiçi yoksullar öncelikle varoş
yoksullarının tersine umutsuz ve esas olarak “dönüştürme kapasitesinden” büyük ölçüde
yoksun bir kesim. Varoş yoksulları arasında da oldukça büyük bir kaybedenler ve
umutsuzluğa düşmüşler kesimi olsa bile, büyük çoğunluğu kesinlikle pasif bir seyirci
olarak kalmak niyetinde değil… Kentiçi yoksulların tersine bu kesim son derece
dinamik. Kaderine razı olmak bir yana, kent içinde tutunmak ve yükselebilmek için bir
dizi sıkıntıya katlanabilen, bir savaşıma girmeyi göze alan bir kesim. Bu uğurda, yasal
ile yasal olmayan, formel ile formel olmayan arasındaki son 20 yılın Türkiye’sinde
giderek incelen çizgide gezinmeyi kolaylıkla kabullenen bir kesim.” (Işık ve Pınarcıoğlu,
2005:39)
“Nöbetleşe yoksulluktan” kastımız, her türlü yerel kaynaktan beslenen ilişki
ağları sayesinde kent yoksullarının yaşama stratejileri oluşturmaları, bu stratejilerin
kendilerinden sonra gelenlerin sırtından yürütülmesi ve yoksulluğun bir şekilde onlara
devredilmesi.

Gecekonduların

bir

bölümü

bu

sayede

kendi

yoksulların

devredebilecekleri bir kesim bulduğunda, yoksulluktan kurtulabilmekte ve hatta
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zenginleşebilmekte; yoksulluğun devredildiği kesimler de daha düşük olmakla beraber
belli bir hayat standardına erişip ve kendi yoksulluklarını devredecekleri başka bir arsa
işgal turuna katılmayı bekleyerek yükselebilme umudu taşımaktadır. Bu süreçte oluşan
“başarı”, kültürel temelde hareketliliği sağlayan ilişki ağları ile sağlanmakta. Yani,
iktisadi eylemlilik kültürel temelde hareketliliğini artırmakta; fakat aynı şekilde iktisadi
başarının derecesi de ağların temelinde kültürel oluşumları etkilemekte.” (Işık ve
Pınarcıoğlu, 2005:49)

2.3.5- Mekânsal Kümelenme Biçimleri
Farklı isimlerle kavramsallaştırılan mekânsal kümelenmeler kent sosyolojisi
bağlamında sıkça araştırma konusu edilen bir konudur. “Kent sosyolojisinin bir disiplin
olarak ortaya çıktığı yirminci yüzyıl başlarında Chicago’da gettolardaki etnik göçmen
gruplaşması üzerine yapılan ilk araştırmalar, günümüzde de göçmen grupların kentte
belli alanlarda odaklaşmaları üzerine yapılan araştırmalarla süregelmiştir. Bu
araştırmalar, mekânsal etnik yoğunlaşma (ethnic concentration) / mekânsal etnik ayrışma
(ethnic segregation) olgusunun hem olumlu, hem de olumsuz sayılabilecek işlevlerine
değinmektedirler” (Erman, 2002:1).
Birmingham’ın Sparkbook bölgesinde bir kent içi çalışmaya dayanan “Race,
Community and Conflict” adlı kitaplarında John Rex ve Robert Moore (1967) siyah
grupların büyük kentlerin alacakaranlığına niçin sığındığını açıklamaya çalışırlar. “Bu
ayrımın sadece düşük gelirin ve ırk ayırımının sonucu olmadığı, fakat aynı zamanda
işleyen kent konutlaşma pazarının kuralları ve düzenlemelerin sonucu olduğu tartışılır.
Bu düzenlemeler ve kurallar Rex ve Moore’a göre kent toplumunda sınıfa bağlı
konutlaşmayı ortaya çıkartmaktadır. Kentin belirli alanlarında homojenleşen konutlar,
sosyal sınıflar arasındaki ayrımlaşmaya neden olmaktadır. Bir konut sınıfının üyesi
olmak kentsel toplum yapısında insanların oluşturduğu sosyal birliğin, ilgilerin, yaşam
biçiminin ve sosyal konumun belirlenmesinde birinci derecede önemli oynamaktadır
(Tatlıdil, 1992:40)
Genel anlamda, bir kentin formel yerleşim sahası dışında kalan, kentin “öteki
yakasını” oluşturan bölgeler için sosyal bilimlerde çeşitli kavramlar geliştirilmiştir.
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Slums, getto, varoş, banliyö gibi. Bu terimler birbirlerinin yerine geçecek şekilde sıklıkla
kullanılmış olsa da birçok sosyal bilimci bunlar arasındaki ayrıma dikkat çekmiştir
(Karpat, 1976, Tatlıdil, 1989, Keleş, 2006, Şenyapılı, 1978, Yörükan, 2006;).

2.3.5.1- Slum
Slum terimin bilinen ilk yazılı tanımı, hırsızlıktan hüküm giymiş yazar James
Hardy Vaux’nun 1812’de yayımlanan Vocabulary of the Flash Language başlıklı
sözlüğünde geçer ve haraç alıp vermek veya yasadışı ticaret yapmak fiilleriyle eşanlamlı
olarak kullanılır. Kolera salgının hüküm sürdüğü 1830’larla 1840’lar arasındaki yıllarda
yoksulluk “slum” faaliyetlerinde bulunmaktan ziyade “slum”larda yaşamaktaydı. Sokak
dilinde kullanılan “slum” teriminin (adi şeylerin yapıldığı oda) kibar bir dil kullanan
yazarların rahatça kullanabileceği bir terim haline gelmesinde Cardinal Wiseman’ın kent
reformuyla ilgili yazılarının payı olduğu söylenir. (Davis, 2007:36-37)
Slum kavramı yoksul davranışların ve civarın gevşek bir tanımıdır. Süregelen
toplumlardan soyutlanmış slum yerleşimcilerinin hem şimdiki kültürel eğilimleri hem de
yoksulluklarının bir sonucu olarak sapkın (deviant) bir yaşam sürdükleri varsayılır. Bir
yüzyıldan fazla süreden beri slumlar çok kirli ve patolojik sosyal koşullara sahip civar
yerleşim yerlerini tanımlayan sabit ve buna benzer çağrışımlar yapan bir kavram
olmuştur. (Ward, 1976)
"Slum houses" kavramı, 19. yy Londra’sında arsa sahiplerinin jerry-builders
olarak tanımlanan, en ucuz malzemeyi kullanarak insan yaşamı için gerekli hiçbir hijyen
ve kalite koşulunu önemsemeden gecekondu binalar inşa eden "müteahhitler"le
anlaşması sonucu oluştu. Arsaların sahiplerinden değerinin çok altında satın alınarak
gecekondulaştırılması, tipik görüntülerle sonuçlandı: Kaldırım döşenmemiş dar yollar,
onarımı ve bakımı yapılmamış, rutubet izolasyonuna sahip olmayan, odalara ayrılmış,
aşırı kalabalık, taze hava ve gün ışığının girmediği evler... Kentin sağlığı bozulurken,
polisin bile çekinip giremediği bu semtlerde suç oranı da günden güne yükseliyordu.
Slumlar Amerikan şehirlerinde genelde Afrika kökenli insanların yaşadığı yerleşim
semtleri olarak da bilinmektedir. Örneğin bu tür semtler İngilizce “Black Housing”
olarak da kavramsallaştırılabilmektedirler ve bunlar genelde patolojik yerler biçiminde
tanımlanmaktadırlar. Getto ve slum gibi kavramlar üzerinde çok düşünülmeksizin zenci
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evlerine (Black housing) referansla kullanılmaktadır. Bu ise basmakalıp (stereotype) bir
anlayışa yani zenci evlerinin slum evleri biçiminde düşünülmesine sebep olmaktadır.
(bkz. Meyer, 1973)
Tıpkı bir şehrin zaman içerisinde değişmesi gibi, slumlar da kentten kente
farklılık gösterir. Slumlar her zaman sosyal ve ekonomik anlamda güçsüz insanların
yaşadığı yerler olmuştur. Yoksulluk ve uyumsuzluk için uzaktaki son varış yeri
olmuşlardır. Her bir slum kendi sosyal değerlerine, kendi söylemine, kısacası kendi
kültürel kalıplarına sahiptir… Slum kelimesi “kötü” anlamıyla özdeşleşen bir terimdir…
Bildiğimiz anlamda slum kendisinin de bir parçası olduğu, onunla ilişkili fakat kendi
yaşam biçimiyle tüm kentten ayrı olabilen modern endüstriyel toplumlardan daha eski
değildir… Slum geçen yüzyılın ortalarından şehrin geri kalan kısmı olarak
keşfedilmiştir. Slumların dikkat çekici bir özelliği, kentin diğer bölgeleri gibi, onların da
kendi doğalarını daha çok mekân değerlerinde yaratılan değişmelerden alır. Slumlar
genelde yerleşim amacıyla mekânın dönüşümü ile değişim değeri arasındaki kullanımlar
arasında sıkışmış bir hudut çizgisi yerleşim işgalidir. Slumların diğer bir özelliği, hareket
ve işgaldeki başarıda aranabilir. İşgaldeki başarı sadece slumların bir yönü değil, fakat
tüm kente aittir. Hiçbir alan bundan muaf değildir. Slumlar işgalin odağıdır ve bu
yüzden nüfusun arttığı merkezlerdir… Değerin çevre arsalarındaki değer ile bu
arsalardaki gelişmelere bağlı olarak belirlendiği bir kentte, her bir ev veya herhangi bir
yerleşim bölgesi değer/statü kaybı veya kazanımına maruz kalabilir. Bu herhangi bir
yerleşim bölgesinin sonuçta bir slum semtine dönüşebileceğini söylemekle eş anlamlıdır.
Slum sonraları bir şehrin göç olgusu şeklinde algılanabilir. (Anderson, 1928)
W. Zorbaugh, Chicago’daki slum bölgelerini ve sosyal organizasyonlarını
tanımlarken, bu kavramı düzensizlik ve uyum sağlayamamış ayrı bir saha olarak tarif
eder. Ona göre bu semt, konut sahiplerinin çoğunun ticari amaçla evlerini satmak için
beklediği, çöküntüye uğramış yerleşimcilerin yaşadığı, gerilemeye terk edilmiş bir
yerdir. Slum özgürlüğün ve bireyciliğin mekânıdır. Geniş bir sahaya yayılan slum
insanları, ne komşularını tanır ne de onlara güvenir. Dünyayla ilişkisini kesmiş birkaç
aile dışında nüfusun büyük oranı geçici kalanlar, fuhuş yapanlar, suçlular, kanun
kaçakları ve serseriler oluşturur (Dhadave, 1989:5)
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“Slumların ortak paydası onların örtülü (submerged) yönleri ile bir bütün
olarak şehirden ayrılmış olmalarıdır. Slum toplumun çöküntülü, ayrışmış kasvetli bir
bölgesidir. Aşırı yoksulluk, ucuz kiralık evler, köhne binalar, ödenmeyen kiralar, çalışan
anneler ve çocuklar, yüksek doğurganlık ve bebek ölümleri, illegalite ve ölüm, tefeciler,
ikinci el dükkanlar, çeteler ve her yatağın oy olduğu bir yerdir. Ahlaksızlık (vice) semti
olarak ayrışmış bir çevreye sahip slum, çürümenin sınırlarına ulaşmış bir yerleşim
yeridir. Slumda yaşam yorucu ve istikrarsızdır… Slumlar çok çeşitli insan tiplerini
barındırır… Chicago’nun Kuzey Bölgesindeki slumlar tam anlamıyla kozmopolitan
özelliklidir. Kişi sokaklarda yürürken zıtlıklarla birlikte kültürel izolosayonu da
hisseder... Kalabalık halde bir arada izole halde bulunan nüfusun yüzeysel ve dışta kalan
temasları, onları ayıran sosyal mesafeler, kendi küçük dünyalarında kendi işlerini
massetmeleri gibi meseleler kent içi sosyal problemleri oluşturur. Herkesin bir diğerini
tanıdığı kasaba veya köyde temsil edilen topluluk burada kaybolmuştur. Kentin geniş
mekânında “topluluk” daha çok coğrafik bir ifadedir. Eski kontrol geleneği değişen
koşullara rağmen sürer. Kaçınılmaz sonuç ise kültürel düzensizliktir. (Zorbaugh, 1971:914)
Reckless, slum semtlerini moral değerler açısından ele aldığı çalışmasında,
slumları ahlaki çöküntünün pazarlandığı bölgeler olarak analiz eder. Slumlar ahlaki ve
coğrafik olarak izole edilmiş, genelevlerin doğal alanlarıdır. Fuhuşla genelde ilişkili
olan suç slumların diğer bir özelliğidir. Slum bölgeleri ucuz konut ihtiyacının
karşılandığı semtler olması sebebiyle, göçmenlerin tercih ettiği yerleşim mekânlarıdır.
Buna karşın Reckless, her göçmen yerleşim bölgesinin pazarlanır hale getirilen ahlaki
çöküntüyle ilişkilendirilemeyeceğini, güçlü komşuluk dayanışması ve aile düzenine
sahip Küçük İtalya ve Getto gibi yerlerde fuhuştan söz edilemeyeceğini belirtir.
(1971:239-246)
William Foote Whyte, birçok sosyologun slum semtlerini orta sınıf moralitesi
bakış açısıyla yaklaştıklarını, bunların orta sınıftan nasıl ayrıştıklarını ortaya koymaya
çalıştıklarına, fakat slumlar üzerinde çalışmanın gerçek anlamda bu olmadığına, köşe
başı slumların kendi sosyal organizasyonlarına, kendi davranış normlarına sahip
olduklarını vurgular (Dhadave, 1989:5)
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Yoksulluk slumların rahatsız edici özelliklerinden bir tanesidir. Slum
yaşamından ayrı düşünülemez. Bazen slumlarla birlikte tanımlanır. Slumların genelde
yoksulluğun mekânları oldukları, yoksulluğun ise bozuk döngüyü devam ettirdiği ve
insanları bunu kırmak için zora soktuğuna inanılır. (Dhadave, 1989:7-10)
Türkiye’de gecekondu olgusu üzerine yazılmış çoğu kaynakta gecekondu ile
slum kavramları arasında ayrıma dikkat çekilmiştir. (Karpat, 1976, 2003; Şenyapılı,
1978; Tatlıdil, 1989, Yörükan, 2006; Keleş, 2006)
Bir mekân olarak gecekondu olgusu üzerinde duran Tatlıdil (1989:17)
Türkiye’deki gecekondu bölgeleri ile gelişmiş ülkelerin büyük kentlerinde yer alan
“slum”ların gelir düzeyi düşük veya tüketim harcamaları sınırlı olan bireylerin toplanmış
olduğu bakımsız, düşük standartlı konutlar arasındaki ayrıma dikkat çeker. “Her iki
yerleşim yerinde gecekondu ve “slum”larda (eğer deyim yerinde olursa sefalet
mahallelerinde) oturanların, genel ve kentsel gelir dağılımından aldıkları pay, onların
konumunu ortalamanın

çok altında tutmaktadır.

Bununla

birlikte gecekondu

mahallelerinde oturanların büyük bir kısmı kırsal yerleşim alanlarından kente gelmiş,
kentsel yaşamda yer almak için çaba harcayan ve dikey bir sosyal hareketlilik içinde
bulunma eğiliminde olan bireylerden oluşmaktadır” (Tatlıdil, 1989:17)
Tatlıdil (1989:17) slum türü yerleşkelerde sefaletle birlikte etnik veya dil
farklılıklarının yarattığı engellere de dikkat çeker. “Gelişmiş endüstri ülkelerinin
özellikle metropolitan yerleşim alanlarında yer alan “slum” –sefalet mahallelerindeinsanlar, bulundukları koşulları benimsemişler, ya da en azından başka bir mekâna
göçmek için beklentilerini yitirmişlerdir. İçinde bulundukları fakirliği kabul, onların
mücadeleyi bırakmalarına neden olmuş denebilir. Aynı zamanda sefalet mahallelerinde
oturanların bir kısmının etnik veya dil farklarının yarattığı engeller de onların
hareketliliğini etkileyebilmektedir. Bu yerleşim mekânları genellikle kent merkezlerinde
yer alan lüks konutlara oldukça yakın, karşıt etnik ve sosyal yapıda düşük konumdaki
grupların yerleşim alanı olarak karakterize edilmektedir” (1989:17)
Bunlar arasındaki farkı açıklayanlardan bir diğeri olan Karpat (2003:52–54)
gecekondulaşmayı; hızlı göç ve kentleşme ile yetersiz sanayileşmenin bir sonucu olarak
tüm üçüncü dünya kentlerinin ortak bir özelliği olduğuna işaret eder. Ona göre bu
bölgeler özellikle ABD’deki slumlarla karıştırılmamalıdır. Çünkü gecekondu semtleri
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hızlı iktisadi kalkınma ve sanayileşmenin, tarımdaki değişmelerin ve mesken kıtlığının
bir yan ürünü olarak görünmektedir. Başka bir ifadeyle, gecekondu köyde ya da kentteki
kamusal veya psikolojik bir çözülmenin sonucu değildir… Gecekondu, göçmenin
kendini kent hayatıyla bütünleştirme çabasının umutlu bir başlangıcı olarak
düşünülebilecekken, slum göçmenin buna ulaşmadaki başarısızlığını simgeleyen bir şey
olarak düşünülebilir. Karpat, İstanbul gecekonduları üzerine yaptığı araştırmanın
sonuçlarına dayanarak Türkiye’deki gecekondu semtlerinde yoksulluğun olduğunu, fakat
kültür yoksunluğunun olmadığını iddia eder. Bazı istisnalar dışında gecekondu
yerleşimlerinin suç, fahişelik, genç sapkınlığı, iktisadi tükenmişlik ve radikalizmin
merkezleri değil, daha yüksek yaşama standartlarına ve daha tatmin edici bir varoluş
tarzına ulaşmayı arzulayan insan toplulukları olduğuna inandığını belirtir.
Karpat (2003) üçüncü dünyadaki gecekondu bölgeleri arasında da ayrım
yaparak, bunlardan bazılarının slumlaşma eğilimi taşıdıklarını ifade eder. Ona göre
Türkiye’deki bazı gecekondu bölgeleri çeperde yer alan gecekondulardan farklı olarak
daha kapalı ve kent yaşamından daha uzak bir nitelik gösterirler. “Gelişmekte olan
ülkelerdeki her büyük kentte, genellikle eski kent duvarlarının içinde, sanayileşmiş
ülkelerdeki slumlara çok benzeyen ve zaman zaman kanun ve düzeni ayakta tutmakta
görevli kurumları tasalandıran alt sınıf konut kümeleri vardır. Latin Amerika’daki
callejones, corralones, jacals ve tugurios [dar sokaklar, kulübelikler] (Hindistan’daki
karta, abadi ve ahataların bazıları da bu kategoriye dahil edilebilir), Türk kentlerindeki
kaledibi semtleri ve Kuzey Afrika’da caspalar ve fonduklar olarak bilinen bu yerleşimler
çoğunlukla düşük gelirli insanların barındırmaktadır. Bir iki kuşak önce göçmen veya
işçi olarak gelmiş bu insanlar sonunda kendilerine ait bir cemaat oluşturmaksızın ve
kentle

tamamıyla

bütünleşmeksizin

içinden

çıkıp

geldikleri

cemaate

yabancılaşmaktadır.” (Karpat, 2003:53)
Şenyapılı da (1978:40) buna paralel bir tespitte bulunur. Ona göre özel araba
sahipliği üst ve orta gelir topluluklarına kent merkezinden ayrılma olanağı
sağlamaktadır. Periferide belirli eksenlere yerleşen anılan toplulukların terk ettiği konut
dokusu ise eskimekte, “slum”laşmakta ve Batı kentlerinin tipik geçiş (transition)
semtlerinin özelliklerini kazanmaktadır. Şenyapılı böylece Türk metropollerinde ilk kez
büyük ölçekte “slum” bölgelerinin doğduğuna işaret eder.
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Keleş’de (2006:555) gelişmiş ve sanayileşmiş Batı ülkelerinin büyük
kentlerindeki yoksulluk yuvalarıyla (slums) gelişmekte olan ülkelerin gecekondu tipi
yerleşmelerinin genellikle birbirine karıştırıldığını belirtir. Ona göre bu iki olgu arasında
bir açıdan benzerlik bulunmasına karşın, temelde önemli ayrılıklar vardır. Her iki tip
yerleşme de, toplumun yoksul ve dar gelirli sınıflarını barındırır. Bunun gibi meslek
yapısı, tavır, davranış ve toplumsal değer sistemleri açısından da, yoksulluk yuvalarıyla
gecekondu semtlerinde yaşayan kitleler arasında benzerlikler bulunabilir.

2.3.5.2- Getto
Getto sözcüğünün kökeni Venedik’te Yahudi bir semtin adıydı. Daha sonra,
şehirdeki Musevilerin yaşadığı her bir semtin adı halini aldı. (Clark, 1965:11, Erder,
2006:3)
Marcuse, getto terimini “egemen toplum tarafından aşağı tabakada görülen ve
ikinci derecede muamele edilen, genelde ırksal, etnik veya yabancı olarak tanımlanan,
egemen güçler tarafından belirli bir yerle sınırlandırılmış ve ayrıştırılmış mekânsal
toplanmayı ifade eden bir olgu olarak tarih eder. (2005:17) İçduyu, getto sözcüğünü,
çeşitli toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel süreçleri ve insanların “farklı yaşam
biçimleri”ni nasıl “farklı yaşam şansları”na dönüştüğünü anlatan mekânsal bir kavram
şeklinde tanımlar. “Diğer bir söyleyişle, bu kavram göç sürecinin bir ürünü olarak
toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel olan ile mekânsalın kesiştiği bir alanı anlatır
bize. (Erder, 2006:11)
“Getto tıpkı “gecekondu” kavramı gibi, toplumsal olan ile mekânsalın kesiştiği
bir kavramdır. Bu, gecekonduya göre çok eski bir kavram, neredeyse bin yıldır
kullanılıyor, ama kavramın sosyal bilimler açısından tanımlanması ilk kez 1928’de
Amerikalı sosyolog Louis Wirth tarafından yapılmıştır… L. Wirth’in, geleneksel Yahudi
“getto”larını tanımlarken, burada yaşayanların kendilerine özgü yaşam biçimleri ve
kurumları olmasını ve genellikle bu yerleşmelerin oluşumunda, yerleşen grubun
toplumun bütününe göre şiddetli bir ayrımcılığa uğramış olmasını vurgulamaktaydı… L.
Wirth, Yahudi gettoları üzerinde yaptığı araştırmalar sonrasında, Avrupa gettolarını
tarihsel olarak inceleyerek, Amerika’daki “getto”lardaki oluşumları sorgulamakta ve
oradan kalkarak gönüllü getto/zorunlu getto ayrımını getirmektedir. Wirth Avrupa’daki
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Yahudi gettolarını zorunlu gettolar olarak tanımlamıştır. Amerikan kentlerindeki
gettolarını zorunlu gettolar olarak tanımlamıştır. Amerikan kentlerindeki gettolar,
yalnızca Yahudilerin değil, İtalyan, Çinli gibi diğer göçmenlerin de oluşturdukları
gönüllü gettolardır.” (Erder, 2006:2-4)
Amerikan getto modeli gönüllülük esasına dayanan, çoğulcu bir modeldir.
Kent-içinde (inner-city) başlar. Zenci nüfusun büyük çoğunluğu bu tür yerlerde yaşar ve
yine bu tür mekânların çoğunluğunu da zenciler oluşturur. Bir getto zamanla parçalara
ayrılmış bir biçimde dışarı doğru genişler fakat ikili (dually) biçimde dışarıda
(exclusive) durur. Hemen yanında daha iyi konumda olan bir semt olabilir ve bu semtte
ikame edenlerin gettoyla bağları da olabilir, fakat yine de bu insanlar bu semtin getto
olarak nitelendirilmesine itiraz edebilirler (Peach, 2005:45)
Getto, Chicago Okulu anlayışına göre tüm grupların içinden geçmek zorunda
olduğu bir aşama olarak görüldü. Bunun için İrlanda gettosu, Alman, İtalyan gettoları
gibi terimler geliştirildi. Tek bir modelin olması sebebiyle sorunun temelde zaman
olduğu, zamanla süreç içinde zencilerin de İrlandalı veya Almanlar gibi dağılarak
asimile olacağı varsayılmaktaydı. Farklı gruplar için bu süreç, zaman/mekân ikamesi
(substitution) olarak görülmekteydi. Eski gruplar yeni grupların gelecekteki durumlarını
yeni gruplar eski grupların geçmişini temsil etmekteydi… Oysa zenci gettosu ayrışma
düzeyi bakımından diğer gruplardan farklı bir örneği oluşturmaktaydı. Yüksek oranda
yoğun bir nüfusa ve çift yönlü ayrışmış bir mekândı. Nerdeyse tüm zenciler gettolarda
yaşamaktaydı ve nerdeyse getto nüfusunun tümüne yakını zencilerden oluşmaktaydı.
Nihayetinde, zenci gettoları zaman içinde çözülmedi. (Peach, 2005:47)
Amerika getto terimine bazı insanların belirli bir bölgeyle sınırlandırılması ve
ten renklerine göre özgürlüklerini kısıtlaması anlamında katkıda bulunmuştur…
Amerika’daki tüm kent gettoları, sosyal ve ekonomik yapıları, topluluk kültürü, eğitim
kalitesi gibi birçok önemli bakımdan birbirinin aynısıdır… Amerikan kent gettolarının
nesnel özellikleri, fazlasıyla kalabalık, kötü koşullara sahip konutların, yüksek bebek
ölümleri, suç ve hastalıkların olduğu yerler şeklindedir. Öznel yanları ise hınç, husumet,
çaresizlik/umutsuzluk, kayıtsızlık, özdeğer düşüklüğü (self-depreciation) ve ironik
yönüyle birlikte telafi edici abartılı davranışlardır… Getto karışıklık, paradox, çatışma
ve ikilemdir. Yaygın patolojisi içinde şaşırtıcı bir şekilde insani bir direnç vardır. Getto
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umuttur ama çaresizliktir. Kiliseler ve barlardır. Değişim için istektir ama kayıtsızlıktır.
Cesarettir ama mağlubiyettir. İşbirliği ve ilgidir ama şüphe, hırs ve reddetmedir.
Asimilasyona karşı kabarmadır

ama gettoların koruyucu duvarları içerisinde

yabancılaşma ve geri çekilmedir (Clark, 1965:11-26)
Wilson, Amerika’daki kent içi zenci gettoların oluşumunu zenci orta sınıfın
gettoları boşaltmasıyla ilişkilendirir. (Urry, 2001) Marcuse’e göre Amerika Birleşik
Devletleri’ndeki gettoların çoğu ırk temellidir ve bunların oluşumunda devletin önemli
bir rolü vardır. (2005:16)
Irksal ayrışma ABD’nin tüm kentsel yaşamının her bir özelliğinde görülür.
Beyazlar ortalama olarak yaklaşık yüzde 83’ünün beyaz olduğu, zenciler %56’sının
zencilerin oturduğu, Latin Amerikalılar %42’sinin Latin Amerikalı olduğu kişilerin
bulunduğu bölgelerde ikamet etmektedir. (Lewis, Mumford Center, 2001a, akt. Squires,
vd. 2005:128)
Karanlık getto (dark ghetto) kavramını ortaya atan Clark (1965:34) bu olguyu,
varlığını ekonomik anlamda bağımsız olarak sürdüren bir yer olarak tarif eder. “Karanlık
getto insanlarına destek olamaz. Çoğu hergün gündelik işleri nedeniyle burayı terk
ederler. İş yaşamı genelde kişisel temel ihtiyaçlar ile bir bütün olarak kent ekonomisine
marjinal olan işler üzerine kuruludur. Getto ancak kendini doyurur. Mal üretmez.
Refahın gelişiminde de katkıda bulunmaz. Birkaç büyük ticareti vardır. Geriye
kalanların geneli küçük ölçekli iş yerleridir. En sağlam ticaret kolları bile (emlak, sigorta
gibi) çoğunlukla marjinaldir. Genel olarak bir getto dayanaklı mallar üretmez. Ürünleri
üretken olmayan birçok insanı gibi kullanıldıktan sonra yerine başkası konan özelliklidir
Getto topluluklarının patolojilerinin kaynağı çoğu getto yerleşimcisi tarafından görülen
alt düzeydeki, düşük gelirli mesleklerde yatar.” (Clark, 1965:27-28)
Kuşkusuz, her toplumda ayrımcılık, sınıfsal ve mekânsal tabakalaşma vardır,
ama bir yerin “getto” olarak adlandırılması için orada ayrımcılığın çok şiddetli, sınır
çizecek boyutlarda olması gerekir. Hatta öyle ki, Avrupa’daki ilk gettolarda, yerleşim
belirli kurallara göre oluşur, gettoların etrafında surlar vardır, orada yaşayanların hangi
işleri yapabileceği, şehirde nasıl dolaşacakları, ne tür giysiler giyecekleri, hangi
sokakları kullanacakları, hangi saatten sonra “getto”nun surlarını, dışarıdan anahtar ile
kilitleyebilir. Yahudi gettosu denilen “getto”lar, etrafında sur olan, surun içinde,
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ayrımcılıkla karşılaşmış bir grubun yaşadığı yerleşmelerdir. Dolayısıyla burada
yaşayanlar da sınırlı işlevleri ve hakları olan, toplumun diğer kesimlerinden somut
olarak da ayrı yaşayan toplumsal gruplardır. Burada yaşayanların hangi ekonomik
aktivitelerle uğraşabilecekleri bile sınırlanmıştır. Kentin içinde de yoksulluk vardır,
gettolarda da yoksulluk olabilir, ancak o sınırların içinde kendilerine özgü bir hayatları
ve kendilerine özel kurumları vardır. Toplumun geneli ile ilişkilerinde de belli kurumlar
ve kurallar oluşmuştur. (Erder, 2006:3-4)
“Düşüncelerin, değerlerin baskın kültürden farklılaştığı alt-dünya (sub-world)
olarak getto öncelikle geleneksel anlamda şehrin “öteki yakası”yla ilişkilendirilmiştir.
İkinci olarak, getto nüfusu alt sınıfa mensup insanlardan oluşan, kalifiye olmayan,
işgücünün yaşadığı ve kronik işsizlik ile azgelişmişliğin meskenleri olarak
tanımlanmıştır. Bu bakış açısına ilaveten getto yerleşimleri toplumun atar damar
sertliğinin kurbanlarıdır, reddedilenlerdir. Sonuç olarak, getto kolonizeleştirilmiş, dış
güçler tarafından polisle kontrol altına alınmış ve istismar edilmiş semtlerdir. Gettolar
yenilenmesi ve tedavi edilmesi gereken hasta bir saha olarak resmedilmişlerdir.”
(Rasmussen, 1960)
Gettonun gecekondu ve slum kavramlarından farklılığına bakıldığında, Tatlıdil
(1989), gecekondu ile getto kavramları arasında önemli bir ayrım yaparak,
gecekondulaşmanın gettolaşmadan farklı olduğunu vurgular. “Araştırmalar kırdan kente
göçen özellikle gecekondu mekânlarda yerleşen insanların, kentsel yaşamla bütünleşme,
kentlileşme, sosyal ve mesleki hareketlilik eğiliminde olduklarını göstermektedir.
Gecekonduların en azından bu toplumsal özellikleri nedeniyle bir “getto”laşma
eğiliminde olmadığını, “koloni”leşme özelliğini koruduğunu belirtmekte yarar vardır.
John Rex’in işaret ettiği üzere “koloniler bünyesinde barındırmış olduğu topluluğun
içinde bulunduğu topluma geçişinde bir atlama tahtası rolünü oynarken, gettolarda bu
kesinlikle gerçekleşmez. Kolonilerin göçmenler için geçici bir gruplaşma özelliği
varken, gettolaşmada süreklilik ve kalıcılık esas olmaktadır”. Gettolar gerek toplum ve
gerekse mekânsal olarak farklılaşmış olan gelişmiş sanayi toplumlarının kentsel
alanlarında yer alabilmektedir. Düşük gelir grubunda sosyal ve mesleki dikey
hareketlilik beklentilerini yitirmiş, çoğu kez çalışma olanağına sahip olamayan ya da
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çalışmayan ve bazen de buna ek olarak etnik özellikleri nedeniyle toplumla bütünleşmesi
engellenen insan topluluklarını bünyesinde barındırır (Tatlıdil, 1989:20)
Rasmussen, slum ile getto kavramlarının birbirinden farklı anlamlara sahip
olgular olduklarını, kent-içi slumlarla gettoların genelde birbirlerine karıştırıldığını
vurgular. Gettolar ve slumlar çoğunlukla birbirleriyle ilişkili veya birbirlerine yakın
civarda olmalarına karşın, bunlar aynı özelliklere sahip olgular değildirler. “Slum bir
düzen sistemine sahip değildir. O yabancı ve yalnızdır. Slumın bir su şebekesi yoktur.
Getto gücünü soy, sosyal farkındalık, sözleşme ve iyileşme ile değişme eğilimi
bilincinden alır. Gettolarda birlikte slumların bulunduğu yerde (ör, gettoiçi slumlar)
gelişmenin motivasyonu çevrede bulunan gettolardan gelir.” (1960)
David R. Hunter, “The Slums- Challenge and Response” çalışmasında,
slumların gereğinden fazla binaların bulunduğu ve yoğun nüfuslu toplulukların yaşadığı
yerler olarak tarif eder. O, slumı “bir yaşam biçimi ve geleceğe hatta daha ötesine
bakmanın bir yolu” şeklinde görür. Slum yaşamak için çirkin bir yerdir. Bu yerler
gittikçe artan nüfusuyla siyahi insanların yaşadığı semtlerdir. Hunter tüm alt sınıf
insanların slumlarda yaşadığını, slum bölgelerinde yaşayan tüm bireylerin alt sınıf veya
en alt statüdeki insanlardan oluştuğunu belirtir. Bu, kişide gettoların mı slum veya
slumların mı gettolar oldukları sorusunu uyandırır. Her ne kadar örtüşen özelliklerinin
ihtimaline karşın, slumlardan çok gettoya özgü niteliklerin olduğunu belirtmek gerekir.
(Rasmussen, 1960)
“Bir gettonun meydana gelmesi yıllar alır. Slumlar ise muhtemelen daha ani
biçimde gelişirler. Terkedilmiş binalar, boş dükkanlar slumlaşmanın başlaması için
yeterli binalardır. Geleneksel slumlar birtakım binalardan veya köstebek yuvası ucuz ev
bloklarından veya çoğunlukla yanmış haldeki eski ahşap yapılardan oluşur. Oysa getto
slumdan daha geniş bir sahaya denk gelir ve fiziksel bozulmadan çok insanlarla birlikte
genişler. Bu durumda beyaz tenli olmayanlar hareket ettiği vakit, getto da hareket eder.
Bu slum için geçerli değildir. Yani kişi bir slumun dışına taşınabilir, getto ise izole
olmuşların yaşadığı yerdir. İzole olmuş biri toplumun ihracından dışarı çıkamaz. Basit
olarak söylenecek olursa, yeni oluşmuş bir getto beyaz tenli olmayanların bulunduğu bir
yerdir. Bu günümüz getto tanımına uyan fakat eksik kalan bir açıklamadır. Getto
kavramı Afrika kökenli Amerikalılar (Afro-Americans) veya Latin kökenli Amerikalılar
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(Latin American) tarafından mesken tutulmuş modern kentin mekânları olarak tarif
edilebilir. Getto kavramı slum kavramının yerine kullanılamaz, bunlar basit olarak aynı
anlama gelmezler.”(Rasmussen, 1960)

2.3.5.3-

Suburp (Banliyö)
Türkçeye genelde banliyö olarak çevrilen suburb terimi; daha çok kent

merkezlerinin uzak çevresinde kurulmuş, düzenli bir çevrede, özellikle çekirdek aileye
hitap eden, kendine ait bahçesi, garajı, bir aile için gereğinden fazla büyük bir evde,
şehrin merkezine göre daha güvenli, sakin bir yaşam olanağı sunan, bireysel yaşamın
vazgeçilmezi olan bireysel ulaşım temelli bir yaşam biçimini ifade eder. Bu yaşam
biçimi ilk olarak 1939 yılında 40. New York Dünya Fuarında başladı. Bu fuarda, daha
çok Futurama olarak da bilinen Highways and Horizons (Anayollar ve Ufuklar) isimli
sergide geleceğin Amerikan yaşam biçimi temsil edilmekteydi. Son derece planlı
çizilmiş bir yerleşim yeri, gökdelenlerin yanı sıra, etrafı yeşilliklerle dolu, bahçeli,
garajlı evler vs. Futurama'dan 7 yıl sonra Amerikalı insanın banliyölerde yaşama süreci
için ilk adımlar atıldı ve yaklaşık 50 yılda bu yaşam biçimi nerdeyse tüm ülke insanını
içine aldı. Banliyö yaşamının teşvik edildiği bu yıllarda, sadece aileler taşınmıyor, fakat
aynı zamanda kurumlar da merkezlerini bu tür yerleşim yerlerine kuruyordu. Kısacası
merkez, çevreye taşınıyordu.
Şehir merkezlerinden banliyölere kaçış, merkezde semtlerin boşalmasını,
bunların ise genelde zenci aileler tarafından doldurulmasına sebep oluyordu. Bu süreci
engellemeye çalışan beyaz ev sahipleri evi kiralamak isteyen zenci ailelere normal kira
ücretinin çok üstünde fiyat biçiyor, buna karşın beyaz ailelere cüzi bir fiyatla evlerini
kiralamaya çalışıyorlardı. Kira konusunda uygulanan bu çifte standart bir süre için
işlediyse de, zamanla bu tür yerlerin zenci aileler tarafından tümüyle ikame edilmesinin
önüne geçilemedi. Bu dönemlerde zencilere karşı uygulanan ayrılıkçı uygulamalar,
yaşadıkları mekânlara da yansımaktaydı. Zamanla bu tür semtler, içlerinde neredeyse
hiçbir beyazın yaşamadığı, alt gelir grubuna mensup yoksul insanların yaşadığı, genelde
suçla ilişkilendirilen zenci gettolar haline geldi. 1990'lı yıllarında sonlarında geçirdiği
uzun soylulaştırma (gentrification) çalışmaları sonucunda bugün turistik bir mekâna
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dönüştürülen, siyah kültürün rönenansının yaşandığı merkez olarak da kabul edilen
Harlem bu tür semtlerin en bilinenlerinden biriydi.
“Amerikan Rüyası” diye de adlandırılan, geniş kitlelerin yeni konut
alanlarında, yeni tüketim kalıplarıyla, banliyölere yerleşme süreci yepyeni bir yerleşme
biçimini de ortaya çıkarmıştır.( Erder, 2006:38) Bu banliyöleşme süreci devam ederken,
kent merkezi üst ve orta gelir gruplarına sahip olan sakinlerini de süratle kaybetmiştir.
Kentin bu kesimindeki eski itibarlı konut alanlarının bir kesimi büyük iş örgütleri ve
diğer kentsel işlevler tarafından işgale uğradığında yeni işlevlerine uygun olarak yeniden
inşa edilirken, merkezi iş alanının hemen çevresindeki konut alanları gittikçe
köhneleşmiştir. Bu konut alanlarının sahipleri bir ölçüde merkezde oluşacak yeni
gelişmelere kadar konutlarını olduğu gibi tutma eğiliminde olduklarından, bu alanlar
sürekli olarak köhneleşip çöküntü alanlarını oluşturmuştur. Kent planlaması yazınında
geniş olarak ele alınan “iç kent çöküntü alanları” (inner city decay) ileri sanayi
toplumlarının farklılaşmış, tabakalaşmış toplum yapısının ortaya çıkardığı tipik bir
yerleşme düzenidir.( Erder, 2006:38)
Özellikle 20. yüzyılın ilk yarısında hızla büyüyen Amerikan metropoliten
kentlerinde gözlenen bu gelişme sonucu, çöküntü alanlarının içindeki eski itibarlı konut
alanlarının yeni sakinleri, bu kentlerin en düşük gelir grubunu oluşturanlar ya da bu
kentlere yeni göç eden yine düşük gelir gruplarındaki göçmenler olmuştur. (Erder,
2006:38-39)

2.3.5.4- Anklav (Enclave)
Etnik, dinsel veya başka bir şekilde öznel kimlik tanımlaması temelinde anklav
(enclave2) belirli bir nüfus grubunun ekonomik, sosyal, politik ve/veya kültürel
gelişimlerini korumak ve sürdürmek amaçlı olarak bireylerin mekânsal olarak
kümelendiği yerleri ifade eder. (Marcuse, 2005:17)
Abrahamson, anklav (enclave) sözcüğünün başlarda ırksal veya etnik
azınlıkların bir arada yaşadığı, ekonomik anlamda kendine yeten mekânlar için
kullanıldığını (Miami’deki Küçük Havana gibi), fakat sözcüğün bunun dışında ayrıca

2

Danış ve Kayaalp (2005) bu terimi “homojen adacık” şeklinde çevirmektedir.
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refah düzeyi, yaşam biçimi veya bu her iki nitelik temelinde ortaklığa sahip bireylerin
ikame ettiği mekânları tarif ettiğini belirtir. Abrahamson buna örnek olarak çoğunluğunu
gaylerin oluşturduğu San Francisco’daki Castro bölgesini gösterir. Burada temel niteliği
ortak bir yaşam biçimi oluşturmaktadır. Castro bölgesi aynı zamanda sakinlerinin
kimliğinin önemli bir parçasını meydana getirmektedir.
Anklav olgusu hakkında iki kabul vardır; 1- Anklavler geleneksel anlamlarıyla
genelde kent-içinde bulunan mekânlar olarak tarif edilir. 2- Bu konuda yapılan
çalışmalar anklavlerin ticari anlamda kendine yeten bölgeler oldukları konusunda vurgu
yaparlar. Bunun da onları gettolardan ayıran önemli bir özellik olarak kabul edilir.
(1996:2)
Abrahamson (1996:2-3) anklavler hakkında yaygın şekilde bilinen bu her iki
kabulun ötesine geçmeye çalışır. Ona göre büyüyen kentlerle birlikte anklavler farklı
formlarda kentin çeperlerinde de oluşturulmaya başlanmıştır. Bu nedenle bu tür yerleşim
yerlerinin sadece kent içinde düşünülmesi artık yeterli değildir. İkinci kabul konusunda
ise Abrahamson, anklavlerin kendilerine yeten ekonomik yapılarının önemli bir özellik
olarak kabul edilmesi gerektiğini, fakat bunun yanında bugün ekonomi dışı alanda ortaya
çıkan kurumsal gelişmelerin de vurgulanması gerektiğini ifade eder. Daha önceki
çalışmalarda ortaya konulduğu üzere, anklav özel bir grup ile bir yer arasında özel bir
ilişkiyi barındırır. Bu sebeple, anklav grup içerisindeki yüksek etkileşim aracılığıyla
düzenli şekilde sürdürülen ortak gelenek ve değerleri paylaşan grubun alt-kültürünün
bazı özelliklerini taşır. Alt-kültürlerin anklav olarak tanımlanmaları için yer ile bağlantılı
olmaları gerekmez iken yine yer ile ilişkili olan tüm grupların da zorunlu şekilde altkültür olarak tanımlanmaları şart değildir. Abrahamson alt-kültür olup da yer ile
bağlantılı olmayan grup için, Amerika’nın çeşitli şehirlerinde yaşayan yaklaşık 15.000
nüfuslu modern çingeneleri örnek gösterir. İkinci durum için ise yerel bir bağları olan
Texas’ın Austin semtindeki evsiz insanları verir. Abrahamson, kişinin anklavlarda
yaşaması onun ister istemez oraya ait baskın kimliği taşımasına sebep olduğunu ifade
eder. Her ne kadar kişi farklı statü ve rollere sahip olsa da başkaları tarafından öncelikle
bu kimliğiyle değerlendirilir. Anklavlarda yaşamak kaçınılmaz olarak mekânın baskın
kimliğini taşımayı gerektirir. (1996:8)
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Anklav ile getto arasında yapılan önemli bir ayrım kişilerin bu tür semtlerde
yerleşmeyi gönüllü veya koşulların zorlaması sonucu alınan bir karar olup olmadığıyla
ilişkilidir. Birinci durum anklava denk gelirken ikincisi gettoya işaret eder. “GettoAnklav paradigmasına göre, gettolar kötüdür. Çünkü insanlar orada yaşamaya
zorlanmışlardır ve bunlar sosyal gerginlikler yaratan kişilerdir. Buna karşın anklavlar
iyidir. Çünkü orada yaşamayı tercih etme gönüllük esaslı olmaktadır.” (Varady, 2005:7)
Peach de (2005:31) getto ve anklav arasında temel bir ayrım yapar. Ona göre
Amerikan sosyolojisi geçmişten beri anklav, getto ve suburp (banliyö) kavramları
arasında ayrımı net biçimde yapmadığını, bunun yerine her üç yerleşim mekânını etnik
asimilasyonun kaçınılmaz süreci olarak gördüğünü belirtir. Bu anlayışa göre anklav bu
süreçte aşamalardan biriydi, fakat getto kendi içinde bir sondu.
Getto ile anklav arasındaki ayrımın yeterince açık şekilde yapılmamış olması
Peach’e göre Amerikan kentlerindeki etnik sahaları anlamada olumsuz bir etkide
bulunmuştur. Birincisi, gettolar geçici birer olgu olarak kavramsallaştırılmıştır. Gerçekte
ise kalıcı hale gelmişlerdir. İkincisi, sosyo-ekonomik ilerleme getto için çözülme
mekânizması olarak tasavvur edilmiştir. Gerçekte ise zengin zenciler zengin
beyazlardan,

yoksul

zenciler

de

yoksul

beyazlardan

ayrışmıştır.

Üçüncüsü,

akademisyenlerin ırktan çok refah düzeyi farklığının bir sonucu olarak tanımlarında
görülmektedir. (Harvey, 1973, 120-152, Peach, 1998, Wacquant, 1997) Dördüncüsü,
Amerika Birleşik Devletleri’nin etnik tarihi hakkında tüm etnik grupların erken
dönemlerinde gettolaşmayı tecrübe ettikleri ve İrlandalı, İtalyan ve diğer etnik
anklavların homojen oldukları yanılgısını ortaya çıkarmıştır. Gerçekte bu mekânlar
hiçbir zaman homojen olmamıştır. Beşincisi, bu bilgi Afrikalı-Amerikan gettoların
“doğal” ve kaçınılmaz bir şekilde çözüleceği fikrini ortaya çıkarmıştır. Gerçekte ise bu
semtlere yerleşmeleri için herhangi bir baskı görmeyen gruplar için bir arada toplanma
birçok faydalar sağlamıştır. (Peach, 2005:48)
Varady (2005:7), Avrupa ülkelerinde Müslüman göçmenlerin oluşturduğu
etnik anklavların entegrasyon sorununu tartışırken “herhangi bir etkin anklavda yaşamak
çoğunluğu oluşturan toplumun ahlaki normları ve değerlerine uyum sağlamada sorun
teşkil eden geleneksel, dinsel, kültürel pratiklerinin devamını sağlayıcı bir etki yaratır
mı?” sorusunu yöneltir… Ona göre mahalle (neighborhood) etkisi teorisi içinde ABD’de
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yoksulluğun yapısal çözümlemesi hakkında birçok araştırmanın yapıldığını fakat bugüne
kadar etnik toplum ile kültürel izolasyon arasında açık bir ilişkiyi gösteren herhangi bir
çalışmanın yapılmadığına dikkat çeker. Ona göre mahalle etkisi teorisi sadece etnik
azınlık göçmenlerin ev sahibi topluma neden entegre olup olmadığının anlaşılması için
uygulanabilir. Bu tür yerleşim bölgelerinde sosyal baskı insanların ne yönde düşüneceği
ve davranacağı üzerinde etkide bulunur.
Qadeer (2005:60) Toronto’daki etnik gruplarda sosyal ayrışma ve entegrasyon
üzerine yaptığı çalışmada etnik anklavleri kent-içi veya banliyölerde sabit olarak değil,
sürekli hareket halinde, akış içinde bulunan mekânlar olarak tarif eder. ABD’nin aksine
erime potası politikasının benimsemek yerine farklılığı desteklemiş olan Kanada’da
Qadeer’e göre etnik kümelenmeler getto olarak nitelendirilemez. Buralarda oturan
insanların geneli kendileriyle aynı etnik kimliği paylaşan insanlara yakın olmak
amacıyla gönüllü şekilde buralarda yaşamayı tercih etmesi ve bir arada bulunmanın
sağladığı avantajları elde etmeleri çoğu zaman konforlu evlere sahip olmaları onları
bunun dışında tutmaktadır.

2.3.5.5- Varoş
Türkiye’de son yıllarda özellikle medyanın bunda büyük bir rol oynadığı varoş
kavramının gecekondu terimi yerine kullanılması söz konusudur. Gerçek anlamda kent
anlamına gelen Macarca kökenli “varoş” kavramı (Demirkan, 1996:17) Türkçede
sıklıkla gecekondu anlamını karşılar biçiminde kullanılmaktadır. Örneğin, Işık ve
Pınarcıoğlu’nun çalışmasında varoş kavramı çeperdeki gecekonduları ifade eder. Bu
çalışmada kentin çeperinde oturan gecekondulu yoksulları slumlaşmaya yakın duran
kent içi yoksullardan ayırmak için “varoş yoksulları” kavramı kullanılır. Onlara göre
kentiçi yoksullar öncelikle varoş yoksullarının tersine umutsuz ve esas olarak
“dönüştürme kapasitesinden” büyük ölçüde yoksun bir kesimi oluşturmaktadır. “Varoş
yoksulları arasında da oldukça büyük bir kaybedenler ve umutsuzluğa düşmüşler kesimi
olsa bile, büyük çoğunluğu kesinlikle pasif bir seyirci olarak kalmak niyetinde değil. Bir
anlamda kaderini kabullenmiş ve artık yükselebilme, kent ve toplum içindeki konumunu
iyileştirebilme umudunu büyük ölçüde yitirmiş görünen kentiçi yoksulları birçok
yönüyle Batılı literatürdeki sınıfaltı kitle (underclass) tanımına uyarken, varoş

123

yoksulları, kendi önüne konan seçenekleri reddedip, yeni seçenekler yaratma uğraşına
giren ve bu uğurda çok şeyi yapmaya hazır göçmen işçi figürüne benziyor. Kentiçi
yoksulların tersine bu kesim son derece dinamik. Kaderine razı olmak bir yana, kent
içinde tutunmak ve yükselebilmek için bir dizi sıkıntıya katlanabilen, bir savaşıma
girmeyi göze alan bir kesim. Bu uğurda, yasal ile yasal olmayan, formel ile formel
olmayan arasındaki son 20 yılın Türkiye’sinde giderek incelen çizgide gezinmeyi
kolaylıkla kabullenen bir kesim.” (2005:39)
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3- İZMİR’DE KENTLEŞME VE GECEKONDULAŞMADA KADİFEKALE VE
GÜMÜŞPALA OLGUSU
Araştırmanın önemli kavramlarından biri olan İzmir, araştırma sahalarının
bulunduğu kenti oluşturmaktadır. Bu bölümde, tarihi, demografik yapısı ve
gecekondulaşma süreci gibi özellikleriyle birlikte İzmir kenti, araştırma alanları olan
Kadifekale ve Gümüşpala semtleri tanıtılmıştır.
3.1- İZMİR KENTİ
Araştırma sahalarının bulunduğu İzmir kenti, tarihsellik içinde, demografik ve
etnik yapısı, nüfus gelişimi, göç ve gecekondulaşma süreçleri bağlamında incelenmiştir.
3.1.1- Kısa İzmir Tarihi
İzmir’in kuruluş tarihi, yapılan arkeolojik kazılara dayandırılarak M.Ö 3000’li
yıllara kadar götürülür. Kaynaklarda İzmir’in eski ismi Smyrna-Samornia olarak geçer.
Bu sözcük daha çok şehri kurduğuna inanılan bir amazon kraliçesine atfedilir. İzmir
Evliya Çelebi gibi Osmanlı gezgininin yanında, birçok Batılı gezginin eserlerine konu
olmuştur. Şehir hakkındaki bilgilerin çoğu da bu tür seyahatnamelerden edinilmiştir.
İzmir kentinin ilk kuruluş yeri ve zamanı hakkında çeşitli görüşler vardır.
Ancak, bunlar arasında, M.Ö. 3000 yılları civarında, Bayraklı yakınlarında kurulduğu
ileri sürülen bir yerleşimin varlığı kesinlikle bilinmektedir. Bir süreden beri bu alanda
yapılmakta olan arkeolojik kazılar kentin bu ilk yerleşme noktasının, o zamanlar sahilde
ve hatta körfeze çıkıntılı bir küçük yarımada biçiminde olduğunu göstermiştir. Bugün
denizden birkaç yüz metre içeride kalmış bulunan bu ilk yerleşmeden sonra, İzmir çeşitli
istilalar görmüş, çeşitli kavimlerin ve uygarlıkların egemenliği ve etkisi altında yaşamış
ve nihayet M.Ö. 344 yılında Büyük İskender tarafından ele geçirildikten sonra yeniden
kurulmuştur, ancak bu kez Bayraklı’da değil, bugün Kadifekale’nin üzerinde bulunduğu
Pagos (Kadifekale) Dağı eteklerine. ( Beyru, 2000:1)
Önceleri Helenistik Çağ’ın etkilerini yansıtan kent, daha sonraları Roma,
Bizans, Arap ve tekrar Bizanslıların egemenliği altına girmiş ve Selçuklular ile
Bizanslılar arasında da birkaç kez el değiştirmiştir. Kısa bir süre Timur’un da yönetimi
altına giren kentin kesin olarak Osmanlı topraklarına katılması 1425’ten sonra
gerçekleşmiştir. (Canpolat, 1973, akt. Sevgi, 1988:46)
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Antik dönemde İzmir (Smyrna) M.Ö 2000-1200 yılları arasında yaşamış olan
Hitit Krallığı’nın etkisi altında kalmıştır. Smyrna Hitit Devleti’nin M.Ö 1200 yılında
Frig akınlarıyla yıkılması sonucu M.Ö XI. Yüzyılda Yunanistan’dan Batı Anadolu
kıyılarına göç eden Aiollar, daha sonra da İonlar tarafından işgal edilmiştir. M.Ö.I.yy.da
Smyrna’nın küçük bir bölümünün Pagos dağına (Kadife Kale), büyük bir bölümünün de
liman çevresi ile dağ arasındaki alana yayılmıştır.
Pagus Dağındaki Kale (Kadifekale): Şehrin güney-doğusunda yüksek ve
hakim bir durumda olan Pagus Dağı’nın üzerindeki büyük bir kale bulunmaktaydı. Bu
kale, Tournefort’un yazdığına göre, Bizans İmparatoru John III Vatatzes (1222-54)
tarafından yeniden yaptırılmıştı. Bu kalenin 1310’da Aydın Beyliği tarafından
Bizanslılardan alınmasıyla şehir Türklerin hakimiyetine geçmişti. Bu hakimiyet
Haçlıların 1344 yılında St. Pierre kalesini zapt etmesine kadar sürmüştür. St. Jean
şövalyelerine emanet edilen bu kaleye karşı Türkler Pagus Dağındaki kaleyi ellerinde
tutmaya devam etmiş, Timur 1402’de St. Pierre kalesini alınca, Türkler İzmir’e tamamen
halim olmuşlardır. Evliya Çelebi’ye göre beşgen bir plan üzerinde yapılan Pagus
Dağındaki kalenin çevresi 2700 adımdır. II. Mehmet bu kaleye duvarlarındaki silah
atmak için delikler bulunan küçük bir bina eklemiştir. Evliya Çelebi 1671’de İzmir’i
ziyaret ettiğinde, şehrin deniz kıyısına doğru yayılmasına ve kalenin önemini büyük bir
ölçüde kaybetmesine karşın, kalede hala bir dizdar ve yirmi kadar asker görevli
bulunuyordu. Sonuç olarak, kale ile ilişkileri olan veya kalenin sağladığı güvenceli
sahada yaşayan şehir halkının bir çoğu aşağıya, yani sahil kesimine doğru olan alanı
iskan etmeye başlamışlardır. (Ülker, 1994:8) İzmir şehri, geçmişte aynı adla anılan
körfezin güney-doğu köşesinde, Batı Anadolu’nun en seçkin limanı sayılmaktaydı. Şehir
XVII. Yüzyılın ikinci yarısında tümüyle batı yönüne dönük olup, Pagus Dağının
eteklerinde bir anfitiyatro görünümündeydi. Bu dağ ve deniz arasındaki düzlük alan çok
yoğun bir yerleşme merkezi oluşturmuştu. “1710 yılına ait olan ve orijinali Paris Milli
Kütüphanesi’nde bulunan yarı harita, yarı siluet tekniğinde çizilen resim 1730’lara ait
olması gereken bir haritadan anlaşıldığına göre 18. yüzyıl başlarında İzmir kenti,
Kadifekale eteklerine doğru yoğunlaşan bir kümelenme göstermektedir. (Baran,
2003:16)
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İzmir uzun zamandan beri Anadolu’dan gelen uzun mesafe kervan ticaret
yollarının son limanı ve o zamanın ulaşım, haberleşme, üretim ve artık ürün imkanlarına
ve de politik ve ekonomik örgütlenmesine göre belirlenmiş bir bölgenin ihtisaslaşmış bir
zanaat ve dış ticaret merkezi idi. (Kıray, 1998:19) İzmir’in tamamen dışa dönük bir
ticaret yerleşmesi haline gelmesi 19. yüzyılda gerçekleşmiştir. Bu dönemden önce “17.
yüzyıldaki seyahatnamelerden elde edilen bilgilere göre İzmir tüm özellikleriyle tipik bir
Doğu Akdeniz liman şehriydi. Uzaktan görünüşüyle bu kent, Avrupa’dan gelenleri
hemen etkilemiştir. Hatta İzmir’e ilk kez gelen bazı Avrupalılar, İzmir’in güzelliğini bir
İtalyan liman şehrine benzetmekten kendilerini alamamışlardır. (Ülker,1994:1)
18. yüzyıla kadar küçük bir liman kenti görünümünde olan İzmir, bu yüzyılda
hızla gelişme göstermiş ve 19. yüzyıla gelindiğinde İstanbul’dan sonra Osmanlı
İmparatorluğu’nun en önemli kentlerinden biri haline gelmiştir. Bu gelişimin temel
sebebi, İzmir’in bir liman kenti olarak doğu-batı ticaretinin Doğu Akdeniz’deki merkezi
konumunda bulunmasıydı. 1800’lü yıllara gelinceye kadar nüfusu 10.000 civarındayken,
uluslararası ticaretin yaşandığı bir kent olarak sivrilmeye başlayan İzmir’in nüfusu
1880’lerde 225.000’e kadar ulaşmış ve Osmanlı İmparatorluğu’nun İstanbul’dan sonra
en kalabalık kenti durumuna gelmiştir. (Genç, 2007)

3.1.2- Demografik ve Etnik Yapısı
İzmir’in eski tarihli demografik yapısına ilişkin hemen hemen tüm bilgiler bu
kenti ziyaret eden gezginlerin notlarına dayandırılır. Bunlardan biri olan ve şehri “16311670 yılları arasında İzmir’i birçok defa ziyaret etme olanağını bulan Fransız gezgin
Jena Baptiste Tavernier şehir nüfusunun 90.000 olduğunu kaydeder. Ona göre Bunun
60.000’i Türk, 15.000’i Rum, 8.000’i Ermeni ve 6-7.000’i Yahudi’dir. Tavernier
İzmir’de o zaman on beş cami, Rumlara ait iki Ermeniler ait bir kilise vardır. Musevi
cemaatinin ise yedi Sinagogu bulunmaktadır. Tavernier, kesin bir rakam vermeden
Avrupalı tüccar nüfusu için “az sayıda Avrupalı mevcuttu” ibaresini kullanır. “Buna ek
olarak gezgin yazar İzmir’de yaşayan yabancı kolonilerin hangi semtlerde oturduklarını
bildirmektedir. Ona göre Türkler, Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler tepe üzerinde yani
Kadifekale civarında ve yamaçlarında; Fransız, İngiliz, Hollandalı ve İtalyanlardan
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oluşan Avrupalılar ise denize doğru uzanan düzlük semtte yaşıyorlardı.” (bkz. Ülker,
1994:16; Baran, 2003:23)
Sonraki yıllarda İzmir’in nüfus yapısında bazı değişimler ortaya çıkmıştır.
Özellikle 1688 depreminden sonra, İzmir’in nüfusu farklı bir tablo göstermiştir.
“1699’da ziyaret etmiş olan Fransız gezgini De La Motraye, Arundell’in de ifade ettiği
gibi “olağan üstü bir doğrulukla” şehrin nüfusunu 24.000 olarak saptamıştır. Diğer
taraftan Fransız gezgin-bilgin Torunefort’un 1702 yılında şehrin nüfusu ile ilgili tahmini
Motraye’ninkine yakın olup, 27.000’dir. Tournefort şehirde 15.000 Türk’ün, 10.000
Rum’un, 1800 Yahudi’nin 200 Ermeni’nin ve bir o kadar da Avrupalının yaşadığını
ifade eder. Pococke’a göre 1739 yılında İzmir’in nüfusu 99.000-100.000’e çıkmıştır.
Bunun 84.000’ini Türk, 7-8.000’ini Rum, 6.000’ini Yahudi ve 2.000’ini Ermeniler
oluşturmaktaydı.” (Ülker, 1994:16-25) Öte yandan aşağı yukarı aynı tarihlerde İzmir’de
bulunmuş olan bir başka Fransız gezgini Chevalier d’Arareux da, şehrin nüfusunun
88.000 olarak hesap etmiştir. Bunun 60.000’i Türk, 7-8.000’i Yahudi ve 20.000’i de
diğer topluluklarından oluşmaktadır”. (Baran, 2003:23)
Tablo 3:1631–1739 Arası İzmir Şehri Nüfus Tahminlerinin Mukayeseli
Yıllar Gezginler
Türkler
Rumlar
Ermeniler
Yahudiler
Avrupalılar
1631
Tavernier
60.000
15.000
8.000
7.000
1671
Evliya
Çelebi
1675
Spon et
30.000
10.000
15.000
Wheler
1678
Le Bruyn
1699
De La
14.000
8.000
400
1.500
200
Motraye
1702
Tournefourt
15.000
10.000
200
1.800
200
1714
Lucas
100.000
20.000
8.000
1725
De Sainte
50.000
8.000
2.000 (Ermeniler ve Yahudiler)
Maure
1731
Tollot
50.000
12.000
7.000
7.000
1739
Pococke
84.000
8.000
2.000
6.000
(Ülker, 1994:33)

Toplam
90.000
51.500
55.000
80.000
24.100
27.200
128.000
60.000
76.000
100.000

Tablodan rahatça anlaşılacağı üzere, gezginlere göre rakamlar arasında önemli
farklılıklar bulunmaktadır. Bu durum o dönem elde edilen bilgilerin daha çok kaba
gözlem ve tahminlere dayandırılmasına, bu konuda sağlıklı bilginin elde edilmesinin
güçlüğüyle ilişkilendirilebilir.
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Tablo 4: 1894 İzmir İl Merkez Nüfusu

1894 İzmir İl Merkez Nüfusu
Müslüman
89.000
Grek Ortodoks
52.000
Ermeni
Gregorien
4.740
Protestan
151
Katolik
737
Yahudi
16.000
Yabancı
Alman
512
Amerikan
20
İngiliz
980
Avusturya-Macar 1.800
İspanyol
12
Fransız
1.000
Yunanlı
25.000
Hollandalı
300
İtalyan
6.400
Acem
200
Rus
85
Yaklaşık Toplam
200.000
(İzmir İli Yıllığı, 1969, akt. Kıray, 1998:32)

19. yüzyıla gelindiğinde ise İzmir’in nüfusunda önemli bir artış meydana gelir.
Karpat Osmanlı kaynaklarına göre Aydın Vilayeti’nin1893 yılında toplam nüfusunun
496.658 İzmir’in nüfusunun ise 207.547’yi bulduğunu aktarır. (1978) Fuat Köprülü ise
Choiseul Gouffier’in bilgilerine dayanarak 19.yy’da şehir nüfus içinde 60-65.000 Türk,
21.000 Rum, 10.000 Musevi, 5-6.000 Ermeni ve 200’ü aşkın Avrupalının bulunduğunu
belirmekte. (Baran, 2003:23-24)
Kıray, İzmir’in Anadolu’nun tam kapasiteli batıdaki dış ticaret kapısı haline
geldiği dönemde nüfusun mütemadiyen arttığını, örneğin nüfusun 1857’de 180.000,
1891’de 207.547 ve 1910’da 250.000’i bulduğunu kaydeder. Kıray, ayrıca bu nüfusun
şehrin hinterlandından ve imparatorluğun he yönünden geldiğini belirtir. Yaklaşık
35.000 kadar yabancının bulunduğu İzmir etnik bakımdan çok bölünmüştü ve yerli Rum
Ortodoxlar en büyük etnik gruptu (1998:32).
Son olarak şu da belirtilebilir ki, İzmir’deki etnik çeşitlilik sosyo-kültürel
yaşama bir zenginlik kazandırmaktaydı. Örneğin Batılı yaşam ile Anadolu’ya ait yaşam
örüntülerini bir arada görmek mümkündü. Bu durum aynı zamanda İzmir’i diğer
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Anadolu şehirlere göre daha İslam dışı kılmaktaydı. Belki de İzmir’e yakıştırılan “Gavur
İzmir” lafının kökeni burada aranabilir.

3.1.3- İzmir Mahalleleri
Osmanlı İmparatorluğu, cemaatlerin kendi iç hukuklarını işletebildikleri,
vergilerini verdikleri sürece belli bir özerkliğe sahip oldukları birçok etnik grubun bir
arada bulunduğu millet sistemine sahipti. “Osmanlı yönetimi etnik grupları birbirinden
ayrı tutmakta, iç hiyerarşilerini muhafaza etmekte ve saraya karşı sorumlu kılmakta
genellikle başarılı yollar bulmuştu. Bu “millet” sistemi, imparatorluğun daha durağan
dengeleri içinde iyi işlemişti, ancak on dokuzuncu yüzyılın çok daha küreselleşmiş
dünyasında, gücünü yitirmiş bir merkezi iktidar altında, Osmanlı eski üstten tavırlı etnik
korporatizmini sürdürmekte güçlülüklerle karşılaştı.” (Keyder, 2006:11)
Osmanlı şehirlerinde etnik gruplar kesin çizgilerle birbirinden ayrılmazdı.
Farklı etnik veya dinsel kimliğe sahip insanlar aynı bölgede komşu olarak
yaşayabilmekteydi. Fakat yine de bazı semtlerin birtakım etnik gruplarla özdeşleştikleri
bilinmektedir. İzmir’de de etnik gruplar cemaatlerine mensup insanların çoğunlukta
yaşadığı semtlere dağılmıştı. Bu konudaki yazılı belgeler ile o dönem çizilen
gravürlerden yola çıkarak, Türklerin şehrin güneyinde Kadifekale eteklerinde, Rumların
ise kuzey taraflarda, Ermeniler ise Basmane civarında, Yahudiler ise Ermeni ile Türk
semtleri arasındaki semtte yaşamaktaydı. Levantenler ise o dönem Punta olarak
isimlendirilen ve şehrin en gözde mekânlarından olan Alsancak’ta yaşamaktaydı. (bkz.
Baran, 2003; Ülker, 1994) Baran’a göre İzmir’de inanç temelinde mekânsal farklıklara
rağmen, Hıristiyan grupların belli semtlerde yoğunlaştıklarını söylemek zordur. Çünkü
kiliselerin yerleri de böyle bir yoğunlaşma hakkında fazlaca bir gösterge olmaktan
uzaktır. (2003:27)
XVII. yüzyıla ait gravürler, kentin yerleşim alanının genişlediği ve fiziksel
yapısının değiştiğini göstermektedir. Gravürlere ve yazılı belgelere göre, Kadifekale
eteklerinde başlayan yerleşim, sahil şeridini izleyerek kuzeyde Punta (Alsancak Burnu)
olarak adlandırılan çıkıntıya kadar uzanıyordu. Güneyde ise, bu günkü Varyant
başlangıcını oluşturan Yahudi mezarlığına (Maşatlık) değin ulaşıyordu. Limanın
doğusunda Kadifekale eteklerinde Türkler yaşıyordu. İkiçeşmelik ve Keçecileriçi gibi
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Türk semtlerinin arasına, Havra sokağı gibi Musevi yerleşimleri girmişti. Kıyıdaki Frenk
semtinin hemen gerisinde Rumların, bunlarla Türk semtlerinin arasında da Ermenilerin
semtleri sıralanmaktaydı. (www.izmir.bel.tr, 05.11.2007)
Evliya Çelebi’ye göre Türkler Tilkilik, Namazgah, İkiçeşmelik, Kemeraltı
semtlerinde, Museviler Mezarlıkbaşı’nda, Ermeniler Basmane’de, Rumlar şimdiki
İtfaiye’den bütün Alsancak’da, Frenkler diye bilinen yabancı uyruklu Levantenler ise
Birinci ve İkinci Kordon’un Alsancak yönündeki Frenk Semtinde oturuyordu. Buca’da
Müslüman Türklerin Yukarı Bölgede Tıngır Tepe eteklerinde oturdukları bilinmektedir.
(Baran, 2003:27) Çelebi şehrin bina ve semtleri hakkında geniş bilgi de vermektedir. Bu
bilgiyi, kimliğini saptayamadığımız İsmail Paşa’nın yaptırdığı sayıma dayandırmaktadır.
1657-58 (H. 1068)’de yapılan bu sayıma göre, yalnızca Pagus Dağının eteğinde iki bin
kadar ev bulunmaktaydı. Aynı zamanda şehrin bu kesiminde on Müslüman, on Frenk ve
Yahudi, iki Ermeni ve bir de Çingene semti vardı. Evliya Çelebi şehir nüfusunun yoğun
olduğu düz kesiminde ve Pagus Dağı’nın eteklerinde toplanan 10300 ev olduğunu
belirtmekte; fakat bu tahminin 1657-58 de mi yoksa kendi ziyaret tarihi olan 1671’de mi
yapıldığı konusunda en ufak bir ipucu vermemektedir. (Ülker, 1994:10)
Gelişen ticaretle birlikte “merkezi iş mıntıkasının Kordon ve Yeni Hanların
arkasında 19. yüzyılda “Meyhane Boğazı” diye anılan sonraları ise Frenk Semti ve
Çarşısı olarak isimlendirilen semtlere yayılması, “buradaki Rum konut semtlerini daha
kuzeye itmiş, bir yönden o zamanlar Punta adı ile anılan Alsancak’ta doğu sahiline
dayanmış iç taraftan da Basmahane ve Tabakhane’yi aşarak (tabi buralardaki deri ve
yazma imalathaneleri çoktan kapanmıştı) Kervan Köprüsü’ne, Kemer’e doğru kaymış
Gaziler Semti (Abdullah Efendi Semti) ve civarına yerleşmiştir. Burası orta ve düşük
gelirli Rum semtleri haline gelirken Punta (Alsancak) üst orta gelirli Rum semtleri
olarak ortaya çıkmıştır. Buralarda özellikle kordon ve şimdiki Cumhuriyet Meydanı ile
Kültür park arasında kalan semt üst gelir gruplarının yerleşme yeri olmuş, Kordon’un
arkasında şehir içinde olmasına rağmen geniş bahçeler içerisinde kargir büyük evler inşa
edilmiştir. Diğer yönden Müslüman semtler merkezi iş mıntıkasınca itilmemekle beraber
göçen nüfusun sebep olduğu yerleşme ve kaymalarla, alt gelir grupları İkiçeşmelik’ten
yukarılara Eşrefpaşa’ya yayılmış, orta tabaka Namazgah, Tilkilik’in arkaları ve
Mezarlıkbaşı’na bütünüyle yerleşmişti.”(Kıray, 1998:52)
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Çok etnili yapı beraberinde İzmir’e kültür çeşitliliği kadar dil zenginliği de
katmaktaydı. “Kadifekale ile deniz arasındaki düzlüğün orta kısımlarında, eğri büğrü
daracık sokaklarda yoksul Rumlar oturuyordu. Buranın halkı Türkçe bilmezdi.
Kokaryalı yönünde deniz kenarındaki seyrek, bahçeli, gösterişli evlerin kimi bir Türkün
kimi azınlıklardan birindi. Burada halk karışık olarak bulunuyordu. Fransız Mühendis
Mösyö Gifre tarafından Osmanlı hükümetiyle yapılmış bir imtiyaz anlaşması üzerine,
deniz kenarının doldurulmasıyla ortaya çıkan Kordon’da Rumca veya Fransızca
konuşuluyordu.” (Baran, 2003:29)

3.1.4- İzmir’de Nüfus Gelişimi ve Göç
Tarih kitaplarında Kurtuluş Savaşının İzmir’in 9 Eylül 1922’de Yunan
işgalinden kurtarılmasıyla fiili olarak tamamlandığı kaydedilir. İzmir bu anlamda
Cumhuriyetin en son ve en önemli kazanımlarından bir tanesidir. Şehir bu dönemde
geçirdiği büyük yangına rağmen, farklı etnik kimliklere sahip büyük bir nüfusu
içerisinde barındırıyordu. “H.1339 (M.1923) senesi istatistiğine göre İzmir şehrinde,
48.131 erkek ve 39.592 kadından oluşan Müslüman nüfus vardı. Gayrımüslim nüfusu
ise, 12.551 kadın, 12.834 erkekti. 1926–1927 yılında İzmir merkezde erkeklerin sayısı
64.231’e kadınlarınki 55.343’e yükselmişti ki bu önemli bir artıştı. 13.648.000 olan
Türkiye nüfusunun 1927 yılı ilk nüfus sayımı sonucuna göre, 132.516’sı İzmir merkezde
yaşamaktaydı. 61.117 erkek ve 71.345 kadından oluşan bu nüfus içinde en büyük din
grubunu Müslümanlar ve en çok konuşulan dili Türkçe oluşturmaktaydı. Ardından hem
din hem de lisan sıralamasında Museviler geliyordu. 1935 sayımında İzmir merkez
kazanın nüfusu, 87.592 erkek ve 83.367 kadın olmak üzere toplam 170.959’du. (Baran,
2003:178–180)
Cumhuriyetin ilanı sonrası yapılan inkılâplar toplumda yapısal düzeyde
değişimler yaratmıştır. Bunlar siyasal alanda olduğu kadar, sosyal, kültürel ve ekonomik
alanda etkili olmuşlardır. “1938’e kadar geçen süre içinde, bütün Türkiye’de olduğu
gibi İzmir’de de çok şey değişti. Resim, müzik, tiyatro gibi güzel sanatlar alanında veya
kısaca kültür hayatında daima artan iyileşme görülmeye başlandı.” (Baran, 2003:177)
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Tablo 5: 1927-2009 İzmir İli Kır-Kent Nüfus Gelişimi

YILLAR

KENTSEL

KIRSAL

TOPLAM

NÜFUS

NÜFUS

1927

254.444

277.135

531.579

1935

287.295

309.555

596.850

1940

283.688

356.419

640.107

1945

381.342

355.239

673.581

1950

359.372

409.039

768.411

1955

441.047

469.449

910.596

1960

548.321

515.169

1.063.490

1965

621.553

613.114

1.234.667

1970

753.041

674.132

1.427.173

1975

905.059

768.907

1.673.966

1980

1.059.183

917.580

1.976.763

1985

1.800.797

517.032

2.317.829

1990

2.134.816

559.954

2.694.770

1997

2.544.363

570.496

3.114.859

2000

2.788.846

582.019

3.370.866

2007

3.175.133

564.220

3.739.353

2009

3.525.202

343.106

3.868.308

Türkiye’de 1950’lerde başlayan içgöçler genelde o dönem ekonominin diğer
kentlere göre daha canlı olduğu büyük kentlere doğru yapılmıştır. Bunlardan biri olan
İzmir özellikle bir liman kenti olması sebebiyle çevre illerden gelen nüfusun etkisinde
kalmıştır. İzmir’deki nüfus istatistiklerine bakıldığında, özellikle kentsel nüfusta
periyodik olarak bir artışın olduğu görülmektedir. Kırsal nüfus ise özellikle 2009 yılı
içerisinde büyük bir düşüş göstermiştir.
Peker vd. (1997) 1945–50 döneminde gelişmekte olan ülkelerdeki iç göçlerin
çoğunlukla ülkenin hakim liman kentlerine doğru olduğunu ve bunun nedenin de kalkış
noktaları ile varış noktası olan hakim liman kenti arasında göçleri çekebilecek,
engelleyebilecek alt merkezlerin 1950’li yıllardaki azlığı olduğunu belirtirler. Buna göre
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“sistemde, hakim liman kentleri, yoğun içgöçlerle örgütleşemeden büyüyerek birer
büyük kente doğru evrimleşmişlerdir. Onlara göre Türkiye’de de benzer bir örüntü biraz
farklılık ile birlikte aynıdır. Farklılığın ilk ayağını Cumhuriyet’in umut kenti olarak
kurduğu Ankara oluşturmaktadır. Diğer farklılık ise Ulusal Kurtuluş Savaşı sonrası
Lozan Antlaşmasına dayanarak yapılan nüfus değişimi sonucu Ege Semti başta İzmir
olmak üzere büyük ölçekte kentli/burjuva nüfus kaybetmiş olmasıdır. Farklılığın ikinci
ayağı ise İzmir’e göç edenlerin niteliğinin ilk dönemdeki daha çok heterojen bir
görünüm sergilemesiyle ilişkilidir. Bunun nedeni olarak da İzmir’in denetim alanındaki
yerleşmelerden farklı sosyal kesimleri içeren bir göç başlamasıyla bağlantısı vardır.
Daha çok İzmir’in birinci çemberinden oluşan bu göçler bir yönü ile kente bir
sermaye/kaynak aktarırken, bir yönü ile de köyde eğitilebildiği kadarı ile olan ve sınırlı
kaynağa sahip işgücünden oluşmaktadır. Özellikle İzmir’in denetim alanındaki
yerleşmelerden tarımsal gelir ve eğitim olanaklarının Türkiye ölçeğinde ortalamanın
üstünde olduğu anımsanırsa, kente kaynak aktaranların denetim açısından İzmir’in
kentsel işlevine katkıda bulunduklarını söyleyebiliriz. Öte yandan sisteme emek gücü
sunanların İzmir’i değişik nedenlerle “gel-git”leri ile tanıdıkları ve kentte bir tutamak
noktası bulduktan sonra göçe karar verenler olduğunu söyleyebiliriz. Kaldı ki bunlar
İzmir kent merkezine olduğu kadar, İzmir’in etrafındaki köy, kasaba, sayfiye, dinlenme
ve eğlence yerleri gibi küçük birimlere yerleşerek kalkış ve varış noktası arasında
kültürel açıdan boşlukta kalmamışlardır.” (Peker, vd., 1997:3)
İzmir yıllara göre sürekli artan nüfusuna paralel olarak, 1980-1985 yılları arası
hariç diğer dönemlerde de düzenli bir göç akımına maruz kalmıştır.
Tablo 6: 1975-2000 Yılı Arası İzmir'de Göç Rakamları
1975-1980

1980-1985

1985-1990

1995-2000

Daimi İkametgah Nüfusu

1.685.725 (1980)

2.000.733 (1985)

2.366.343 (1990)

3.078.981 (2000)

Aldığı Göç

203.777

194.245

276.378

306.387

Aldığı Göç Hızı (%0)

120.88

97.09

116.80

99.51

Verdiği Göç(%0)

83.881

112.072

130.170

186.012

Verdiği Göç Hızı(%0)

53.57

58.41

58.63

62.87

Net Göç

119.896

82.173

146.208

120.375

Net Göç Hızı

73.7

41.9

63.8

39.9

(TÜİK, 2000)
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Sevgi, İzmir’deki göç ve gecekondu araştırmasında, göç nedenleri arasında en
öncelikli olanının %52’lik oranla ekonomik nedenler olduğunu tespit etmiştir.
(1988:161) Peker ve diğer araştırmacılar da İzmir araştırmalarında %36’lık oranla
İzmir’e göç sebebinde iş bulma amacının ilk sırada olduğunu bulmuşlardır. İkinci sırada
ise %31’lik oranla aileden bir ferdin göç etmesi üzerine anne-babasının veya kocasının
kararına uyanlar gelmektedir. (Peker, vd., 1997:65)
Tablo 7: Başka İllerde Doğanların İzmir Nüfusuna Katılım Oranları

Doğum Yeri

Katılım Oranı (%)

Manisa

5.13

Konya

3.29

Aydın

2.80

Mardin

1.80

Afyonkarahisar

1.79

Balıkesir

1.78

Erzurum

1.73

İstanbul

1.71

Denizli

1.67

Kars

1.62

Muğla

1.41

Ankara

1.38

Uşak

1.02

(Sevgi, 1988:45)

İzmir’e gelen fertlerin ikametlerine göre sıralamasına bakıldığında Türkiye’nin
farklı illerinden gerçekleşen göçlerin olduğu görülür. Buna karşın Sevgi, araştırmasında
kalkınmada 1. derecede öncelikli 13 ilden İzmir’e kesin göç eden 419 deneğin %42.72’si
Mardin doğumlular oluştururken, bunları %25.06 ile Karslılar ve bunları %10.5 ile de
Ağrılılar izlediğini kaydetmiştir. (1988:161)
İzmir’in başlıca semtlerinden olan Karşıyaka ve Konak ilçelerinin 1990-2000
yılları arasındaki nüfus rakamlarına bakıldığında, Karşıyaka’nın bu dönemde yüksek
düzeyde bir nüfus artışı gösterdiği görülmektedir.
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Tablo 8: Karşıyaka ve Konak İlçeleri 1990-2000 Toplam Nüfusu

1990

2000

Yıllık

Nüfus

Artış Hızı (%)

Karşıyaka

345.734 438.764

23.82

Konak

721.570 782.309

8.08

(TÜİK, 2000)

3.1.5- İzmir’de Gecekondulaşma Süreci
İzmir 1922 yılında yaşadığı büyük yangından sonra konut yetersizliği
sıkıntısını uzun bir dönem atlatamamıştır. Buna ayrıca nüfus mübadelesiyle ekonomiyi
büyük ölçüde yönlendiren, üretimde önemli bir paya sahip gayri Müslimlerin yerinden
edilmesine karşılık gelen mübadillerin konut ihtiyacı eklenince sorun daha da ağrı bir
hale gelmiştir. “Nüfus Mübadelesi kentte nüfus kaybına yol açtığı gibi, bu nüfusun aynı
zamanda ticareti büyük ölçüde yönlendirici bir sınıf olması sebebiyle kentin ekonomisi
için aynı zamanda bir boşluk yaratmıştır. Bu boşluğun kente sonradan Anadolu’dan göç
etmiş olanlar tarafından doldurulamaması ve ardından yaşanan 1929 ekonomik kriz
İzmir ve İzmir halkı için önemli kayıplara sebep olmuştur. Bu dönemde, İzmir’de I.
Kadriye, Yeni İstiklal, Zeytinlik ve Yeşildere gibi Basmane-Buca aksında ilk
gecekondular ortaya çıkmaya başlamıştır. Bununla birlikte bu dönemde 1935-1942
yılından sonra tekrar hareketlenen gecekondu gelişimi ile II. Kadriye Semti ortaya
çıkmışsa da İzmir gecekondularında dönemin ikinci aşaması 1944’te başlamıştır. 19441950 yılları arasındaki dönemde bugün de kentin yoğun gecekondu alanlarından olan
Kadifekale, Gürçeşme, Boğaziçi, Gültepe, Ferahlı gibi toplam on yeni gecekondu semti
meydana gelmiştir. Bugün aynı alanlarda af kapsamında alınmış 3-4 katlı yasallaştırılmış
gecekondular bulunmaktadır.” (Ayan, 1979, akt. Karadağ, 2000:125-126)
İzmir’deki

gecekondu

üzerine

yapılan

çalışmaların

genelinde

ilk

gecekondulaşmanın Kadifekale’nin etekleri ve çevresinde olduğu kaydedilir. (Şen, 1995,
Sevgi, 1988) Gürçeşme, Buca ve Boğaziçi semtleri ile İzmir-Kemalpaşa yolu üzerindeki
Hazine arazileri birinci kuşak gecekonduların yerleşme alanları olurken, daha sonra ise
gecekondulaşma Bayraklı semtine sıçramıştır. Sonraki yıllarda ise gecekondular kentin
çeperlerinde yayılmışlardır.
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İzmir’de gecekondulaşma süreci Özdemir’in (2005) yaptığı çalışmada ayrıntılı
şekilde incelenmiştir. Aşağıda bu çalışmadan alınan 1965 yılına ait kentin
gecekondulaşmasını gösteren haritada görüldüğü üzere kentin merkezine yakın kısımlar
aynı zamanda gecekondulaşmanın da ortaya çıktığı alanları oluşturmaktadır.
Harita 1: 1965 yılında İzmir’de gecekondu mahallelerinin konumu

Kaynak:Gecekondus in İzmir, Ministry of Reconstruction & Resettlement, 1966. (Özdemir, 2005)

Harita incelendiğinde, 1965 yılında İzmir’deki gecekondu mahallelerinin
Körfez’in ve kentin güney, güney-doğu kesiminde yoğunlaştığı görülmektedir.
Kadifekale’nin tüm yönlerdeki eteklerinde Ballıkuyu, İmariye, Vezirağa, Aziziye,
I.Kadriye, II.Kadriye, Yeşildere Mahalleleri bu bölgede yer almaktadır. Yeşildere
Vadisi’nin doğu yamaçlarında yer alan Zeytinlik, Ferahlı, Gürçeşme, Samantepe,
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Gültepe, Yeni İstiklal ve Boğaziçi Mahalleleri ise kentin güneydoğu kesimindeki
mahallelerdir. Hatay Caddesi’nin güneyi ve Karabağlar aksına doğru, kentin güneyinde
yer alan gecekondu mahalleleri ise Bozyaka, Yeşilyurt, Kestelli, Cennetoğlu,
Karabağlar, Koşukarşısı ve Telsizler Mahalleleri’dir. Kentin güneybatısında bu
mahallelerden bütünüyle kopuk bir biçimde Üçkuyular ve Poligon civarında da
gecekondulaşma görülmektedir ki, bugün bu bölge bütünüyle dönüşmüş ve “imarlı”
apartmanlar, 1980’lerde inşa edilmiştir. Kentin merkezinde ve Fuar alanının doğusunda
yer alan iki mahalle ise Ege-Çingene Mahallesi ve Tepecik’tir. Haritada “Çingene
Mahallesi”

olarak

adlandırılan

mahalle,

bugün

hala

Alsancak’ta

varlığını

sürdürmektedir. Kentin kuzeydoğusunda Körfez’e bakan yamaçlarda yer alan iki
mahalle ise Çay ve Çiçek Mahalleleri’dir. İzmir-Çanakkale Karayolu boyunca ve kentin
kuzeyinde yer alan Naldöken, Soğukkuyu ve Cumhuriyet Mahalleleri ise 1970’li yıllarda
hızla büyüyecek olan gecekondu mahalleleridir. (Özdemir, 2005:34)
Ayan (1979) çalışmasında İzmir’de gecekondulaşmanın 1930’larda görülmeye
başlandığını ileri sürmesine karşın, bu tarih Sevgi’nin (1988) araştırmasında 1950’li
dönemler şeklinde gösterilmektedir. Bu bağlamda Sevgi, İzmir’in gecekondulaşmasını
üç dönem içinde inceler: 1950–1960 Dönemi: Bu on yıllık zaman diliminde
gecekondulaşma hareketleri çok yavaş bir artış göstermiş ve alansal gelişimi de sınırlı
semt veya mahalleler düzeyinde kalmıştır… Bu dönemde ilk gecekondulaşma
hareketleri Kadifekale’nin yer almış olduğu volkanik kütlenin körfeze bakan kuzey
yamaçlarıyla Meles Çayı vadisinin batı yamaçları üzerinde vadi tabanından başlayarak
Kadifekale sırtlarına kadar tırmanmıştır… Gecekonduların ilk kez bu semtte
yoğunlaşmasının dört önemli nedeni bulunmaktadır. Bunların birincisi hazine arazisinin
varlığı, ikincisi kent merkezine olan yakınlığı, üçüncüsü tren ve kara yoluyla Karabağlar
ve Gaziemir üzerinden kolayca verimli tarım alanlarına ulaşabilmesi, dördüncüsü ise
Halkapınar, Bayraklı doğrultusunda ortaya çıkan sanayi aksının Tepecik yönünde de bir
gelişme göstermeye başlamasından ileri gelmektedir. Bu dönem içerisinde İzmir’de ilk
gecekondulaşma hareketlerini küçük çapta ticaret işleriyle uğraşan Konyalılar, inşaat
işçisi olan Karslılar ve kalifiye işlerde çalışan Kayserililerle, daha çok tarım sektöründe
mevsimlik iş bulabilen Mardinliler başlatmıştır.

1960-1975 Dönemi: Bu dönemde

gecekondulaşma

semtlerin

hareketleri

daha

çok

eski

etrafına

taşarak

yeni
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gecekondulaşma alanları yaratmıştır. Örneğin, yeni oluşan bu gecekondu semtlerinin bir
kısmını Bayraklı semtinde, Yamanlar dağı kütlesi eteklerinde; Doğuda Çay ve Çicek,
Kuzeyde ise M. Erener semtleri oluşturmuştur. Bu dönemde ortaya çıkan gecekondu
semtlerinin bazıları da yine Kadifekale kütlesinin Batı-Güneybatı yamacı üzerinde
kurulmuştur. Bunlar sırasıyla, İmariye, Yeşilyurt, Cennetoğlu, Vezirağa ve Bozyaka
semtleridir. 1975-1985 Dönemi: 1975-1985 yılları arasında gecekondulaşma hareketleri
kenti çevreleyen hazine ve hisse tapulu ucuz araziler ile tarımsal etkinliklerin yaygın
olduğu alanlarda ve özellikle, sanayi aksları boyunca bir yayılma göstermiştir. Örneğin,
İzmir körfezinin kuzeybatısında bulunan Karşıyaka ve Gediz düzlüğünün Yamanlar dağı
eteklerine doğru İstanbul-Çanakkale yönünde uzanan Anadolu asfaltının iki tarafında,
Güneyde Naldöken olmak üzere, Kuzeyde Soğukkuyu’nun Yamanlar dağı eteklerindeki
kesimi, Emek Örnekköy’ün bir bölümü, Cumhuriyet, Yamaç, İmbat, Maltepe,
Gümüşpala, Balatçık ve Güzeltepe adlarıyla anılan çok yeni ve oldukça geniş gecekondu
semtleri ortaya çıkmış bulunmaktadır. (Sevgi, 1988:123-124)
Özdemir’in (2005) İzmir araştırmasında yer verdiği 1966 yılına ait yukarıdaki
haritada görüldüğü üzere, İzmir’de gecekondulaşmanın başladığı öncelikli alanların
Kadifekale ile Yeşildere yamaçları ve çevresi olarak gösterilmesine karşılık, Keleş
İzmir’i, gecekondunun özekte (merkez) değil, kentin çevresinde yer aldığı en tipik bir
kent şeklinde tarif etmektedir. Ona göre “İzmir’de kent özeği gecekondulaşmaya karşı
en başarılı biçimde direnmeyi başarmıştır. Bu başarının nedeni, kentin doğrusal bir
gelişme yapısında olması, kıyıdaki dar toprak kuşağının en varlıklı sınıflarca çoktan
paylaşılmış bulunması ve bir ölçüde de İzmir kent özeğinde ve yakınında büyük sanayi
kuruluşlarının yoğunlaşmamış olmasıdır.” (2006:570)
İzmir’de kentleşme sorunu ve gecekondulaşma konusunda 1994 yılı İzmir İl
Yıllığında, yüksek içgöç hareketleri sonunda İzmir’de yoğun olarak hızlı nüfus artışının
ve bu artışın getirdiği sorunlara boğulduğuna dikkat çekilerek, kentin gecekondularla
çepeçevre kuşatılmış durumda olduğu belirtilmektedir. Bu dönemle ilgili olarak plansız,
programsız, aşırı nüfus artışı ve göç olgusu her türlü kentsel planlamayı olumsuz
etkilediği vurgulanmakta ve ayrıca İzmir Kenti Nazım Planının (Master Planı) özellikle
1980’li yılların başından bu yana hiçbir şekilde tamamlanmadığından kentin kontrolsüz
ve kararsız bir gelişme gösterdiğine dikkat çekilmektedir. Bunun için hızla planlama ve

139

denetim konularında sonuç alıcı çalışmalar yapılması, kaçak (ruhsatsız) yapılaşmanın
önüne geçilmesi gerektiği ifade edilmektedir. (İzmir İl Yıllığı, 1994)
Tablo 9: 1986 Yılı İzmir Büyük Kent Bütününde Gecekondu, Kısmen Gecekondu ve Gecekondulu
Olmayan Nüfusun İlçelere Göre Oransal Dağılımları

İlçeler

Gecekondu Nüfusu

Merkez
Karşıyaka
Bornova
Toplam

36.6
41.03
20.61
35.8

Kısmen Gecekondu
Nüfusu
5.9
6.75
7.57
6.3

Gecekondulu
Olmayan Nüfus
57.45
52.23
71.82
57.9

(Sevgi, 1988:50)

Sevgi, araştırmasında İzmir’deki gecekondu nüfusunu merkezde %36.6,
Karşıyaka’da %41,03 ve Bornova’da %35.8 olarak tespit etmiştir. Buna göre, Karşıyaka
ilçesinin gecekondulu nüfusu diğer semtlere oranla daha yoğundur. Araştırmada ayrıca
İzmir’de tapu tahsis belgesi almak için başvuranların 42.493’ünün gecekondu sahipleri,
35.777’sinin hisseli arsa sahipleri, 22.041’inin kendi parselleri içinde konutu bulunanlar
ve geri kalan 1.288’inin de arsası başkaları tarafından işgal edilenlerden oluştukları
tespitinden hareketle, gecekonduların genellikle imar alanları dışındaki araziler üzerinde
kuruldukları bulgusuna ulaşılmıştır. (1998:54)
İzmir’de hızlı kentleşme ve gecekondulaşma yalnızca çarpık kentleşmeyi değil,
fakat aynı zamanda kentin çevresinde bulunan tarımsal araziler ve Dolayısıyla çevre
üzerinde olumsuz etkiler yaratmıştır. Tatlıdil (2008) bu durumun İzmir’in çevresindeki
ekosistem üzerinde yaratmış olduğu tahribatı aşağıdaki maddelerde şu şekilde sıralar:
- Kentin çevresinde bulunan tarımsal araziler yoksul gruplar arasındaki nüfus
baskısı nedeniyle kaybedilmiştir; kente göç eden nüfusla birlikte, kentin çevresinde
bulunan tüm ekip biçilen araziler ve ormanlar “gecekondu” yerleşkeleri olmuşlardır.
Aynı zamanda, tüm köyler kente eklemlenmiş ve kentin alanının parçası haline
gelmişlerdir.
– Yüksek seviyedeki kentleşme yoksulluğu ortaya çıkarmış ve kentin çevresi
ile doğadaki çevresel problemler değişmiştir. Özellikle düşük seviyedeki ekonomik
gelişmenin yetersiz temel ihtiyaçlar ve toprak parçalanmasıyla ilişkilendirilmiştir.
– Tarımsal uygulamalarda değişken toprak kullanımı endüstriyel ve kentsel
kirlenmeyi arttırmıştır.
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– Kontrolsüz düzeyde büyüyen kent nüfusu özellikle kıyı bölgelerinde
kirlenmeler yaratmıştır. Bilindiği gibi yüksek kuşaklardaki bu ekosistemler yerli ve
endüstriyel kaynaklarla birlikte yapılaşma ve kirlenme nedeniyle tehdit altındadırlar.
Özetle, İzmir’deki ani nüfus büyümesi ekosistem içindeki yerleşimler, doğal
kaynaklar üzerindeki talep fazlalığı ve kirlenmeler aracılığıyla çevresel bozulmalara yol
açmaktadır. Göç kalıpları ve bunun sonucunda nüfus yoğunlukları daha büyük çevresel
sorunlarla birlikte kentleşme yönünde artan bir ivme göstermektedir (2009:315-316).
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3.2- ARAŞTIRMA ALANI TANITIMI
İzmir’de gecekondulaşmanın başladığı mekânların başında gelen Kadifekale
(Şen, 1995; Sevgi, 1988) ile 1960’larda ortaya çıkan Gümüşpala gecekondu semtlerinde
yapılan bu araştırmada, kent olgusu içinde mekân ve toplumsallık arasında sosyolojik bir
sorgulama yapılmaktadır.
Gecekondu semtleri üzerine coğrafya bilimi içinde yapılan araştırmalarda, arazi
topografyasının yerleşim sonrası imarlaşma üzerinde önemli etkide bulunduğu
kaydedilmiştir. Bilgin’e göre ; “bu alanlar (eğimli ve düz arazi) benzer biçimde
başlamasına rağmen, topografyadan kaynaklanan iki ayrı süreçle ve yerleşme tipiyle
sonuçlanır. Dik yamaçlardaki yerleşmeler, topografyanın elverişsizliği nedeniyle zaman
içinde dikey olarak yoğunlaşamamakta ve orijinal kırsal karakterini sürdürmemektedir.
Az eğimli ve düz arazilerdeki yerleşmeler ise imar aflarının ve yeni imar haklarının
sonucunda yatay ve dikey olarak gelişmekte ve zamanla birleşerek devasa apartman
semtlerine dönüşmektedir” (1996).
Araştırmanın sahaları olan iki gecekondu semti arasında ilk anda göze çarpan
farklılık, yukarıdaki paragrafta da belirtildiği gibi, arazinin topografyasından kaynaklı
iki farklı imarlaşma söz konusudur.
Saha çalışmasının yapıldığı iki gecekondu semti arasındaki farklar şu şekilde
sıralanabilir; İzmir İli, Konak Belediyesi sınırları içinde bulunan ve 31.03.1978 tarih – 7/
15319, 16.11.1981 tarih – 8/ 3864, 04.05.1998 tarih – 11100, 21.07.2003 tarih ve 9749
sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile “afete maruz bölge” olarak ilan edilen Kadifekale,
eski ismiyle “Pagus Kalesi”nin heyelan riski taşıyan etekleri üzerine kurulmuş bir
gecekondu semti olması nedeniyle tek kat veya en fazla üç katlı binalardan
oluşmaktadır. Bu yapılar birbirine neredeyse bitişik haldedir, bu yüzden evler arasında
dar sokaklar veya merdivenler vardır. Gümüşpala ise arazinin nispeten düz olması ve bu
sebeple yüksek katlı inşaatlar için elverişli olmasına bağlı olarak, nispeten daha sıhhatli
duran, bazılarının bahçeye sahip olduğu, tek katlı binaların dışında çoğunluğunun kaçak
olmalarına rağmen üç ve daha çok katlı binaların olduğu bir gecekondu semtidir.
Kadifekale, İzmir şehrinin tam göbeğinde konumlanmış bir halde olmasına karşın,
Gümüşpala şehrin çeperinde bulunan bir gecekondu semtidir. Kadifekale; İzmir’in çok
eski yerlisi insanların zaman içinde şehrin diğer semtlerine veya başka ülkelere/şehirlere
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taşınması sonucunda buraya yerleşen göçmenlerin oluşturduğu bir gecekondu semti
iken, Gümüşpala; Türkiye’de 1950’lerde başlayan kırdan kente yoğun göçler sonrasında
1960’lı yıllardan başlanarak boş arazi üzerine kurulmuş bir yerleşim bölgesidir. Bu
bakımdan izlemiş oldukları imarlaşma süreçleri bakımından Gümüşpala; boş ve
temizken sıfırdan karalanmış bir levhaya, Kadifekale ise önceden karalanmış ancak
zamanla yer yer silinip yeniden düzeltilmiş bir levhaya benzemektedir. Kadifekale’de
önceden kurulmuş kentsel doku ile sosyal yapının yeni göçlerle birlikte bu dokunun ve
yapının yeniden üretilmeleri ve dönüştürülmeleri sözkonusu iken, Gümüşpala semtinde;
mekânın, yerleşme sonrasında inşa edilmesiyle meydana getirilen yeni bir doku ile
sosyal yapı ve çeşitli ilişki örüntülerinden söz edilebilir. Son olarak, Kadifekale gelinen
yer (Mardin) ve hemşerilik profili açısından Gümüşpala semtine göre daha homojen bir
sosyal yapıya sahiptir.
Tablo 10: Kadifekale ve Gümüşpala semtleri arasındaki mekânsal ve sosyal farklılıklar

Semt

Kentteki
Konumu

Kadife
kale

Şehir
Merkezi

Gümüş
pala

Yerleşim Topogra
Tarihi
fya

Çok Eski Heyelan
riskli,
dik
yamaç
Şehir Dışı Nispeten Az
(Çeper)
Yeni
engebeli

MEKÂN
Cadde
ve
Sokaklar
Dar
ve
sıhhatsiz

Nispeten
geniş ve
daha
kullanışlı

Konut
Tipi

Sosyal
Yapı

Yüzölçüm
ve Nüfus

1 veya 2 Homojen
katlı,
bitişik

589369 m2
Nüf: 20.432

Bahçeli Heterojen
müstakil
veya çok
katlı apt.

1451829 m2
Nüf: 32.992

3.2.1- Kadifekale Semti
Araştırmada Kadifekale semti olarak geçen yer birden fazla mahalleyi
kapsayan bir yerdir. Bu mahalleler; Kadifekale, İmariye 1. Kadriye, Kosova, Ballıkuyu
şeklindedir.
3.2.1.1- Kadifekale’de Yerleşim Süreci
İzmir’de yerleşimin en eski olduğu alanlardan biri olan Pagus Dağı etekleri,
şimdiki adıyla Kadifekale çevresinde çoğunlukla Müslüman Türklerin yaşadığı, daha
sonraların da ise Girit adasından gelen bireylerin yerleştiği aktarılır. O dönemlerde “kale
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baklası” ismiyle ünlenmiş ve bakla üretimin yapıldığı tarlalarının oluşturduğu
Kadifekale surları çevresi İzmir’in seyirlik mekânlarının başında gelmekteydi.
Temaşalık olarak isimlendirilen bu mekânlar 1950’lerde başlayan iç göçlerle birlikte
imara açılmış, bakla tarlaları parselasyona uğramış ve hisseli tapu şeklinde satılmaya
başlanmıştır. Bu dönem aynı zamanda semtteki gecekondulaşmanın da başlangıcını
oluşturmaktadır.
“Eskiden buralar üzüm bağları ve bakla tarlaymış. Su olmadığı için kadınlar
erkeklerle birlikte Yeşildere’ye çamaşır yıkamaya giderdi. Yollar stabilize idi.
1965’lerde alt yapı yapılmaya başlandı. Könkler yapıldı. Bu tarihten sonra Konyalılar
gelmeye başladı. Akabinde Tokatlılar. Sonra da Mardinliler. 1970’li yıllarda bağbahçeleri imara açtılar. Evlere dönüştürdüler. Bu araziler şahıslarındı tabi. Parselasyon
yapıldı. 1970’lerde İhsan Alyanak zamanında verilen sözler doğudan göçü hızlandırdı.
1975 yılından sonra semtten dışarıya doğru taşınmalar başladı. 1985 ten sonra sıkıntılar
da arttı. Ekonomik sorunlar baş gösterdi”
Semte ilk olarak Erzurumlular,

Konyalılar

ve Tokatlılar

yerleşmiştir.

Mardinlilerin bu semte yerleşimi 1970’lerde başlar. Sevgi, 1988 tarihli çalışmasında bu
dönemde Kadifekale’de oturanların büyük oranda Mardin, Konya, Yozgat ve İzmir
çevresinden gelenlerden oluştuğunu aktarmaktadır.
Semtten taşınma kimilerine göre 1978 yılında meydana gelen depremde
binaların hasar görmeleri sonucunda olmuştur.
“1978 depreminden sonra buraya Diyarbakılılar, Mardinliler geldi. Buradaki
evler yıkılınca hasar görünce buranın yerlisi buradan göçtü. Yerlerine doğulu insan
yerleşti.”
Kosova mahallesinde oturan subaylar bu tarihlerden sonra semtten taşınmıştır.
Diğer semtlerde oturan Konyalı, Tokatlı gibi diğer göçmenlerde Balçova, Bozyaka ve
Eşrefpaşa gibi semtlere taşınmışlardır. Bunların geride bıraktıkları konutlar da özellikle
Mardin’den kente göç edenlerce doldurulmuştur. Semtteki evlerin bazıları satılmış,
bazıları ise kiralık olarak verilmiştir. Bu süreçte kimi evler mevcut halleriyle, bazıları
iyileştirilerek, bazıları ise yıkılıp yeniden inşa edilerek kullanılmıştır. Üzerine kat inşa
edilen veya yeniden inşa edilen bu gecekonduların bazılarına 1973-1980 yılları arasında
İzmir Belediye Başkanlığı yapmış İhsan Alyanak döneminde tapular dağıtılmıştır.
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Kadifekale’ye belediye hizmetleri 1964-1973 yılları arasında İzmir Belediye
Başkanlığı yapmış Osman Kibar zamanında gelmeye başlamıştır. Hizmetler Burhan
Özfatura zamanında ise hız kazanmıştır. Bu dönemde Kadifekaleye PTT, İş Bankası,
Halk Bankası, Tansaş, düğün salonu, top sahası açılmış, yollar da ışıklandırılmıştır.
Daha sonra gelen belediye başkanlarınca da bu hizmetler buradan alınmıştır. Örneğin,
mahalle sakinlerinin iddiasına göre ışıklandırmalar Konak ilçe belediye başkanı Erdal
Ezgi tarafından kaldırılmıştır. Yüksel Çakmur döneminde de tüm kurumlar buradan
taşınmıştır.
Kadifekale’den başlayan taşınmalar ve homojen bir nüfusun oluşturduğu yeni
yerleşimlerle birlikte, semtten kopan resmi kurumlar semtin çöküntü haline gelmesini
hızlandırmıştır.3
1950’li yıllarda semte yerleşmiş ve halen semtte oturan bir mahalle sakininin
semtin geçmiş ile şimdiki durumu arasındaki “ama şimdi” ile bağlanan cümlelerinin
çöküntüleşme sürecini aktarmaktadır.
“25 sene çalıştım, ama şimdi çok kötü ortalık. Seriyorduk kilimlerimizi
cumartesi günü, çay demliyorduk, yemek yiyorduk, çocuklarımız oynuyordu, ama şimdi,
o ağaçları görecektin, ne ağaçlar vardı, kazıyorlar kazıklarını kurutuyorlar, günah değil
mi? Şimdi çıkmıyoruz. Öyle güzel bir yerdi ki kale, bizim hayatımız orada geçiyordu.
Eskiden arabalar mı vardı, misafirlere gitme şu bu vardı. Ben fabrikada çalıştım,
tütünde, yayan gidip gelirdik, bir tane de karpuz alırdım omzuma, bir torba da
alıyordum, bu eve geliyordum… Karşıyaka’dan, hacı amcan, ta mezarlık başından bir
kasa odun kırıyordu, dolduruyordu çuvala buraya yayan getiriyordu”
Kadifekale’den taşınmalar buradaki mülklerin değerinin değişmesine de sebep
olmuştur. Evler o zamanki değerlerinin neredeyse yarısına düşmüştür.

3

Bu süreç bazı yönleriyle 1960’lı yılların Amerikan kent merkezlerinin beyazların banliyölere
taşınması sonrasında zenciler tarafından doldurulması sonucunda çöküntü mekânları haline gelmeleriyle
benzerlik gösterir. Dar gelirli zenci bireylerce doldurulan kent merkezleri zamanla suç ve yoksulluğun
yoğunlaştığı mekânlar olmuşlardır.
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3.2.1.2- Kadifekale’ye İlişkin Alınan Resmi Kararlar
Konumu itibariyle ikamet edenlerin kentin diğer semtlerine yayan gidip geldiği
bir yer olan Kadifekale’nin topoğrafik yapısı nedeniyle bazı noktaları için çeşitli
tarihlerde bakanlar kurulunca bazı kararlar alınmıştır. Yapılan incelemeler ve alınan bu
kararlar tarihsellik içinde şu şekildedir:
1- İnceleme alanı ve çevresinde 1950 yılından 1962 yılına kadar 3 ayrı
şehircilik etüdü düzenlenerek heyelanlı sahalar belirlenmiş ve bu alanların muhtemel ve
aktif heyelana maruz olduğundan bahsedilerek yapılaşmaya yasaklanmaları önerilmiştir.
Ancak semtte gecekondulaşma sürmüştür.
2- 29.01.1977 tarihli etüt raporuna göre 31.03.1978 gün 15319 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile “Afete Maruz Bölge” kararı ile alınmıştır.
3- 26.05.1981 tarihli rapora göre 16.11.1981 gün 3864 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile “Afete Maruz Bölge” kararı ile alınmıştır.
4- 25.04.1981 tarihine kadar yörede hasar tespit çalışmaları sürdürülmüş ve
1116 konuk yıkık veya ağır hasarlı, 134 konut orta hasarlı, 313 konut az hasarlı, 1599
konut sağlam olarak belirlenerek 7269/1051 sayılı Afet Kanunu ve bağlı yönetmeliklere
göre 728 aile hak sahibi kabul edilmiş, bunlardan 382 adedine konut yapılarak teslim
edilmiş, kalan 346 ailenin durumu 2805 sayılı yasaya göre incelenmiş ve 197 aile hak
sahibi kabul edilmiştir (15.09.1983 tarihi itibarı ile)
5- Heyelandaki gelişmelere göre 1986 yılına kadar hasar tespit çalışmaları
sürdürülerek 3377 konut ve işyerlerinin nakli önerilmiş, bunlardan;
Konak-Esentepe’de 30 blok konut,
Buca-Tıngırtepe’de 252 prefabrike konut,
Buca Tınaztepe’de 150+150+200=500 blok konut,
Çiğli’de 100 blok konut olmak üzere toplam 882 aileye kalıcı konut yapılarak
iskan etmeleri sağlanmıştır.
6- 28.10.1995 tarihli jeolojik Etüt Raporuna göre 04.05.1998 gün 11100 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile daha önce 31.03.1978 gün 15319 sayılı ve 16.11.1981 gün
3864 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapı ve ikamete yasaklanmış alanlara ilave
olarak, İller Bankası ve Bakanlığımızca müştereken hazırlanan 30.12.1983 tarihli
Şehircilik Etüt Raporunda belirtilen alanlar için de “afete maruz bölge” kararı alınmıştır.
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7- 05.03.2003 tarihli Etüt raporuna göre 31.03.1978 tarih 7/15319 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen alan dışında kalan “Afete maruz semt” dışında
kalan Yeşildere yolunu da içine alacak şekilde 18.06.2003 tarih 5817 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile genişletilmiştir.
Kadifekale ve çevresi için yalnızca topoğrafik yapısı nedeniyle incelemeler
yapılmamıştır. Bunun yanında tarihi surları sebebiyle Kadifekale için Kültür Bakanlığı,
İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından çeşitli
tarihlerde arkeolojik sit alanı olması yönünde ve bunun sınırlarının çizilmesi
hususlarında bazı kararlar alınmıştır.
Bunların ilki, 28.11.1991 tarih 3234 sayılı karar oluşturmaktadır. Bu karar
uyarınca Kadifekale’nin içi 1. Derece Arkeolojik Sit alanı, çevresindeki alan ise Koruma
Alanı olarak onaylanmıştır.
Kadifekale ve çevresi için tarihsel mekân çerçevesinde en kapsamlı çalışma
aynı kurul tarafından 27.09.2001 tarih 9513 sayılı kararda gerçekleşmiştir. Bu karar
uyarınca, Kadifekale ve çevresi, İzmir kentinin tarihsel-antik geçimişinde önemli
mekânsal bilgi kaynaklarından biri olduğu vurgulanmış, bu alana yönelik bugüne kadar
yapılmış koruma çalışmalarında, alan bütünün korunmasına yönelik temel planlama
içeriğinin tanımlanması ve bunun yanında korunması gerekli kültür varlıklarının bakım
ve onarımının gerçekleştirilmesi şeklinde olduğu vurgulanmıştır. Bu kararla birlikte,
Kadifekale ve çevresi daha önce alınan kararlarda “koruma alanı” olarak tespit edilen
yerler “2. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmiş, 1. Derece Arkeolojik Sit
alanı ise aynı statüde korunmuştur. Bu kararda ayrıca 1. ve 2. derece arkeolojik sit alanı
içinde kalan yapıların tespit edilerek temizlenmesi kararlaştırılmıştır.
Üçüncü düzenleme, 04.11.2004 tarih 152 nolu kararla yapılmıştır. Bu kararla 1.
ve 2. derece arkeolojik sit alanları yeni tespitler ışığında yeniden tescil edilmiştir.

3.2.1.3-Kadifekale’nin İstatistik Bilgileri
Kadifekale semtinde bulunan mahallelerin cinsiyete göre seçmen ve toplam
nüfusları ile mahallelerin yüzölçümleri ve Konak’a olan uzamsal mesafeleri aşağıdaki
iki tabloda gösterilmiştir.
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Yüzölçümü bakımından mahalleler arasında Kadifekale en büyük olmasına
karşın, toplam nüfus bakımından İmariye daha büyüktür. İmariye mahallesi diğer
mahalleler arasında nüfusun en yoğun olduğu mahalleyi oluşturmaktadır. Mahalleler
arasında hem yüzölçümü hem de nüfus bakımından en küçüğü Kosova mahallesidir. Bu
mahalle aynı zamanda Konak merkezine en uzak mesafededir.
Tablo 11: Kadifekale semtinde nüfus, yüzölçüm ve merkeze (Konak) uzaklık

Mahalle

Kadın

Erkek
3.979

Toplam Seçmen
Nüfus
7.835
4.630

Yüzölçümü Merkeze
(m2)
Uzaklık (m)
257.298
1.432

Kadifekale

4.392

İmariye

4.392

4.655

9.047

5.293

244.523

1.475

Kosova

1.724

1.826

3.550

2.191

87.548

1.993

(İ.B.B, İmar ve Şeh. D. Baş., Har. B. ve TÜİK)

İzmir’deki gecekondular üzerine yaptığı araştırmada Sevgi (1988:154) 506 aile
başkanıyla anket görüşme yapmış ve bu bulgulara dayanarak deneklerin %4.55’inin
1920-1950 yılları arasında kente kesin göç ettiklerini tespit etmiştir. Fakat, burada
üzerinde durulması gereken konu, bu zaman süreci içinde kente kesin göç eden
deneklerin %3.16’sının 1946-1950 yılları arasında Kadifekale’ye gelmiş olmalarıdır.
Verilere göre İzmir’e kesin göçün 1946 yılından sonra başladığını ve ilk gelenlerin de
Kadifekale’ye yerleştiklerini söyleyebiliriz. Derneklerin %13.04’ünün 1951-1965,
%26.09’unun 1966-1975, geri kalan %56.32’sinin ise 1976-1983 yılları arasında kente
kesin göç ettikleri anlaşılmaktadır.
Bu çalışma sonunda nüfus ve hane sayısına ilişkin elde ettiği rakamlar
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 12:1988 yılı Kadifekale semtinde gecekondu ve gecekondu olmayan hane sayısı ve nüfusu

Nüfus Sayısı
Mahalle

Hane Sayısı

Gece-

Kısmen

Gece-

Toplam

kondu

Gece-

kondu

kondu

Olmayan

3.920

5.936

9.856

Gece-

Kısmen

Gece-

Toplam

Ortalam

kondu

Gece-

kondu

a Hane

kondu

Olmayan

Nüfusu

950

1.300

2.250

4.38

İmariye

---

K.Kale

11.418 ---

---

11.418 2.018

---

---

2.018

5.66

Kosova

8.000

---

8.000

---

---

1.500

5.33

---

---

1.500

(Sevgi, 1988:154)
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3.2.2- Gümüşpala Semti
Araştırmada Gümüşpala semti, aynı ismi taşıyan bir mahalleyle birlikte, Emek
ve Nafız Gürman mahallelerinden oluşmaktadır. Kendisi de bir mahalle olmasına
rağmen, semt en fazla bu isimle tanınmaktadır. Örneğin; bir kişi aslında Nafız Gürman
mahallesinde ikamet ediyor olsa bile, yani formel anlamda bu mahallenin muhtarlığına
bağlı olmasına karşın, nerede oturduğuna ilişkin soruya, “Gümüşpala’da” şeklinde yanıt
verebilmektedir. Gümüşpala ile Karşıyaka veya farklı noktalara ulaşım hizmeti sunan
belediye otobüsü veya dolmuşlar bu ismi kullanmaktadırlar.

3.2.2.1- Gümüşpala’da Yerleşim Süreci
Gümüşpala semtine yerleşim, Türkiye’de içgöçlerle başlayan gecekondulaşma
süreciyle paralellik gösterir. Semtteki ilk gecekondulaşma 1960’lı yıllarda başlar.
İmarlaşma ise 1964 ve 1973 yılları arasında Osman Kibar’ın belediye başkanlığı
sırasında başlamıştır. Bu tarihlerden önce burası taşlık ve dikenlik açık bir arazi
biçimindedir. Gümüşpala semtinde ilk yapılaşmalar şimdiki çarşıyı oluşturan kesimde
olmuştur. Gümüşpala ve Nafız Gürman mahallelerini ayıran Kubilay caddesinin
bulunduğu çukurluk alan dere yatağıydı. Günümüzdeki Nafız Gürman Mahallesi
Gümüşpala Mahallesinden sonra kurulmuştur. Semte ilk yerleşen gruplar Erzurumlular,
Konyalılar ve Mardinlilerdir. Sevgi (1988:156) araştırmasında Gümüşpala semtindeki
tüm konutları gecekondu olarak sınıflayarak burada oturanların ise çoğunlukla Malatya,
Konya, Çorum ve Yozgat’tan olduklarını kaydetmiştir. Sevgi’nin araştırmasında ilk
yerleşimcilerden olan ve bugün semtte önemli bir çoğunluğa sahip Mardinlilerden
bahsedilmemektedir.
Gelen ilk gruplar genelde arazi çevirme yoluna gitmişlerdir. Çevrilen arazinin
sınırları kireç ve taşlarla çizilmekteydi. Ancak arazinin çevrilmesi o kadar kolay
değildir. Kişinin arkasında belirli bir akraba ve/veya hemşeri gücünün olması
gerekmektedir. Bu dönemlerde arazinin çevrilmesi sırasında bir hayli kavgalar
yaşanmıştır. Bunun için geniş bir araziyi çeviren ve nüfuz sahibi birisi bu arazinin belirli
parçalarını akrabalarına ya hibe yoluyla ya da belirli cüzi bir para karşılığında
akrabalarına veya hemşerilerine devretmekteydi. Kişi bu devretme işiyle nüfuzunu da
arttırmaktaydı. Bugün semtte bazı sokakların veya muhitlerin belirli bir bölgesel kökene
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sahip bireylerden oluşmasının temelinde de bu yatmaktadır. Semtte, bölgesel kökene
göre kümelenmelerin keskin sınırlarla çizilmiş olduğunu söylemek güç olmakla birlikte,
buna rağmen mahalleli muhit ve sokakların kimlerce işgal edildiği konusunda genel bir
yargıya sahiptir.
“Arkasında hemşeri desteği olan biri araziyi çeviriyordu. Arkasındaki hemşeri
dayanışmasıyla birisinin liderliğinde oluyordu. Örneğin, Mardinliler, Erzurumlular,
Konyalılar birbirlerini tutuyordu. Sıradan birisi çeviremezdi. Ancak devlet görevlileri de
buraları çevirebiliyordu. Örneğin, Org. Nafız Gürman şuanki Arap mahallesinin
oraların tapusuna sahipti. Millet ev inşa ettikten sonra birgün çıktı geldi ve burası
benimdir dedi. Tapusunu gösterdi, uyanık davranmıştı. Ondan sonra metrekareye göre
ev inşa etmiş kişiden belirli bir miktar karşılığında oranın hisseli tapusunu veriyordu.”
Daha sonra gelenler ise arsalarını genelde araziyi önceden çevirmiş kişilerden
satın almışlardır. 1983 yılında ise Gümüşpala semtinde çevrilmemiş herhangi bir arazi
kalmamıştır. Çevrilen bu arazilerin bir kısmı şahıs malları bir kısmı ise hazine arazidir.
Şuanki Gümüşpala mahallesinin bulunduğu yerin büyük bir çoğunluğu şahıs malı iken,
Nafız Gürman mahallesi hazine arazisidir.
Çevrilen arazide ilk başta iki odadan oluşan çatı evler inşa edilmiştir. Bu evler
sonrasında ya üzerine eklenen kat için ya da yıkılıp yerine çıkılacak yüksek katlı
apartmanlar için meşruiyet zeminini oluşturmuşlardır. Evler arasındaki sokaklar ya
büyük araziyi çevirmiş kişi tarafından çizilmiş ya da komşu ev sahiplerinin kendi
aralarında anlaşması yoluyla belirlenmiştir. Daha sonra ev inşa edenler de bu nizamı
koruyarak nispeten planlı bir sokak dokusunun oluşmasını sağlamışlardır.
Yerleşimin artmasıyla birlikte bu semt sonradan çıkan gecekondu aflarıyla
birlikte kent planına dahil edilmiş ve semte 1961 yılında Adalet Partisinden İzmir
milletvekili olarak seçilen 11. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ragıp Gümüşpala’nın
ismi verilmiştir. 1989 belediye seçimleriyle birlikte ise Gümüşpala semti Gümüşpala ve
Orgeneral Nafız Gürman isimleri altında iki ayrı muhtarlığa bölünmüştür.
“Evler ilk olarak Gümüşpala’da şuanki çarşısının oralar yapıldı. Karşı
yamaçta şuanki Nafız Gürman mahallesinde tek tük evler vardı. Ortası bataklıktı. Büyük
taşlar, yılanlar, dikenler vardı. Ortadan dere geçiyordu. 1960’larda 5-6 ev vardı. Semtin
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gelişmesi Özal zamanında oldu. Burhan Özfatura seçildikten sonra elektrik-su getirildi
yol yapıldı. Bu hizmetler numarataşın verilmesi yoluyla kişilere sağlanıyordu.”
Gümüşpala’ya yol, su, elektirik gibi belediye hizmetleri 1984-1989 yılları
arasında İzmir’de belediye başkanlığı yapmış Burhan Özfatura zamanında gelmiştir. Bu
dönem aynı zamanda imar affı kanunlarının çıkarıldığı döneme denk düşmektedir ki, o
dönemde ev inşa etmiş kişiler semte kurulan “yeminli bürolar” aracılığıyla
müracaatlarını yapmaktaydılar. İmar affından faydalanmak isteyen kişiler bu bürolara
müracaat etmekte, yeminli büro ise gereken evrakları tanzim ederek, kişiye taahhüt
senedi imzalatmaktaydı. İşgal edilen arazinin tespitinden sonra milli emlak müdürlüğü
tapu tahsis belgesini hazırlamakta, sonrasında da arazi defterdarlıkta kayda girmekteydi.
“Ben memurdum, orman bekçisiydim, 1972 de buraya tayinim çıktı, burası
Atatürk ormanı 1967’de kurulmuş 1968 de koruma altına alınmış, 20 hektar, bu alanı
kullanım alanını araziyi aldıktan sonra ben buraya göreve geldim ben de burayı
çevirdim, başıboş bir yer, taş duvarla çeviriyorsun, ondan sonra briket getiriyorsun usta
getiriyorsun başını sokacak bir yuva yapıyorsun. 15-20 günde meydana gelir iki göz bir
ev, benden evvel çevirmişler, ben de burada çevirdim, yaptım. 1973- 1983 on sene milli
emlak İzmir ili Karşıyaka ilçesi defterdarlığına icri misil işgaliye parası ödedim 26.000
lira ödedim, hazineye tapuya, arsa parası, ondan sonra defterdarlıktan geldiler burayı
ölçtüler on senelik “icri misil” olarak işgaliye parası istediler. Ben de burada o gelen
evraklara karşı İzmir defterdarlık milli mal müdürlüğüne 26.95 kuruş ödedim. Ondan
sonra imar affı çıktı, 1984 te. Özal zamanında, imar affında yeminli bürolara müracat
ettik. O elimizdeki delillerle beraber, belediyenin verdiği numarataşla beraber, yeminli
büro bu yeri verdiği yetkiye göre gereken işlemi yaptı. milli emlaktan buraya o zaman
Milli Emlak hazineye, hazine de Milli Emlaktan bu yeri sattı, icri misil işgaliyeden hariç
bu yeri yeminli imar affıyla 400 m2 yeri bana yeniden sattı ve ben bunu 4 senede 3 ayda
bir 3 ayda bir 79.700 lira ödedim. 3 ayda bir ödüyoruz. 1987’de ben borcu bitirdim ama
imar affındaki kanun diyor ki 1973-1983 imar bu icri misil işgaliye parası alınmazmış,
öyle bir yasa yokmuş, o parayı arsa parası olarak borca tayin ettiler. 57.100 lira para
ödedikten sonra bunu da üstüne koydular. 83.000 lira da haziye milli emlaktan para
ödemiş olduk. İzmir defterdalığından milli emlaktan yazı alıyorduk, emlak kredi
bankasına yatırıyorduk. Resmi tapuyu vermiyorlar, tapu tahsis belgesini aldık. Tapuyu
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belediye verecek dediler. 1989 da o yetkiyi İzmir ili encümen kararıyla İzmir Belediye
başkanlığı ilçe belediyelere vermiş bunlarda 20 senedir bir işlem yapmamışlar”.
Hazine arazisi yerine şahıs arazisini işgal etmiş bazı kişiler de imar affı
sürecinde arazi sahibiyle anlaşmak suretiyle tapularını almışlardır. Şimdiki Gümüşpala
mahallesinin önemli bir kısmı paşa tapuları olarak isimlendirilen çok hisseli tapulu
arazilerden oluşmaktaydı. Diğer kısımlar ise birtakım şahıslara ait mülkler şeklindeydi.
Arazilerin şahıslara ait olması sebebiyle imar affı süreci daha çok Gümüşpala’da ikamet
edenlerce izlenmiştir. Bu konuda Karşıyaka İmar Müdürlüğü’nden şu bilgiler
edinilmiştir.
Gümüşpala’da hazine arazisi yoktu. Oradaki en büyük problem Yahya Paşa
denilen eski paşa döneminden kalan tapular varmış. Büyükşehir orada bir çalışma yaptı.
Yahya paşalardan tapuları aldı. Nafız Gürman mahallesinde şöyle bir şey oldu. Dere
yatağı ilgili bir yer vardı. Yasa gereği dereler hazinin yerleri. Ama hazineler de 2985
sayılı yasa kapsamında olan yerleri belediyelere devrediyor, belediyeler de bunu hak
sahibine veriyor, zaten hak sahibinden gelen para da bölüşüyor. Bir kısmı milli emlaka
bir kısmı bize gidiyor. Biz yaptık uygulamaları, tapular belediye adına çıktı. Hazine dedi
ki Hayır benim adıma çıkacak. Halbuki olacak bir şey yoktu. Onların adına da çıksa
bizim adımıza da çıksa yapılacak işlemler zaten belliydi. Ama şimdi biz onları
düzeltiyoruz, kaybettik davaları veriyoruz tapuları hazineye, hazine yine mal sahibine
verecek. Biz de veriyorduk zaten.
Gümüşpala semtinde imar affı sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi
encümeni tarafından 15.04.1987 tarih ve 1082 sayılı kararı itibariyle imar ve ıslah planı
ve parselasyon planları kabul edilmiştir. Bu dönemde yapılan ve bugün de önemli bir
değişikliğin yapılmadığı imar ve ıslah planı çerçevesinde Gümüşpala’da bazı semtlere 4
bazılarına ise 3 kat izni verilmiştir.
1985 senesinde 2985 sayılı imar affı yasası çıktı. Bu yasaya istinaden de
burada imar ıslah planları yapıldı. Bu imar ıslah planları sonrasında tapular müstakil
tapuya dönüştü, ama nasıl dönüştü, zaten onlar binalarını yaparak fiili olarak yolları
açmışlar orada, o açılan yollara göre hiç imara bakılmaksızın fiili olarak kullanıma
göre açılan yollara göre bir imar ıslah planları yapıldı. Ve insanlara çok hisseli olan
tapulara müstakil tapuları verildi. Bu uygulama sırasında yasalardan gelen bir sürü
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şeyler var, o zaman %35’e kadar düzenleme ortaklık payları kesilerek herkese müstakil
tapuları verildi. Bunlar tapulu alanlar, bir de tapusu olmayıp başkasının arazisini işgal
etmiş olanlar var. Yani bu paşa tapuları dediğimiz, Yahya Paşa dediğimiz insanların
mülkleri varmış daha önceden. Onlarınkiler de ayrıştırıldı. Onların üstündeki bina
sahipleri de onlardan bu tapuları satın aldılar. Ama bu binaların tamamı kaçak ve
imarsız yapılmış, hiçbir denetim olmadan yapılmış. Ve bunlar mahalle birleşmiş, mesela
Mardinliler, Erzurumlular vs. kendilerine bölgeler almışlar, bölgelerde yerleşmişler,
tapularını alabildiklerini aldılar, alamadıklarını da işgalci pozisyonda oldular. Ama
genelde aldılar. Bunların hiçbirinin imarı yok. Daha sonra bunların üstüne imar
planlarına uygun olarak yapılaşmaları gerekiyor. İmar planları yapıldı. B3 yani Bitişik
Nisam üç kat imar planı. Ama bunlar maalesef hiçbiri üç kat değiller… İmar ve ıslah
planı aynı zamanda yapıldı ama ıslahlar yapılırken imara bakılmamış. Ama aslında
ıslah planları imar planına uygun olması gerekir. Ama bu şekilde yapılmamış ıslah
planları. Direk olarak fiili kullanıma göre yapılmış. Kat izni üç kat, ana yolun olduğu
yerde dört kat (izni) var sadece.
3194 sayıl yasa devreye girdi. Binaların olduğu yerlere ruhsat verme olanağı
yok, imar planlarına uymuyor bu binalar, (mesela) imar planında 12 metrelik yol var
bunlar 5 metre yol bırakmış ve bu ıslah uygulaması sırasında insanlardan düzenleme
ortaklık payları kesilmiş, kesildiği için bir daha düzenleme ortaklık payları kesilemiyor.
Ciddi sıkıntılar yaşandı Gümüşpala’da. Şimdi biz (Karşıyaka Belediyesi, İmar
Müdürlüğü) iki sene önce bu sıkıntıları gidermek için bu alanı nasıl yenileyebiliriz diye
düşündük. Çünkü kötü bir doku, sıkışık bir doku, hiçbir donatı alanı elde edemediğin bir
alan, imar planında var donatı alanı ama içlerinde mülkiyet var, binalar var ve bu
alanları elde edemiyoruz. Biz ne yaparız diye düşünüldüğünde, bu bölgede şu yapıldı.
Soyak’ta olduğu gibi, Albayraklar gibi, büyük imar adaları yapalım, üstüne B3’ün
emsalini hesaplayalım, biz bunlara 3.5 emsal verelim ama uydu kent gibi hepsini
birleştirelim, bir veya iki blok yapılmasına izin verelim, yüksek yapılar yapılsın ve
böylece o dokuyu yenileyelim diye düşünüldü… İmar planı yapabilmek için jeolojik etüt
yaptırdık. İmar planı da yapacaktık. Ama çizilmiş halde, aslında meclisimizden de geçti.
Büyükşehire de gitti. Fakat Bayraklı ayrıldı ve ayrılınca kaldı. Devam eder mi etmez mi
bilmiyorum.
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Gümüşpala mahallesinde hazine arazisi yoktu. Oradaki en büyük problem
Yahya Paşa denilen eski paşa döneminden kalan tapular varmış. Büyükşehir orada bir
çalışma yaptı. Yahya paşalardan tapuları aldı.
Nafız Gürman mahallesinde şöyle bir şey oldu. Dere yatağı ilgili bir yer vardı.
Yasa gereği dereler hazinin yerleri. Ama hazineler de 2985 sayılı yasa kapsamında olan
yerleri belediyelere devrediyor, belediyeler de bunu hak sahibine veriyor, zaten hak
sahibinden gelen para da bölüşüyor. Bir kısmı Milli Emlaka bir kısmı bize gidiyor. Biz
yaptık uygulamaları, tapular belediye adına çıktı. Hazine dedi ki hayır benim adıma
çıkacak. Halbuki olacak bir şey yoktu. Onların adına da çıksa bizim adımıza da çıksa
yapılacak işlemler zaten belliydi. Ama şimdi biz onları düzeltiyoruz, kaybettik davaları
veriyoruz tapuları hazineye, hazine yine mal sahibine verecek. Biz de veriyorduk zaten.
Gümüşpala’daki apartmanlaşma süreci özellikle 1990’larda başlamıştır. Çıkılan
yüksek katlar daha çok Gümüşpala Mahallesinde gerçekleşmiş, buna karşın Nafız
Gürman Mahallesi o dönemde semt içinden geçirilmesi planlanan çevre yolu sebebiyle
atıl durumda kalmıştır. Çevre yolunun semtin kuzey yakasından geçirilmesi kararı
sonrasında ise mahallede de apartmanlar yükselmeye başlamıştır. Kat çıkma inşaatları
genelde seçim arifelerinde gerçekleşmiştir. Semtte halen bazı evlerde kat çıkılacağını
gösteren dikmeleri görmek mümkündür.
3.2.2.2- Gümüşpala’nın İstatistik Bilgileri
Gümüşpala semtinde bulunan mahallelerin cinsiyete göre seçmen ve toplam
nüfusları ile mahallelerin yüzölçümleri ve Konak’a olan uzamsal mesafeleri aşağıdaki
iki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 13: Gümüşpala semtinde nüfus, yüzölçümü ve merkeze (Konak) uzaklık mesafeleri

Semt

Kadın

Erkek

Toplam Seçmen

Yüzölçümü Merkeze

Nüfus

(m2)

Uzaklık (m)

Gümüşpala 8208

8291

16499

11095

844.759

5.642

Nafız

8120

8373

16493

10381

1.107.070

6.754

6938

7291

14229

9519

Gürman
Emek

5.820

(İ.B.B, İmar ve Şeh. D. Baş., Har. B. ve TÜİK)
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Sevgi’nin (1988) yaptığı araştırmada Gümüşpala semtindeki nüfus ve hane
sayıları tabloda sunulmuştur. Araştırmaya göre bu semtte bulunan tüm konutlar
gecekondu statüsündedir. Araştırmanın yapıldığı tarih itibariyle tek bir muhtarlığa bağlı
olması sebebiyle Gümüşpala mahallesi şimdikinden çok daha fazla nüfusla
görülmektedir.
Tablo 14: 1988 yılı Gümüşpala ve Emek semtlerinde gecekondu ve gecekondu olmayan hane sayısı
ve nüfusu

Nüfus Sayısı
Semt

Gece-

Kısmen

Gece-

kondu

Gece-

kondu

kondu

Olmayan

Hane Sayısı
Toplam

Gece-

Kısmen

Gece-

Toplam

Ortalama

kondu

Gece-

kondu

Hane

kondu

Olmayan

Nüfusu

Emek

10.561 ---

---

10.561

2.113

---

---

2.113

4.99

Gümü

25.000 ---

---

25.000

4.900

---

---

4.900

5.1

şpala
(Sevgi, 1988)
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II. BÖLÜM: ARAŞTIRMA BOYUTU
4- ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Doktora tezi olarak düzenlenen bu araştırma, saha ve doküman çalışması
şeklinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular, standartlaştırılmış
görüşme formu bağlamında ayrıca derinlemesine görüşmeler ve gözlemler yoluyla
toplanmıştır. Bulgular mevcut kuram ve düşünceler bağlamında kurumsal tartışma
bölümlerinde öne sürülen görüşler ışığı altında geliştirilmiş özgün bir araştırma modeli
içinde irdelenmiştir. Tezin teorik çatısını oluşturan kuramsal boyut; göç, kentleşme,
gecekondulaşma, mekân sosyolojisi ve İzmir kenti üzerine oluşturulmuş literatüre
dayanmaktadır.
İkinci bölümde ise örneklem kapsamına alınan Kadifekale ve Gümüşpala
gecekondu semtlerinde yaşayan gecekondulu nüfusun sosyal ve ekonomik yapıları ile
bölgesel köken farklılıkları analiz edilmektedir. Bunda ise mekânsal farklılıkların kentsel
mekânı kullanıma ilişkin tutum ve davranışlar üzerindeki etkileri ile mekânın gecekondu
bölgelerinde ne şekilde bir rol oynadığı sorgulanmaktadır.
Araştırmada mekân olgusu fiziksel ve sosyal yönüyle konum, topografya,
tarihsel, görsel ve ticari değer göstergeleriyle birlikte ele alınmaktadır.
Araştırma yöntemi her iki semtte de önemli bir çoğunluğa sahip Mardin’den göç
etmiş olanlar ile Mardin dışındaki illerden İzmir’e gelip bu alana yerleşmiş olanlar
arasında dörtlü bir sınıflama yapılması ve buradan hareketle bu gruplar arasında
karşılaştırmaların yapılmasına dayanmaktadır.
Kadifekale

Gümüşpala

1

Mardin ilinden olan

2

Mardin ilinden olan

3

Mardin dışından olan

4

Mardin dışından olan

Çalışmada her iki araştırma sahasında ortak sosyal grup olarak Mardinlilerin
temel alınmasının ana gerekçesini, bu grubun her iki semtte de önemli bir çoğunluğa
sahip bir nitelik göstermiş olmasıdır. Bu tür bir analiz yöntemine başvurulmasının
sebebini ise köken bakımından benzer sosyo-ekonomik ve kültürel çevreden gelmiş
olmalarına rağmen, kente yerleşimleri sonrasında sosyo-ekonomik bütünleşmelerinde
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gerçekleşen farklılıkların mekân bağlamında anlamlandırılması çabası oluşturmaktadır.
Burada bölgesel köken Mardinliler ve Mardinli olmayan gruplar dahilinde sabit
tutulmaya çalışılmış, bununla da iki gecekondu semti arasındaki farklar anlaşılmaya
çalışılmıştır. İki semtteki Mardinlilerin karşılaştırılmasında mekânsallık olgusu, aynı
semt içinde Mardinli olanlar ile Mardinli olmayan gruplar arasındaki farklılıklarda ise
toplumsallığın rolü araştırılmıştır.

4.1- ARAŞTIRMANIN AMACI
Toplum ve mekân arasında ilişki arayıcı bir temele dayalı olan mekân
sosyolojisi mekânı sosyal teoride önemli bir analiz nesnesi olarak görür. Sosyal teoride
mekânı konumlandırmaya çalışan ve mekân ile toplum arasındaki karşılıklı ve karmaşık
ilişki üzerine araştırmalar yapmış birçok yazar bulunmaktadır. (Lefebvre, 1991, Harvey,
2003, Soja, 1989, 1996, 2000, Massey, 1998, Löw, 2001, 2008)
Mekân ve toplumsallık bağlamında en önemli isimlerden biri olan Lefebvre,
sosyal ilişkilerin kendilerini mekânda yansıttılarını ve oraya kazındıklarını ve süreç
içerisinde mekânın kendisini ürettiklerini savunur. Lefebvre’ye göre mekânsallaşmayan
bir sosyal realite yoktur. Mekânsız bir sosyal süreç de mümkün değildir. “Mekân
ideolojik ve siyasetten koparılarak bir bilimsel nesne değildir, mekân her zaman politik
ve stratejik olmuştur... Mekân tarihsel ve doğal faktörler tarafından şekillenmiş ve kalıba
sokulmuştur, fakat bu politik bir süreç içinde gerçekleşmiştir. Mekân politik ve
ideolojiktir” (Lefebvre, 1976b:31, Soja, 1989:80). Lefebvre’nin mekân teorisi üzerinde
uzun tartışmalarda bulunan Edward Soja (1996:45) mekânın yalnızca yaşamanın
üzerinde oynandığı bir tiyatro sahnesi olmadığını, fakat aynı zamanda toplumsallıkla
birlikte bizzat kendisi aktif şekilde üretilen bir olgu olduğunu vurgular. Ona göre mekân,
sosyal realite içinde “aktif bir unsur”dur. Mekân sosyal yaşamın hem bir aracı hem de
bir sonucudur. Bu kavram bağlamında mekân, geçmiş yaşam deneyimleri sonucunda
anlamlaştırılan toplumsal değerler sisteminde inşa edilen ve böylece anlamlılık kazanan
bir ideolojik yapılanmanın ürünü olarak görülmektedir. Harvey (2009:48) toplumsallık
ile mekânsal biçimlerin baskınlığı tartışmasında “kente, içinde toplumsal süreçlerle
mekânsal biçimin sürekli etkileşim halinde olduğu karmaşık, dinamik bir sistem olarak

157

bakmanın daha mantıklı olabileceği” varsayımını ortaya atar. Shields (1991:31) bu
konuda “her sosyal formasyon kendi “sosyal mekânsallığını” üretir veya inşa eder”
görüşünü savunur. (Shields, 1991, akt, Manderscheid ve Bergman, 2008:41) Mekân ve
kimlik bağlamında bu konuya eğilen Crang (1998:14-26) mekânın bir toplumun
kültürünü, pratiklerini ve teknolojilerini yansıttığını ve mekânın insanların inançlarını
yansıtan bir metin şeklinde okunabileceğini ileri sürer. Benjamin “bir mekânda yaşamak,
orada izler bırakmaktır” sözüyle toplumun üzerinde yaşadığı mekâna kendi kimliğini
yansıttığını ifade eder. Mekâna atfedilen bu kimlik sosyallik içinde inşa edilmiş bir
kimliktir ve uzun erimde buralarda yaşayan yeni kuşaklar üzerinde belirleyici bir değer
ve sosyal bir göstergedir.
Bu araştırma gecekondunun kentle bütünleşme(me)si sürecinde mekânın
rolünü sorgulamaktadır. Bu bağlamda çalışma, gecekondu bölgelerinde toplum ve
mekân arasındaki karşılıklı ilişkiyi irdeleyen bir çabaya dayanmaktadır. Araştırma,
sosyo-kültürel boyutuyla birlikte toplumsallığın mekânı ne şekilde inşa ettiği ve
dönüştürdüğü, buna karşın mekânın da toplumsallığı ne şekilde etkilediğini anlamaya
yönelik bir sorgulamayı içermektedir. Bunun için çalışma, gecekondu olgusunu mekân
faktörü temelinde incelemeyi amaçlamakta ve bununla da mekân sosyolojisini
gecekondu olgusu bağlamında konumlandırmayı hedeflemektedir. Mekân ise bu
çalışmada tarihsel, ticari ve görsel değerlerinin yanı sıra konum, topoğrafik yapı
göstergeleriyle birlikte ele alınmıştır.
Araştırmada benzer sosyo-ekonomik ve kültürel koşullara sahip bölgelerden
göç etmiş insanların yaşadığı gecekondu semtleri arasındaki mekânsal farklılıkların aynı
zamanda toplumsallık boyutunda ne şekilde rol oynadığı, buna karşın mekânsal
farklılıkların ardındaki diğer temel dinamiklerin neler olduğu incelenmiştir. Mekânın
gecekondunun imarlaşması ve kente eklemlenme(me)si üzerindeki etkisi, mekânda
yaşayanların kalıcı ve geçici olma duyumsamaları, bunun rantla olan doğrusal bağı ve
mekânla olan ilişkisi araştırmada elde edilen bulgulardan bazılarını oluşturmaktadır.
Bunun yanında, gecekondulu nüfusun mekân kimliğiyle kurduğu özdeşim, bu kimliğin
inşası ve dönüşümü, mekân kimliğinin dönüşümünde sosyal yapının rolü araştırmada
sorgulanmış diğer önemli bulguları oluşturmaktadır. Ayrıca, mekânsal farklılıklarla
birlikte gecekondu bölgeleri arasındaki sosyo-ekonomik farklılıklar, bu bölgelerin sosyal
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yapılarındaki etnik ve bölgesel köken bağlamında gerçekleşen homojenleşme ve
heterojenleşme gibi ayrışmaların gettolaşma eğiliminin ortaya çıkmasındaki rolü, bunda
mekân kimliğinin politik bir özellik kazanmış olması konuları çalışmanın diğer önemli
bulguları arasında yer almaktadır.

4.2- ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ
Araştırma temel bir hipotezle birlikte ve bunun altında birkaç alt hipotez
üzerine inşa edilmiştir. Araştırmanın temel hipotezi şu şekilde formüle edilmiştir:
- Gecekondu semtlerinde mekânın ve toplumsallığın inşasında mekân ve
mekânı kullananlar arasında doğrusal bir etkileşim sürecinin olduğu beklenmektedir.
Bunun altındaki aşağıdaki savlar araştırmada sorgulanmaya çalışılan diğer alt
hipotezleri oluşturmaktadır:
- Mekân gecekondunun imarlaşmasını ve Dolayısıyla kente eklemlenmesini
etkileyen bir faktördür.
- Çeşitli göstergeleriyle birlikte mekân, gecekondulu nüfusun mekânda kalıcı ve
geçici olma duyumsamalarını etkileyen bir etmendir.
- Gecekondu bölgelerinde mekânda kalıcı ve geçici olma duyumsamaları
mekâna yapılan yatırımı, dolayısıyla da mekândan rant elde etme veya etmemeyi
etkileyen önemli bir faktördür.
- Mekân kimliği inşa edilen ve zaman içinde dönüşebilen bir kimliktir.
- Mekân kimliğiyle kurulan özdeşimde sosyal yapı önemli bir rol oynamaktadır.
- Gecekondunun etnik ve bölgesel köken bağlamında homojenleşmesi ve
bununla birlikte politikleşmesi gecekondunun gettolaşma yönünde eğilim göstermesini
ortaya çıkarıcı önemli bir etmen olmaktadır.
- Mekânsal farklılıklara bağlı olarak gecekondu semtleri arasında sosyal ve
ekonomik bağlamlarda farklılaşmalar bulunmaktadır.
- Mekân dokusu ile uğraş alanları arasında karşılıklı bir ilişkinin bulunması
beklenmektedir.
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4.3- ARAŞTIRMA EVRENİ
Doküman taraması ve saha çalışması biçiminde gerçekleştirilen bu araştırmanın
evrenini; kentsel alan içindeki konum, topografya ve sosyal yapıları bakımından farklı
olan İzmir’deki iki gecekondu bölgesi oluşturmaktadır. Bunlar; biri kentin merkezinde
yer alan ve Türkiye’de çöküntü alanı örneğine uyan Kadifekale, diğeri ise kentin
çeperinde konumlanmış Gümüşpala semtidir.
Çalışmada İzmir’de iki gecekondu bölgesi olan Kadifekale ve Gümüşpala
semtlerinin araştırma konusu edilmelerinin birkaç nedeni bulunmaktadır. Birinci neden,
araştırmanın gecekondu bölgelerinin mekânsal boyutu üzerinde odaklanması sebebiyle
iki gecekondu semtinin kent içindeki konum farklılığıdır. Bu anlamda Kadifekale,
İzmir’de kentiçi bir gecekondu bölgesi olarak ideal bir alan olarak ortaya çıkmaktadır.
Gümüşpala ise kentin çeperinde yer alan ve tipik bir gecekondu bölgesi olması açısından
uygun zemini oluşturan bir semttir.
İkinci neden, iki gecekondu bölgesinin sosyal yapılarının araştırmanın
mekânsallıkla birlikte toplumsal boyutunun değerlendirilmesi amacıyla uygun koşulları
sağlamalarıdır. Hem Kadifekale hem de Gümüşpala’da Mardin kökenli nüfusun önemli
bir ağırlığı bulunmasının yanında, gelinen yer bakımından Kadifekale daha homojen,
Gümüşpala ise daha heterojen bir yapı sunmaktadır. Bu ise her iki semtin
karşılaştırılmasında hem benzer kökenli bireylerin hem de farklı illerden gelmiş
olanların karşılaştırılmasını olanaklı kılmaktadır.
Üçüncü bir neden ise, mekân dokusunun tarihselliğinin iki semt bazında ideal
imkanları sunuyor olmasıdır. İzmir’de en eski yerleşim alanlarından olan Kadifekale, ilk
gecekondulaşmanın yaşandığı bir bölge olmasına karşın, Gümüşpala Türkiye’de
gecekondulaşmanın hızlı bir ivme kazanmaya başladığı 1960’lı yıllardan sonra kurulan
bir yerleşkedir.
Diğer bir neden ise iki semtin mekân dokusu ve imarlaşması arasındaki
farklılıklarla ilişkilidir. Kadifekale’de imarlaşma nispeten dar bir alan üzerine kurulmuş
olmasından dolayı, imarlaşma daha sıkışık, evler ise daha düşük bir niteliktedir.
Sokaklar dar ve oldukça karmaşık haldedir. Gümüşpala ise daha geniş bir yüzölçümüne
ve daha düzenli bir sokak dokusuna sahiptir. Konutların önemli bir çoğunluğu
apartmanlara dönüşmüştür.
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4.4- ARAŞTIRMA ÖRNEKLEMİ
Araştırmanın örneklemini araştırma sahaları olan Kadifekale ile Gümüşpala
semtlerinden 112’si kadın, 224’ü erkek olmak üzere toplam 336 görüşmecinin katıldığı
araştırma grubu oluşturmaktadır.
Konusu itibariyle ilişki arayıcı amaçlı olması sebebiyle bu araştırmada küme
örneklemesi temelinde ve her küme kendi içinde ayrıştırılarak rastlantısal örnekleme
tekniği uygulanmaya çalışılmıştır. Küme örnekleme tekniği, evreni oluşturan birimlerin
tam bir listesinin elde edilemediği durumlarda sıklıkla başvurulan bir tekniktir. “Bu
örneklemede seçilen örnekler bir evrenin tek tek birimleri değil, bu birimlerin
kendiliğinden içinde yer aldıkları kümelerdir. Burada evren birimlerinin oluşturdukları
kümeler, ilk örnekleme birimleri sayılarak bunlar arasında raslantılı yollarla seçilenler
örnek alınır ve ilkece bu kümelerin tamsayımına başvurulur” (Sencer ve Irmak,
198:394).
4.4.1- Semt4
İki farklı gecekondu semtinde uygulanan saha çalışmasında Gümüşpala
semtinde %54,5’lik orana denk gelen 183, Kadifekale semtinde ise %45,5 oranını
oluşturan 153, toplam 336 kişiyle görüşme yapılmıştır.
4.4.2- Mahalle
Aynı zamanda birer semt ismi olan “Gümüşpala” ve “Kadifekale”, isimleri
bulundukları mahallelerin de genel isimlerini oluşturmaktadır. Bu mahallelerde yapılan
referanslarda kullanılan bu terimler hem İzmir’de yaşayan kişilerce yaygın şekilde
kullanılır hem de bu semtlere yapılan dolmuş, belediye otobüsü gibi ulaşım
hizmetlerinde de tercih edilir.

4

“Semt” terimi uygulamanın yapıldığı iki araştırma sahasına referans etmektedir. Her iki araştırma
sahasında Gümüşpala ve Kadifekale isminde ayrı birer mahalle bulunması sebebiyle diğer mahalleleri de
bu kapsam içine alması ve araştırma sahalarının semtle sınırlı bir anlam taşımasını önlemek amacıyla
tercih edilmiştir.
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Tablo 15: Mahallelere göre görüşmeci oranı
Semt
Mahalle
Gümüşpala

Sayı
%

Emek

Sayı
%

Nafız Gürman

Sayı
%

Kadife Kale

Sayı
%

İmariye

Sayı
%

Kosova

Sayı

45

24,6%

,0%

13,4%

9

0

9

4,9%

,0%

2,7%

129

0

129

70,5%

,0%

38,4%

0

61

61

,0%

39,9%

18,2%

0

48

48

,0%

31,4%

14,3%

31

31

20,3%

9,2%

0

7

7

,0%

4,6%

2,1%

0

6

6

%

,0%

4,0%

1,8%

Sayı

183

153

336

100,0%

100,0%

100,0%

Sayı
Sayı

Toplam

Kadifekale
0

0

%
Diğer

Gümüşpala
45

,0%

%
Ballıkuyu

Toplam

%

Saha çalışmasının uygulandığı Gümüşpala semtinde üç semt kapsam içine
alınmıştır. Bunlar; Gümüşpala, Nafız Gürman ve Emek mahalleleri şeklindedir.
Görüşmelerin %95’lik gibi büyük bir kısmı mahallenin nüfusunun çoğunluğunu
barındıran Gümüşpala ve Nafız Gürman mahallellerinde gerçekleştirilmiştir.
Kadifekale semti ise diğer semte oranla daha az nüfuslu çok sayıda mahalleden
oluşması sebebiyle saha çalışması altı farklı mahallede uygulanmıştır. Bunlar;
Kadifekale, İmariye, Kosova, 1. Kadriye, Ballıkuyu ve 19 Mayıs mahalleleri şeklindedir.
Bu semtte görüşmelerin %90’ına yakını Kadifekale, İmariye ve Kosova mahallelerinde
yapılmıştır.

4.5- ARAŞTIRMA TEKNİĞİ VE UYGULAMA
Araştırmanın şekillendirilmesi sırasında araştırma sahaları çeşitli tarihlerde
ziyaret edilerek bu bölgeler hakkında ön bilgiler toplanmıştır. Verilerin toplanması pilot
araştırmada geliştirilen standartlaştırılmış anket formu bizzat araştırmacının yüz-yüze
yaptığı görüşmeleriyle gerçekleştirilmiştir. Anket formundaki soruların bazıları kapalı
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bazıları ise açık uçlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Aynı zamanda grup tartışma
yöntemiyle elde edilen veriler serbest bir ortamda tartışılarak veri analizinde temel
eğilimler ön plana çıkarılmaya çalışılmıştır. Anket formu aracılığıyla elde edilen
verilerin anlamlaştırılması için grup tartışma tekniğiyle görüşmeler yapılmıştır.
Uygulamanın yapıldığı süre içinde semtlerde yaşayanların düğün, taziye, mevlüt, ev
ziyaretleri gibi sosyal yaşamlarına etkin olarak katılarak gözlemlerde bulunmaya özen
gösterilmiştir.
Tez çalışmasının 2008-2009 yılları arasındaki dönem Illinois Üniversitesi, Bölge
ve Şehir Planlamacılığı Bölümünde gerçekleşmiştir. Konuk araştırmacı statüsüyle
geçirilen dokuz aylık süre içerisinde şehir planlamacılığı bölümünden Doç. Dr. Faranak
Miraftab’ın danışmanlığında doktora tez araştırmasıyla ilgili çeşitli çalışmalar
gerçekleştirilmiştir. Bunun için araştırma hakkında doküman taramasına ağırlık verilmiş
ve doktora düzeyindeki bazı derslere konuk olarak katılımda bulunulmuştur. Araştırma
konusuyla ilişkili olabilecek sosyoloji, coğrafya, şehir planlamacılığı, mimarlık gibi
bölümlerde yer alan akademisyenlerle çeşitli zamanlarda görüşmeler yapılmış, ayrıca tez
konusu ile anket formunda yer alan soruların genel niteliği hakkında şehir planlamacılığı
bölümündeki doktora öğrencilerine seminer verilmiş ve bu konudaki eleştiri ve
görüşlerine

başvurulmuştur.

Bu

dönem

süresince

ayrıca

Amerika

Birleşik

Devletleri’ndeki bazı şehirlerde yer alan slum ve getto niteliği taşıyan bölgeler ziyaret
edilmiş ve buralar hakkında bilgiler toplanmaya çalışılmıştır. Bunlardan bir tanesi olan
Güney Chicago bölgesine Chicago Üniversitesi, Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Prof.
Dr. Roberta Feldman’ın yürüttüğü “The Chicago Greystone In Historic North
Lawndale” adlı projede konuk araştırmacı olarak yer alınmıştır. Bu proje aracılığıyla
Chicago bölgesindeki getto bölgelerine güvenli şekilde girebilme ve buralarda gözlemler
yapabilme şansı elde edilmiştir. Bunun dışında New York’ta Harlem, Chicago’daki Çin
mahallesi, Latin Amerikalıların yoğun yaşadığı Pielsen Bölgesi, tipik bir anklav olan
San Franscisco’daki Castro Bölgesi ve Springfield’teki slum ve getto bölgeleri ziyaret
edilmiştir.
Amerika Birleşik Devleri’nden dönüşten hemen sonra 2009 yılı Haziran ve
Ağustos ayları içerisinde saha çalışmasına çıkılmıştır. Saha çalışması sırasında
görüşmelerin yanında araştırmayla ilişkili olan kurumlar ziyaret edilerek, buralardan
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veriler toplanmaya çalışılmış ve bazılarında saha çalışmasının yapıldığı semtler
hakkında ilgili kişilerle görüşmeler yapılmıştır. Başvurulan başlıca kurumlar şu
şekildedir: İzmir Emniyet Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İmar ve İskan
Müdürlüğü, Konak Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, Bayraklı Belediyesi, Bayraklı
Tapu ve Kadasro Müdürlüğü, İzmir İl Dernekler Müdürlüğü, TÜİK İzmir Müdürlüğü,
İzmir Kahvehaneciler Odası, Muhtarlıklar.
Elde edilen bulgular bilgisayar ortamında SPSS programında işlenmiş,
değişkenler arasındaki bağlantılar frekans, çapraz tablolar ve ortalamaların analizleriyle
incelenmiştir. Bu verilerin analizlerinde saha çalışması sırasında elde edilmiş tüm nitel
görüşmeler ve gözlemler değerlendirmelere dahil edilmiş ve böylece istatistiklerin
anlamlaştırılması sağlanmıştır.
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5- DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER
Demografik özellikler bölümünde araştırmaya dahil olan görüşmecilerin üst
başlıklar halinde, nüfus yapıları, mekâna yerleşimleri, aile yapıları ve eğitim durumları
incelenmiştir.
5.1- NÜFUS YAPISI
Gecekondulu nüfusun demografik özellikleri araştırma sahalarına göre;
cinsiyet, yaş, medeni durum, yerleşim birimlerine göre doğum yeri, eğitim düzeyi,
meslek ve halen yapılan iş ile gelir durumları özellikleri bağlamında ele alınmıştır.
5.1.1- Cinsiyet ve Yaş
Araştırmanın %67’sini erkekler, %33’ünü kadınlar oluşturmaktadır. Kadın ve
erkek oranları her iki semtte de erkeğin ağırlığı yönündeyken, kadın görüşmeci sayısı
Gümüşpala’da %25, Kadifekale’de ise %44 şeklindedir.
Tablo 16: Semtlerin cinsiyete göre dağılımları
Semt
Cinsiyet
Erkek

Sayı

Kadifekale
86

224

75,4%

56,2%

66,7%

%
Kadın

Sayı
%

Toplam

Sayı
%

Pearson Chi-Square. 13.824

Toplam

Gümüşpala
138
45

67

112

24,6%

43,8%

33,3%

183

153

336

100,0%

100,0%

100,0%

p.000

Gümüşpala’da semtinde bireylerin yaş ortalaması 40,5 iken standart sapma
12,4’tür. Yaş bakımından en küçük rakam 18, en büyük ise 75 şeklindedir.
Kadifekale’de ise yaş ortalaması 38,6 standart sapma 13,3’tür. En küçük yaş 18, en
büyük 85’tir.
Araştırmada başat analiz yöntemini oluşturan her iki semtteki Mardin
doğumlular ile Mardin dışından olan bireylerin her iki semt bazında karşılaştırılması
yaşları bakımından şu şekildedir; Gümüşpala’daki en küçük Mardin doğumlu bireylerin
en küçük yaş sınırı 23 iken diğer gruplarda en küçük yaş 18’dir. Gümüşpala semtinde
Mardin doğumlular için en küçük rakamın 23 olmasının bir nedeni bu yaşın
altındakilerin genelde İzmir doğumlu olmalarıdır. Bu kişilerin önemli bir kısmı kendini
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Mardinli olarak tanımlamaktadır. Bu grubun İzmir’de doğup büyümelerine rağmen
aidiyet duygusunun aile kökenine dayandırılarak kendilerini Mardinli olarak görmeleri
dikkat çekici bir özelliktir.
Yaş grupları 10’ar yaş aralıklarına göre dağıtılmıştır. Yaş grupları 1) 18-27 yaş
arası-Genç Kuşak, 2) 28-37 yaş arası-Birinci Yetişkin Kuşak, 3) 38-47 yaş arası-İkinci
Yetişkin Kuşak, 4) 48-57 yaş arası- Üçüncü Yetişkin Kuşak, 5) 58-57 yaş arası
Dördüncü Yetişkin Kuşak ve 6) 68 ve üstü yaş arası-Yaşlı Kuşak şeklinde altı kategoride
değerlendirilmiştir.
Tablo 17: Gruplarına göre bireylerin yaş dağılımları
Semt
Yaş Grupları
18-27

Sayı
%

28-37
38-47
48-57

Sayı

58-67

Sayı
%

15,9%

16,3%

48

56

104

26,5%

37,1%

31,3%

50

42

92

27,6%

27,8%

27,7%

34

12

46

18,8%

7,9%

13,9%

14

11

25

7,7%

7,3%

7,5%

Sayı
%

Toplam

54

16,6%

Sayı
%

68 ve üstü

Kadifekale
24

Sayı
%

5

6

11

2,8%

4,0%

3,3%

Sayı
%

Pearson Chi-Square. 10.324

Toplam

Gümüşpala
30

181

151

332

100,0%

100,0%

100,0%

p.067

Yaş gruplarına göre iki semt arasında birinci ve üçüncü yetişkin kuşaklar arası
bir farklılık bulunmakla birlikte, diğer yaş grupları arasında önemli bir farklılık
bulunmaktadır. 28-37 yaş aralığında bulunanların Gümüşpala semtindeki oranı %27
iken, Kadifekale’de %37’dir. Buna karşın 48-57 yaş aralığındakilerin oranı
Gümüşpala’da %19, Kadifekale’de ise %8’dir. Bunlar dışında Gümüşpala semtinde 1827 yaş aralığında bulunan şahısların oranı %17, 38-47 yaş aralığındakilerin oranı %28,
58-67 yaş aralığı %8 ve 68 ve üstü yaş grubundakilerin oranı ise %3’tür. Kadifekale
semtinde ise 18-27 yaş grubundakilerin oranı %16, 38-47 yaş arası %28, 58-67 yaş arası
%7 ve 68 ve üstü yaşındakilerin oranı ise %4’tür. Bu bağlamda örneklem grubu içinde
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yer alanların yaş dağılımlarının Türkiye’de nüfusun dağılımıyla paralellik gösterdiği
anlaşılmaktadır.

5.1.2- Medeni Durum
Cinsiyetlerine göre göçle gelenlerin medeni durumları tabloda gösterilmiştir.
Hem erkek hem kadınlarda görüşmecilerin %78’lik oranla önemli bir çoğunluğu evli
iken, %15’i hiç evlenmemiş, %0,9’u ayrı, %3,9’u eşi vefat etmiş, %2,1’i ise boşanmış
durumdadır. %80 orana sahip evli erkek sayısı %73’lük oranlı kadınlardan daha fazladır.
Yine hiç evlenmemiş erkek oranı, %18, aynı konumdaki %10’luk orana sahip
kadınlardan yüksektir. Buna karşın %11’lik oranla eşi vefat etmiş kadın oranı, %1’lik
erkeklere göre oldukça fazladır.
Semtlere göre bireylerin medeni durumları büyük oranda paralellik
göstermektedir. Gümüşpala’da kişilerin %81’i, Kadifekale’de %75’i evli iken, hem
Gümüşpala’da hiç evlenmemiş bireyler %15, Kadifekale’de ise %16 oranına sahiptir.
%1.6’lık orana sahip Gümüşpala semtinde boşanmış kişilerin oranı %2,6’lık oranla
Kadifekale’de daha yüksek görülmektedir. Cinsiyet değişkenine göre boşanmalarda
ciddi bir farklılık görülmektedir. Boşanma oranı erkeklerde %0,9’luk oranına karşın,
%4,5’lik oranla kadınlar arasında daha fazladır. Her iki semtte de en küçük evlilik yaşı
18 olarak tespit edilmiştir.
Tablo 18: Cinsiyete göre bireylerin medeni durumları
Cinsiyet:
Medeni Durum
Evli

Sayı
%

Hiç Evlenmemiş

80,4%

Sayı
%

Ayrı

Sayı
%:

Eşi vefat etmiş

Sayı
%

Boşanmış

Sayı
%

Toplam

Sayı
%

Pearson Chi-Square. 30.083

Erkek
180

Toplam

Kadın
82

262

73,2%

78,0%

40

11

51

17,9%

9,8%

15,2%

1

2

3

,4%

1,8%

,9%

1

12

13

,4%

10,7%

3,9%

2

5

7

,9%

4,5%

2,1%

224

112

336

100,0%

100,0%

100,0%

p.000
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Her
Mardinlilerde

iki semtteki Mardinliler
evlilik

oranının

açısından

bakıldığında Gümüşpala’daki

Kadifekale’dekilere göre daha

yüksek

olduğu

görülmektedir. Gümüşpala’da Mardin doğumlu evli kişi oranı %92 iken, Kadifekale’de
bu oran %81 şeklindedir. Buna karşın hiç evlenmemiş kişi oranı Kadifekale’de %12 ile
Gümüşpala’daki %7’lik orana göre daha yüksektir. Boşanmış kişilerin oranı bakımından
iki grup arasında ciddi bir farklılık bulunmamaktadır.

5.1.3- Doğum Yeri
Semtte ikamet edenlerin illere göre doğum yerleri aşağıdaki iki ayrı tabloda
gösterilmiştir. Gümüşpala semtinde 31 il ve 4 yurtdışı olmak üzere 35 ayrı doğum yeri
merkezi var iken, bu sayı Kadifekale’de 19 il ve 1 yurtdışı olmak üzere toplam 20’dir.
Tablo 19: Gümüşpala semtinde bireylerin geldikleri illere göre dağılımları
Sayı

15

Kütahya

2

Çorum

6

Balıkesir

3

Ankara

1

K.Maraş

1

Amasya

2

Hatay

2

Nevşehir

1

Isparta

Erzurum

14

İzmir

34

Muş

1

2

Uşak

1

Bingöl

1

Manisa

3

Bitlis

1

Samsun

1

Siirt

4

Giresun

1

Kars

3

Artvin

1

Sivas

60

2

Mardin

Tunceli

3

Diyarbakır

2

Malatya

2

Şanlıurfa

2

2

Batman

6

Ağrı

MA
R.
AK
DE
NİZ
EGE

Gümüşpala
Doğum Yeri

KARAD
ENİZ

D
O
Ğ
U
A
N
A
D
O
L
U

Sayı

GÜNEYDO
ĞU

İÇ ANDOLU

Doğum Yeri
Konya

Yurtdışı

4

Toplam

183

Gümüşpala semtinde İzmir doğumlular hariç göçle gelenlerin büyük çoğunluğu
Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde bulunan illere
mensupturlar. Bu bölgelerdeki başlıca iller yüzdeliklerine göre; Mardin %32, İzmir %19,
Erzurum %8, Konya %8’dir.
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Buna karşın Kadifekale’de daha tek düze bir durum görülmektedir. Semtte
ikamet edenler İzmir (%16) doğumlular hariç yoğunlukla Güneydoğu Anadolu bölgesi
ve özelde ise %66’lık oranla Mardin ili doğumlulardan oluşmaktadır.
Tablo 20: Kadifekale semtinde bireylerin geldikleri illere göre dağılımları

MAR.

Şanlıurfa

Sayı

Siirt

1

2

Sivas

1

Batman

4

Kars

1

Diyarbakır

1

Van

1

Şırnak

1

Bingöl

2

Konya

3

Bitlis

1

İçel

2

1

Manisa

Balıkesir

1

İzmir

25

Bilecik

1

Sinop

1

1

Yurtdışı

Çanakkale

Toplam

DOĞU ANADOLU

Kadifekale
Doğum Yeri

Sayı
102

EG
E

G. DOĞU AN.

Doğum Yeri
Mardin

1
153

Her iki semtte yer alan Mardin kökenli nüfusun İzmir’deki oranı, 2007 Genel
Nüfus sayımı sonuçlarıyla karşılaştırıldığın, iki rakam arasında paralelliğin olduğu
görülmektedir. 121.464 kişiyle Mardin kökenli nüfus İzmir’de ikinci en büyük grubu
oluşturmaktadır.
Öte yandan

il sayılarının dağılımından anlaşılacağı üzere kişilerin doğum

yerleri bakımından Gümüşpala semti Kadifekale’ye göre daha heterojen bir sosyal yapı
göstermektedir. Bu durum sonraki sayfalarda genişçe tartışıldığı üzere kişilerin mekân
algıları üzerinde etkili bir faktör olarak ön plana çıkmaktadır. Gümüşpala’daki
bazılarınca bu farklılık olumlu, bazılarınca da olumsuz değerlendirilirken, Kadifekale
için homojen sosyal yapı Mardin doğumlu kişilerce memleketi anımsatması sebebiyle
yine olumlu görülmektedir.

5.1.4- Yerleşim Birimine Göre Doğum Yeri
Bireylerin yerleşim birimlerine göre dağılımları tabloda görülmektedir.
Gümüşpala’da ikamet edenlerin %24’ü il, %29’u ilçe, %45’i köy ve %2’si yurtdışı
doğumludur. Kadifekale semtinde ise %24’ü il, %24’ü ilçe, %52’si köy ve %1’i yurt dışı
doğumludur.
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Tablo 21: Semtlerde bireylerin geldikleri idari merkezlere göre dağılımları
Semt
İl Merkezi

Sayı
%

İlçe Merkezi

Sayı
%

Köy

Sayı
%

Yurt dışı

Sayı
%

Toplam

Sayı
%

Pearson Chi-Square. 3.200

Toplam

Gümüşpala
44

Kadifekale
37

81

24,0%

24,2%

24,1%

53

36

89

29,0%

23,5%

26,5%

82

79

161

44,8%

51,6%

47,9%

4

1

5

2,2%

,7%

1,5%

183

153

336

100,0%
p.362

100,0%

100,0%

Her iki semtte de köy doğumlular yüksek çoğunluğu oluştururken, il
doğumluların önemli bir çoğunluğunu ise İzmir doğumlular oluşturmaktadır. Gümüşpala
semtinde İzmir doğumluların oranı %18, Kadifekale semtinde ise %15’tir. İzmir
doğumlu bireylerin %38’i 18-27, %41’i de 28-37 yaş aralığında bulunmaktadır. Bu
bireylerin büyük bir çoğunluğunu göç etmiş ailelerin ikinci ve üçüncü kuşakları
oluşturmaktadır.
Yurtdışı doğumlularda ise Gümüşpala’daki dört kişi Lübnan, Almanya,
Bulgaristan ve Özbekistan doğumlu iken Kadifekale’deki tek kişi Yunanistan/İskece
doğumludur.
5.1.5- Eğitim Düzeyi
Cinsiyete göre bireylerin eğitim düzeyleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir Sekiz
kategoride değerlendirilen eğitim düzeyi erkeklerde daha yüksektir. %28 olan okuryazar olmayan kadın oranı, erkeklerde %8’dir. İlkokul mezunu erkeklerin oranı %56’lık
yüzdelikle %44 olan kadın oranından daha fazladır. Yine ortaokul ve dengi düzeyde
erkek bireyler %14 iken kadın bireyler %5 seviyesindedir. Düz lise kategorisinde %8’er
denk bir orana karşın meslek lisesi mezunu erkekler %6, kadınlar ise %3’tür. Buna
karşın meslek yüksek okulu mezunu kadın oranı %4 ile %1 olan erkeklere göre daha
yüksektir. Toplam yedi kişinin fakülte mezunun olduğu araştırmada, bireylerden altısı
erkek, biri ise kadındır.
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Tablo 22: Cinsiyete göre bireylerin eğitim düzeyi
Cinsiyet:
Okur-yazar değil

Sayı
%

Okur-yazar

Sayı
%

İlkokul

Sayı
%

Ortaokul ve dengi

Sayı
%

Düz Lise

Sayı
%

Meslek lisesi mezunu

Sayı
%

Meslek Yük. Okulu

Sayı
%

Fakülte mezunu

Sayı
%

Toplam

Sayı
%

Pearson Chi-Square. 30.823

Toplam

Erkek
17

Kadın
31

48

7,6%

27,7%

14,3%

9

9

18

4,0%

8,0%

5,4%

125

49

174

56,1%

43,8%

51,9%

32

6

38

14,3%

5,4%

11,3%

17

9

26

7,6%

8,0%

7,8%

14

3

17

6,3%

2,7%

5,1%

3

4

7

1,3%

3,6%

2,1%

6

1

7

2,7%

,9%

2,1%

223

112

335

100,0%

100,0%

100,0%

p.000

Semtler açısından eğitim düzeyi önemli oranda okur-yazar olmayan ile meslek
lisesi mezunu bireylerde farklılık göstermektedir. Her iki kategoride de Gümüşpala
eğitim düzeyi bakımından daha avantajlı bir konumdadır. Gümüşpala semtinde okuryazar olmayan kişi oranı %10 iken Kadifekale’de bu oran %19 düzeyindedir. Meslek
lisesi mezunu Kadifekale semtinde bulunmazken Gümüşpala’da bu oran %9 şeklindedir.
Sadece okur-yazar olan bireyler Gümüşpala’da %2, Kadifekale’de %9 iken dağılımın
yoğunluk gösterdiği ilkokul mezunu oranı Gümüşpala semtinde %54, Kadifekale’de ise
%50’dir. Ortaokul ve dengi mezunu bireyler Gümüşpala’da %10, Kadifekale semtinde
de %13 düzeyindedir. Düz lisede bu rakamlar Gümüşpala’da %10, Kadifekale’de
%5’tir. Meslek yüksek okulu mezunun düşük olduğu her iki semtte de bu oran
Gümüşpala %3, Kadifekale %1 iken fakülte mezunu birey oranı Gümüşpala’da %2,
Kadifekale’de ise %3’tür.
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5.1.6- Meslek ve Yapılan İş
Gümüşpala ve Kadifekale semtleri arasında bazı meslek grupları arasında
önemli farklılıklar bulunmaktadır. Gümüşpala’da memurluk nispeten daha yüksek
olmasına karşın, Kadifekale’de seyyar satıcılık-pazarcılık mesleği daha yaygındır. İki
semtte de en yaygın meslek grubunu işçilik oluşturmaktadır.
Gümüşpala semtinde bireylerin %48’i işçi, %19’u esnaf-zanaatkar, %7’si
seyyar satıcı-pazarcı, %6’sı memur, %1’er de profesyonel meslek sahibi ve çiftçidir.
Kadifekale semtinde ise bireylerin %46’sı işçi, %18’i seyyar satıcı-pazarcı,
%10’u esnaf-zanaatkar, %2’si memur ve %1’er de profesyonel meslek ve çitçidir.
Gümüşpala’da kişilerin %18’inin, Kadifekale’de ise %22’sinin mesleği
bulunmamaktadır. Mesleğim yok diyen bireylerin büyük bir çoğunluğunu ise kadınlar
oluşturmaktadır.
Halen yapılan iş durumlarına göre Gümüşpala ve Kadifekale semtlerindeki
bireylerin durumları şu şekildedir: Gümüşpala’da kişilerin %26’sı işçi, %17’si ev kadını,
%16’sı esnaf-zanaatkar, %15’i emekli, %6’sı seyyar satıcı-pazarcı, %3’ü memur, %2’si
öğrenci ve %1’i profesyonel meslek sahibidir.
Kadifekale’de ise bireylerin %26’sı ev kadını, %24’ü işçi, %18’i seyyar satıcıpazarcı, %9’u emekli, %7’si esnaf-zanaatkar ve %1’i öğrencidir. Kadifekale’de halen
profesyonel meslekte çalışan kimse bulunmamaktadır.
Gümüşpala’da işsiz olan gecekondulu nüfus oranı %13.7 Kadifekale’de ise
%14.4’tür.
Çalışan kadın oranı bakımından semtler karşılaştırıldığında Kadifekale’de
çalışan kadın oranının Gümüşpala semtine göre daha yüksek olduğu görülmektedir.
Gümüşpala’da kadınların %69’u ev kadını statüsünde bulunurken, %16’sı tekstil ve
tezgahtarlık gibi işlerde işçi olarak çalışmakta, %2’si esnaf-zanaatkar ve yine %2’lik
kısmı diğer mesleklerde çalışmaktadır. %2’si öğrenci ve %9’u ise işsiz olduğunu ifade
etmiştir.
Kadifekale’de ise kadınların %59’u ev kadını, %19’u evde midye üretimi
yapmakta, %10’u tekstil sektöründe işçi olarak çalışmakta, %6’sı emekli, %3’ü ise diğer
meslek grubunda çalışmaktadır. %2’si ise işsiz olduğunu beyan etmiştir. Kadifekale’de
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esnaf-zanaatkâr mesleğinde çalışan ve öğrenci (yüksek öğrenim) olan kadın
bulunmamaktadır.
Aktarılan bu verilerin dışında, araştırma bulgularında görülmeyen fakat hem
Gümüşpala hem de Kadifekale’de çeşitli uğraş alanlarıyla aile bütçesine yaptığı katkıya
karşılık bunun için herhangi bir ücret almayan ve bu anlamda ücretsiz aile işçisi olarak
değerlendirilebilecek kadınların da olduğu ayrıca belirtilmelidir.
Ücretli işçi olarak çalışan kadın oranının düşük olma durumu bu konuda
yapılan bazı çalışmalarda üzerinde durulan bir sorun olmuştur. Bu konuda Tatlıdil
(1993:48) Türkiye’de çalışan kadınların sektör bazındaki dağılımı ile çalıştıkları işteki
konumları incelendiğinde, ücretli işçi statüsünde çalışan kadınların oranı dünyanın
gelişmiş diğer ülkelerine göre oldukça düşük olduğunu aktarır. “Türkiye’de 1950’lerden
itibaren kırdan kente yönelik göç hızlı bir kentleşme olayını ortaya çıkarmıştır. Tarım
sektöründen kopan kadın işgücü, kent ortamında çalışma yaşamının dışında kalmaktadır.
Kırsal kesimden kente taşınan geleneksel değer ve normlar ile birlikte kadının eğitim
düzeyinin sınırlılığı kentin çalışma yaşamı ile bütünleşmesini engellemektedir. Kadının
ve ailesinin kent ortamında kent kültürü ile bütünleşmesi süreciyle birlikte iş yaşamına
girme eğiliminde olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte kadının eğitim düzeyi ve “kent
sektörü”nde çalışma deneyiminin sınırlılığı rekabet etme şansını azaltmaktadır. Bu
nedenle özellikle göç yoluyla kente gelen kadın, “marjinal işler” kapsamında yer alan
örgütsüz, sosyal güvencesi olmayan, düşük ücretli ya da sürekli ücret getirmeyen işlerde
kendisine yer bulabilmektedir” (Tatlıdil, 1993:53)

5.1.7- Gelir Durumu
Aylık gelir ortalamalarına göre Gümüşpala ve Kadifekale semtleri arasında
ciddi bir farklılık mevcuttur. Gümüşpala’da gelir ortalaması 943 TL iken Kadifekale’de
bu ortalama 667 TL’dir. Gelir dağılımı arasındaki farklılık yine Gümüşpala semtinde
daha fazladır. Gümüşpala’da hanenin aylık gelir ortalamasına göre en düşük 0 TL, en
yüksek 3000 TL olmasına karşın Kadifekale’de en düşük aylık gelir 200 TL en yüksek
ise 2400 TL’dir.
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Tablo 23: Semtlere göre bireylerin aylık gelir ortalaması
Semt
Gümüşpala

Ortalama

N

Std. Sapma

Minimum

Maximum

942,9834

181

586,41088

,00

3000,00

Kadifekale

667,0470

149

331,48010

200,00

2400,00

Toplam

818,3939

330

506,44073

,00

3000,00

İki semtin hane aylık gelir ortalamaları Türkiye İstatistik Kurumunun 2008 yılı
için beş nüfuslu bir aile için belirlediği açlık (302 TL) ve yoksulluk (895 TL) rakamları
açısından karşılaştırıldığında Kadifekale’nin yoksulluk sınırının çok altında olduğu
görülmektedir. Aynı semtte açlık sınırı olan 302 TL altında aylık gelire sahip hane oranı
ise %7’dir. Bu oran Gümüşpala semtinde ise %5 civarındadır.
Kadifekale semtinde hanelerin gelir oranları %58’lik oranla 301-600 TL
arasında yoğunlaşmaktadır. Aynı semtte kişilerin %24’ü 601-100 TL arası, %9’u 10011500 TL arası, %1’i 1501-2000 TL arası ve yine %1’i 2500 TL ve üzeri aylık gelir elde
etmektedir. Gümüşpala semtinde ise gelir ortalaması %40’lık oranla en fazla 601-1000
TL arasında yoğunlaşmaktadır. Aynı semtte bireylerin %30’u aylık 301-600 TL arası,
%12’si 1001-1500 TL arası, %8’i 1501-2000 TL arası, %2’si 2001-2500 TL arası ve
%3’ü 2501 TL ve üstü gelir elde etmektedir.
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5.2- GÖÇLE GELENİN MEKÂNA YERLEŞİMİ
İzmir’e göç süreci, semtteki gruplara göre gelinen yer, göç tarihi ortalaması ile
dönemlere göre göç oranları, göç sebepleri ve göçün tipine göre analiz edilmiştir.
5.2.1- Gelinen Yer
Her iki semt arasında il merkezlerine göre bir farklılık görülmezken, ilçe
merkezi bakımından Gümüşpala, köy bakımından ise Kadifekale daha yüksek bir orana
sahiptir. Yine yurtdışı doğumlulara göre Gümüşpala daha çeşitlidir.
Tablo 24: Gruplara göre bireylerin geldikleri idari merkezler
Gümüşpala’da
ki Mardinliler
İl
Merkezi

Sayı
%

İlçe
Merkezi

Yurt dışı

6

31

81

13,6%

29,0%

5,9%

60,8%

24,1%

11

42

23

13

89

18,6%

33,9%

22,5%

25,5%

26,5%

40

42

73

6

161

67,8%

33,9%

71,6%

11,8%

47,9%

Sayı
%

Toplam

36

Sayı
%

0

4

0

1

5

,0%

3,2%

,0%

2,0%

1,5%

59

124

102

51

336

100,0%
p.000

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Sayı
%

Pearson Chi-Square. 92.483

Her

iki

Toplam
Kadifekale'deki
Mardindışı

8

Sayı
%

Köy

Sosyal Gruplar
Gümüşpala'daki Kadifekale'dek
Mardindışı
i Mardinliler

semtteki

Mardinliler

açısından

oranlar

köy

doğumlularda

yoğunlaşmaktadır. Gümüşpala’daki Mardinlilerin %68’i, Kadifekale’dekilerin ise
%72’si köy doğumluyken, bu oran iki semtteki Mardin dışından olan bireylerde oldukça
düşük yüzdelikler göstermektedir. Gümüşpala’daki Mardin dışından olan bireylerde köy
doğumlular %34, Kadifekale’de ise %12 seviyesindedir. Kadifekale’deki Mardinli
olmayan kişilerin büyük çoğunluğu -%61’i- il merkezi doğumludur. Bunların da büyük
bir kısmını İzmir’de doğmuş ama kökeni Mardinli olan bireyler oluşturmaktadır. Yine
%29’luk oranla Gümüşpala’daki Mardinli olmayan il merkezi doğumluların önemli bir
yüzdesini İzmir’de doğmuş fakat farklı il kökenlerine sahip kişiler oluşturmaktadır.
Gümüşpala ve Kadifekale’deki Mardinlilerin il içindeki yerleşim birimlerine
göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir.
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Gümüşpala’daki Mardinliler çoğunlukla Mardin merkez, Ömerli ve Savur
ilçelerinden gelmiş olmalarına karşın, Kadifekale’de bu durum Mardin ili, Midyat,
Ömerli, Nusaybin ve Kızıltepe ilçeleri şeklinde bir ağırlık göstermektedir.
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Tablo 25: Mardinli grupların geldikleri il, ilçe ve köylere göre dağılımları

Savur İlçesi

Nusaybin İlçesi

Ömerli İlçesi

Midyat İlçesi

Mardin İli

İl/İlçe

Toplam

İl-İlçe-Köy
Mardin
Yaylabaşı
Yeşilli
Aran
Yazır
Arpatepe
Midyat
Kutlubey
Çalpinar
Kayalıpınar
Dallıağaç
Toptepe
Beşikkaya
Karacaköy
Çalıköy
Narlı
Ömerli
Alıçlı
Tavuklu
Sivritepe
Fıstıklı
Öztaş
Kayaüstü
Göllü
Kocasırt
Taşgedik
Anıttepe
Çatalyurt
Nusaybin
Görentepe
İkitepe
Yavruköy
Akarsu
Açıkyol
Yandere
Girmeli
Savur
Üçkavak
Durusu
Yenilmez
Tokluca
Kızıltepe
Diğer

Gümüşpala ve Kadifekale'deki Mardinliler
Gümüşpala'daki
Kadifekale'deki
Mardinliler
Mardinliler
8
6
1
0
1
0
2
0
3
0
0
1
1
3
0
8
0
4
0
1
0
2
0
1
0
1
0
1
0
3
0
1
14
8
1
2
2
1
1
0
1
1
1
2
1
0
0
1
1
0
4
1
0
2
0
1
0
14
0
9
0
4
0
4
0
2
0
1
0
1
0
1
3
2
4
0
5
0
1
0
0
7
0
5
2
0
58
101

Toplam
14
1
1
2
3
1
4
8
4
1
2
1
1
1
3
1
22
3
3
1
2
3
1
1
1
5
2
1
14
9
4
4
2
1
1
1
5
4
5
1
7
5
2
159

%

%13,8

%16,2

%32,9

%22,5

%13,7

%3,1
%1,3
%100

177

178

Ömerli ilçesi her iki semtte de ortak yerleşim birimini oluşturmaktadır.
Ömerlilerin her iki semtteki toplam nüfusu %33’lük oranla diğer oranlar arasında en
yüksek yüzdeliği oluşturmaktadır. Bu grubun Gümüşpala semtindeki yoğun nüfusu 2008
yerel seçimleriyle İzmir’de ayrı bir ilçe belediyesi olarak kurulan ve Gümüşpala semtini
içine alan Bayraklı Belediyesi ile Ömerli Belediyesi arasında “kardeş belediyeler” adı
altında yeni bir işbirliğini doğurmuştur.

5.2.2- Göç Tarihi
İzmir’e göç tarihleri bakımından Gümüşpala ve Kadifekale arasında ilk göç
tarihlerine göre farklılık bulunmaktadır. Gümüşpala’da yaşayan bireyler arasında İzmir’e
en erken göç 1951 iken Kadifekale’de bu tarih 1943’tür. En son göç tarihi Gümüşpala’da
2009, Kadifekale’de ise 2008’dir. Gümüşpala semtinde İzmir’e göç tarihi ortalaması
1978 iken Kadifekale’de bu ortalama 1979’dur.
Semtlere göre İzmir’e göç tarihlerini gösteren aşağıdaki grafikte görüldüğü
üzere, Gümüşpala’da yaşayanların İzmir’e göçleri 1966-1975 ile 1986-1990 tarihleri
arasında, Kadifekale’dekilerde ise 1986-1995 yılları arasında yoğunlaşmaktadır.
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Gümüşpala ve Kadifekale semtinde yaşayan Mardinlilerin İzmir’e göç tarihleri
karşılaştırıldığında, Gümüşpala’dakilerin Kadifekale’dekilere göre daha erken bir tarihte
göç ettikleri görülmektedir. Bir sonraki tabloda göç tarihlerinin yıl gruplarına göre
dağılımında görüleceği üzere, Kadifekale’deki Mardinlilerin İzmir’e göç süreçlerinde
daha çok 1986 yılı sonrasında bir yoğunlaşmanın olduğu anlaşılmaktadır.
Kadifekale’de en eski tarihten beri yerleşik halde yaşayan ve kendilerini
“Kadifekale’nin yerlisi” olarak tanımlayan Mardin dışından olan topluluğun 1970’lerde
başlayan ve çoğunlukla İzmir’in diğer semtlerine doğru taşınmaları sonucunda, geride
kalmış küçük bir sosyal grup bulunmaktadır. Grup, Girit Adası, Manisa, Konya, Sinop
gibi yerlerden İzmir’e göç etmiş kentlilerden oluşmaktadır. Bu grup dışında ayrıca Doğu
ve Güneydoğudan göç etmiş ve yine Mardin dışından kategorisi içinde değerlendirilen
bir başka grup da bulunmaktadır. Bunların İzmir’e göç tarihleri ve sebepleri Mardinli
grupla çoğu açıdan paralellik göstermektedir.
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Tablo 26: Gruplara göre İzmir'e göç tarihleri dağılımı
Gruplandırılmış
Göç Tarihleri
1950 ve
öncesi

Gümüşlada'k
i Mardinliler
Sayı
%

1951-1955
arası

Sayı
%

1956-1960
arası

Sayı
%

1961-1965
arası

Sayı
%

1966-1970
arası

Sayı
%

1971-1975
arası

Sayı
%

1976-1980
arası

Sayı
%

1981-1985
arası

Sayı
%

1986-1990
arası

Sayı
%

1991-1995
arası

Sayı
%

1996-2000
arası

Sayı
%

2001-2005
arası

Sayı
%

2006-2009
arası

Sayı
%

Doğmabüyüme

Sayı
%

Toplam

Sayı
%

Pearson Chi-Square. 124,309

Sosyal gruplar
Gümüşpala'da Kadifekale'deki
ki Mardindışı
Mardinliler

Toplam
Kadifekale'deki
Mardindışı

0

0

0

2

2

,0%

,0%

,0%

3,9%

,6%

1

1

0

2

4

1,7%

,8%

,0%

3,9%

1,2%

0

2

1

2

5

,0%

1,6%

1,0%

3,9%

1,5%

2

1

1

2

6

3,4%

,8%

1,0%

3,9%

1,8%

4

6

5

2

17

6,8%

4,8%

5,0%

3,9%

5,1%

8

18

6

0

32

13,6%

14,5%

5,9%

,0%

9,6%

8

14

13

4

39

13,6%

11,3%

12,9%

7,8%

11,6%

5

11

7

2

25

8,5%

8,9%

6,9%

3,9%

7,5%

3

8

21

3

35

5,1%

6,5%

20,8%

5,9%

10,4%

13

9

20

5

47

22,0%

7,3%

19,8%

9,8%

14,0%

5

11

14

2

32

8,5%

8,9%

13,9%

3,9%

9,6%

7

4

9

2

22

11,9%

3,2%

8,9%

3,9%

6,6%

3

6

3

1

13

5,1%

4,8%

3,0%

2,0%

3,9%

0

33

1

22

56

,0%

26,6%

1,0%

43,1%

16,7%

59

124

101

51

335

100,0%
p.000

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

İzmir’e göç tarihlerinin yıl gruplarına göre gösterildiği tabloda görüldüğü üzere
Gümüşpala’daki Mardinlilerin İzmir’e ilk göç tarihleri 1951 yılında başlamakta fakat
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daha çok 1960’lı yılların ortalarından itibaren artış göstermektedir. Bu topluluğun
İzmir’e en fazla göç tarihleri dağılımları %27’lik oranla 1970–1980, %22’lik oranla
1991–1995 ve %12’lik oranla 2001–2005 yılları arasında yoğunlaşmaktadır. Aynı
semtteki Mardinli olmayan topluluğun İzmir’e göçü %26’lık oranla 1970–1980 arasında
yoğunlaşmaktadır. Bu kategoride 1951–1955 yılları arasında görülen %27’lik oran bu
gruptaki İzmir’e göç edenleri değil, fakat bu semtte oturan İzmir doğumluları
göstermektedir.
Kadifekale’deki sosyal grupların İzmir’e göç tarihlerinin yıl gruplarına göre
dağılımına bakıldığında, bu semtteki Mardinlilerin İzmir’e göçlerinin özellikle 1970’li
yılların ortalarından itibaren ivme kazandığı görülmektedir. Göçün en yoğunlaştığı
dönemler %13’lük oranla 1976–1980, %20’şer oranlarla 1986–1990 ve l991–1995,
%14’lük oranla 1996–2000 yılları arasında yoğunlaşmaktadır. Bu grupta İzmir’e göçte
özellikle 1986 yılı sonrasında ciddi bir artış olmuş ve bu artış 2000’li yılların başlarına
kadar sürmüştür. Kadifekale’deki Mardin dışından olan topluluğun İzmir’e göçü 1950’li
yıllardan günümüze kadar belirli orana yakın şekilde bir seyir izlemiştir. Diğer dönemler
arasında en yüksek orana sahip 1991–1995 dönemindeki %10’luk göç oranı daha çok
Doğu ve Güneydoğu illerinden göç etmiş bireyleri kapsamaktadır.

5.2.3- Göç Sebebi
İzmir’e göç sebepleri arasında ilk sırayı %47’lik oranla iş bulma, geçim
sıkıntısı gibi ekonomik sebepler oluşturmaktadır. İkinci sırada %18’lik oranla her biri
ortak bir etkende toplanabilecek köy boşaltma, terör/güvenlik ve korucu baskısı
maddelerinin oluşturduğu güvenlik sebebi gelmektedir. Üçüncü sırada %17’lik oranla
bireyin yaşı nın küçük olması sebebiyle anne-babasının veya ailede erkeğin karar
vermesiyle kadının da buna uyduğu ebeveyn/kocanın göç etmesi sebebi gelmektedir.
Bundan sonra gelen sebepler küçük yüzdelikleri oluştururken dördüncü sırada %5’lik
oranla kan davası veya ailevi nedenler gelmektedir. Beşinci sırada kadın veya erkeğin
evlenmesi sonucunda göç etmek zorunda kalmasını oluşturan ve %3’lük orana sahip
evlilik nedeni gelmektedir. Eğitim nedeni ise %2’lik oranla son sırayı oluşturmaktadır.
Göç sebepleri iki semt açısından karşılaştırıldığında, Gümüşpala’daki birincil
göç nedenini %51’lik oranla iş bulma/geçim sıkıntısı, ikinci sebebi anne-baba/koca
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göçmesi %17, üçüncü nedeni %8’’lik oranla köy boşaltma, dördüncü sırada %6’lık
oranla tayin çıkması, beşinci nedeni ise %5’er oranlarla evlilik nedeni ile kan davası
veya ailevi sorunlar oluşturmaktadır.
Kadifekale’de ise öncelikli sebepler sırasıyla şu şekildedir: İş bulma/geçim
sıkıntısı %42, anne-baba/koca göçmesi %18, köy boşaltma %13, terör/güvenlik
nedeniyle %12, korucu baskısı %5 ve aynı orana sahip kan davası veya ailevi sorunlar
başlıca göç sebeplerini oluşturmaktadır.
Tablo 27: Semtlere göre İzmir'e göç nedenleri
Semt
Göç Sebepleri
İş bulma
nedeniyle/Geçim
sıkıntısı

Kadifekale

75

53

128

51,4%

42,1%

47,1%

25

22

47

17,1%

17,5%

17,3%

8

3

11

5,5%

2,4%

4,0%

3

15

18

2,1%

11,9%

6,6%

4

1

5

2,7%

,8%

1,8%

Sayı

%
Anne-baba/koca
göçmesi nedeniyle

Sayı
%

Görev/tayin
çıkması nedeniyle

Sayı
%

Terör/güvenlik
nedeniyle

Sayı
%

Eğitim nedeniyle

Sayı
%

Diğer

Sayı

9

4

13

6,2%

3,2%

4,8%

8

16

24

5,5%

12,7%

8,8%

7

0

7

4,8%

,0%

2,6%

0

6

6

,0%

4,8%

2,2%

7

6

13

4,8%

4,8%

4,8%

146

126

272

100,0%

100,0%

100,0%

%
Köy boşaltma

Sayı
%

Evlilik nedeniyle

Sayı
%

Korucu baskısı

Sayı
%

Kan davası/Ailevi
sorunlar

Sayı
%

Toplam

Sayı
%

Pearson Chi-Square. 32.417

Göç

süreci

Toplam

Gümüşpala

p.000

sebepleri

açısından

gruplara

göre

değerlendirildiğinde,

Gümüşpala’daki Mardinlilerin %48’lik gibi büyük bir çoğunluğu için ekonomik sebepler
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birinci sırada gelirken, ikinci sırada %18’lik oranla anne-baba/koca göçmesi, üçüncü
sırada %14’lük oranla köy boşaltma, dördüncü sırada %7’lik oranla kan davası/ailevi
sorunlar, beşinci sırada ise %5’lik oranla terör/güvenlik nedeni gelmektedir. Aynı
semtteki Mardinli olmayanların ise %53’ü iş bulma/geçim sıkıntısı, %16’sı annebaba/koca göçmesi, %8’i tayin çıkması ve %7’si evlilik nedeniyle İzmir’e göç etmiştir.
Kadifekale’de ise Mardinliler için ilk sırada %41’lik oranla ekonomik sebepler,
ikinci sırada anne-baba/koca göçmesi %16, üçüncü sırada köy boşaltma %14, dördüncü
sırada terör/güvenlik %12, beşinci sırada ise korucu baskısı ve kan davası/ailevi sorunlar
%6 gelmektedir. Aynı semtteki Mardin dışından olanların ise öncelikli göç sebebini
%42’lik oranla yine ekonomik sebepler oluşturmaktadır. İkinci sırada anne-baba/koca
göçmesi %21, üçüncü sırada terör/güvenlik %11, dördüncü sırada ise köy boşaltma %7
nedeni gelmektedir.
Tüm gruplar arasında ekonomik sebepler öncelikli bir etken olarak ortaya
çıkarken, bu neden Gümüşpala semtinde daha belirgindir. Göç sırasında yaşları küçük
olan veya eşinin göç kararı alması sonucunda göçen kadınların durumunu açıklayan
anne-baba/koca göçmesi nedeninden sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde
1980’li yıllardan itibaren yaşanan istikrarsızlık çatışmalara bağlı olarak meydana gelen
ve çoğu zaman zorunlu yapılan göçler Gümüşpala’dan çok Kadifekale semtine doğru
gerçekleşmiştir. Her iki semtte de bu olguya bağlı olarak ortaya çıkan göç çeşitleri
büyük çoğunlukla Mardinli gruplar arasında görülmekle birlikte, oran bakımından
Kadifekale çok daha yüksektir. Bu bakımdan, Kadifekale özellikle 1990’lı yıllarda artan
çatışmalar ve terör olayları neticesinde uygulanmaya başlanan köy boşaltma ve
koruculuk sisteminin bir sonucu olan “zorunlu göç”ün İzmir ili için öncelikli bir varış
noktası olmuştur.
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Tablo 28: Gruplara göre İzmir'e göç sebepleri
Göç
Sebepleri
İş bulma
nedeniyle/G
eçim
sıkıntısı

Gümüşpala’d
aki Mardinliler

%

128

48,2%

53,3%

41,8%

42,9%

47,1%

10

15

16

6

47

17,9%

16,7%

16,3%

21,4%

17,3%

8

0

14

2

24

14,3%

,0%

14,3%

7,1%

8,8%

3

0

12

3

18

5,4%

,0%

12,2%

10,7%

6,6%

0

0

6

0

6

,0%

,0%

6,1%

,0%

2,2%

4

3

6

0

13

7,1%

3,3%

6,1%

,0%

4,8%

1

7

2

1

11

1,8%

7,8%

2,0%

3,6%

4,0%

1

6

0

0

7

1,8%

6,7%

,0%

,0%

2,6%

1

3

1

0

5

1,8%

3,3%

1,0%

,0%

1,8%

Sayı

%
Tayin
çıkması
nedeniyle

Sayı

%
Evlilik
nedeniyle

Sayı
%

Eğitim
nedeniyle

Sayı
%
Sayı
%

Toplam

12

Sayı

Kan
davası/Ailevi
sorunlar

Diğer

41

Sayı
%

Korucu
baskısı

48

Sayı
%

Terör/güvenl
ik nedeniyle

27

Sayı

%
Köy
boşaltma

Toplam
Kadifekale'deki
Mardindışı

Sayı

%
Annebaba/koca
göçmesi
nedeniyle

Sosyal gruplar
Gümüşpala'daki Kadifekale'deki
Mardindışı
Mardinliler

1

8

0

4

13

1,8%

8,9%

,0%

14,3%

4,8%

56

90

98

28

272

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Sayı
%

Pearson Chi-Square. 70.148

p.000

Kadifekale’nin bu şekilde konumlandırılmasının çeşitli nedenleri vardır.
Bunlardan birincisi; Kadifekale ve çevresinin İzmir’e göç sürecinin ta başından beri
önemli bir ikamet yeri olmasıdır. Mekânın tarihsellik boyutuyla ilişkili olan bu durum
Kadifekale’yi Mardinli grupların –özellikle Midyat ve Nusaybin ilçeleri, köylerinden
gelenlerin- ilk durak olarak seçmeleri ve bu anlamda öncelikli hedefleri haline gelmesi
konusunda alışkanlık kazandırmıştır. Bir başka deyişle, Mardin’in Midyat ve Nusaybin
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ilçe ve köylerinden Kadifekale’ye yapılan bu göçler zaman içinde Mardin ve Kadifekale
arasında uzamsal bir hat ortaya çıkarmıştır. Bu hattın oluşması elbette burada ikamet
edenlerin oluşturduğu ve hemşerilik öğesinin ağır bastığı sosyal yapıdan bağımsız
değildir.
Bu hattın gelişmesi ve göçün Mardinli gruplarca doğrudan Kadifekale’ye
yapılmasını etkileyen ikinci bir faktör Kadifekale’de mekânın sosyal anlamda gelinen
yerle bağlantılı olarak yeniden üretilmesiyle ilişkilidir. Sosyal mekânın (spatiality) bu
inşası Kadifekale için mescit, çarşı, sokaklarda rahatça görülür. Örneğin, Kadifekale’de
çarşı ekonomik aktivitelerin yoğunlukla gerçekleştiği bir yer olmaktan çok, bir köy
meydanında gerçekleşen sosyal ilişkilerin kurulduğu sosyal bir mekândır. Bu yönüyle de
köy meydanına daha yakın bir nitelik gösterir. Köy meydanında köylü insanların oturup
sohbet etmesi, gelen geçene bakması, uzaktan selamlaşması ve en önemlisi mahallede
olup bitenden haberdar olması gibi özellikleri Kadifekale’nin çarşısında gözlemlemek
mümkündür.
Zorunlu göçte Kadifekale’nin tercih edilmesinin üçüncü bir nedeni
Kadifekale’nin ekonomik koşullarının elverişliliğidir. Bunlar arasında ucuz kira başta
olmak üzere, ucuz gıda ve diğer ihtiyaçlar gelmektedir. Kadifekale konum bakımından
mekânın değerli, dolayısıyla kentin en pahalı olabilecek yeri iken, İzmir’de yaşamın en
ucuz yoldan sürdürülebileceği bir semttir. Örneğin, İzmir’in başka semtlerinde 50
kuruştan satılan gevrek (simit) Kadifekale’de 25 kuruştur. Yine boyoz, haşlanmış
yumurta, üçgen peynir başka semtlerde 50’şer kuruş iken, Kadifekale’de bunlar 25’er
kuruştan satılmaktadır. Kira ortalaması Kadifekale’de aylık 200 TL civarındadır. Bu
rakam İzmir’de normal bir dairenin aylık kira ücretinin nerdeyse üçte biri değerindedir.
1990’lı yıllarda başlayan zorunlu göç bu dönemlerde Kadifekale’de kira ve emlak
fiyatlarını da yukarı çekmiştir.
Dördüncü neden, sosyal çevre ile mekân arasında tahammül edebilirlik
bakımından düşen denkliktir. Bu durum, sekiz ve yukarısı nüfuslu bir aileye İzmir’de
başka semtlerde kiralık ev verilmemesine karşılık Kadifekale’de verilmesi veya midye
üretimin İzmir’in başka yerlerinde yapılması olanaksızlığına karşılık, Kadifekale’nin
buna imkan sunması örnekleriyle izah edilebilir. Bir mekân olarak Kadifekale zorunlu
göçle geleni absorbe edebilen bir haznedir.
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Beşinci bir neden olarak semtteki akraba ve köylü hemşerilerinin varlığı ifade
edilebilir; ama bu neden sadece Kadifekale için değil, aynı zamanda Gümüşpala için de
söylenebilir. İki semt arasındaki fark gelinen yerle ilgilidir. Daha açık bir ifadeyle,
Mardin’in Ömerli, Savur gibi ilçe ve köylerinden göç edenler Gümüşpala’ya; Midyat ve
Nusaybin gibi ilçe ve köylerinden göç edenler ise Kadifekale’ye yerleşmektedirler. Bu
gibi sosyal çevrenin mevcudiyeti özellikle zorunlu göçle gelenlerin ilk dönemlerinde
önemli bir işlev görmektedir. Bu mekânizma onların başta barınma olmak üzere yeni
mekâna alışmaları üzerinde kolaylayıcı bir etki yaratmaktadır.
İzmir’e özelde ise Kadifekale’ye 1960 yılları sonrasında yerleşen gruplar ile
1990’lı yıllardan itibaren gelenlerin göç sebepleri ile mekânda kök salmaları ve kente
entegrasyonları bakımından önemli bir farklılık bulunmaktadır. Önce gelenler her
şeyden önce temelde ekonomik sebepler nedeniyle yerlerinden çıkmışlardır. Nitekim,
Sevgi (1988:173) İzmir gecekonduları üzerine yaptığı 1988 tarihli araştırmada göç
sebeplerinin birincisini %53’lük oranla ekonomik nedenlerin oluşturduğunu tespit
etmiştir. Buna karşın, 90’lı yıllarda İzmir’e gelenler köy boşaltma, korucu baskısı ve can
güvenliği sebeplerine bağlı olarak yerlerinden çıkarılmışlardır. Öncekiler Erder’in
(2002) çalışmasında tespit ettiği gibi, nispeten bir hazırlık süreci yaşamalarına karşılık,
sonrakiler emri vaki bir şekilde göç etmişlerdir. Geride mal-mülklerini bırakarak
memleketlerinden kopmuşlardır. Yok pahasına satılan hayvanlar, boş kalan arazi ve ev,
memleket özlemi, kentin keşmekeşliği ve geçim sıkıntısı gibi nedenler bu yeni gelenlerin
kentle bütünleşmeleri üzerinde olumsuz etkiler yaratmıştır. Zorunlu göçle gelenlerin
yaşadıkları bu trajedi, araştırma sırasında; “birçok yaşlı ah-u-vah ederek öbür dünyaya
gitti”, “bir aklı burada bir aklı memlekette geride bıraktıklarında kaldı”, insan hiçbir
zaman burada kendini kalıcı hissetmemiştir, bazılarında zamanla olmuştur” sözleriyle
özetlenmiştir. Göç sonrasında babanın aile içindeki otoritesinin zayıflaması yetişkin
erkeklerin adaptasyonunu olumsuz etkilemiştir. Köyde aile reisi olan ve her şeyin
hâkimi, onsuz hiçbir şeyin yapılamadığı kişi olan baba, bu yeni yerde çocuklarının
itirazlarına maruz kalmış bir halde daha sinik bir figüre dönüşmüştür. Baba köyde tek
hakim iken kentte hakimiyetinin parçalandığı bir pasif konuma düşmüştür.
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5.2.4- Göç Şekli
Kişinin göç ederken tek başına veya toplu halde hareket etmesine bağlı olarak
yapılan sınıflamaya göre bireylerin %26’sı tek başına, %23’ü ise aynı anda veya bir süre
sonra ona katılan kardeşleriyle birlikte İzmir’e göç etmiştir. Geri kalan %50’lik kısım ise
ailece göç etmiştir. Bu son madde kapsamına giren şahıslar ya yaşı küçükken ailesi
taşınmış veya köy boşaltma, terör güvenlik veya kan davası gibi toplu halde göçü
zorunlu kılan etkenler nedeniyle göç etmiştir.
Göç tipi semtler ve Mardinliler açısından değerlendirildiğinde Gümüşpala ve
Kadifekale’deki Mardinliler ile Mardinli olmayan gruplar arasında ciddi bir farklılık
bulunmazken, toplamda Gümüşpala ile Kadifekale semtleri arasında bir farklılık
bulunmaktadır. Kardeşlerin de eşlik ettiği göç oranı Gümüşpala’da %28 iken
Kadifekale’de bu oran %18’dir. Tek başına yapılan göç çeşidi Gümüşpala’da %34,
Kadifekale’de ise %18 seviyesindedir. Ailece göç ise Gümüşpala’da %39 Kadifekale’de
de %64’tür.
Tablo 29: Gruplara göre göç şekli
Sosyal gruplar
Kardeşlerinizde
n sizinle birlikte
göç eden oldu
mu?
Evet

Sayı

Gümüşpala’dak
i Mardinliler
15

Gümüşpala'daki
Mardindışı
25

Kadifekale'deki
Mardinliler
21

Kadifekale'deki
Mardindışı
2

63

26,3%

28,4%

21,4%

7,1%

23,2%

%
Hayır

Sayı
%

Ailecek göç
ettik

Sayı
%

Toplam

Sayı
%

Pearson Chi-Square. 21.132

Toplam

18

31

16

6

71

31,6%

35,2%

16,3%

21,4%

26,2%

24

32

61

20

137

42,1%

36,4%

62,2%

71,4%

50,6%

57

88

98

28

271

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

p.002

Gümüşpala’da her üç tipteki göç hareketleri arasında dengeli bir dağılım
görülürken, Kadifekale’de ise bu daha çok toplu bir nitelik göstermektedir. Bu durum
Kadifekale’ye gelen kişilerin önemli bir çoğunluğunun toplu halde hareket etmeyi
gerekli kılan zorunlu göçleriyle yakından ilişkilidir. Zorunlu göç, kişinin tek başına
hareket ettiği bir süreçle değil, fakat tüm aile bireylerinin katılımıyla ve çoğunlukla
herhangi bir ön hazırlık yapılmadan gerçekleşmektedir.
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5.3- AİLE
Aile yapısı, Gümüşpala ve Kadifekale’deki bireylerin yaşadıkları hanelerde kişi
sayısı, kardeş ve çocuk sayısı ortalamalarına göre değerlendirilmiştir.
5.3.1- Hane Yapısı
Gümüşpala ve Kadifekale semtinde yaşayan bireylerin hane yapısı aynı çatı
altında yaşayan kişi sayısı ortalamasına göre değerlendirilmiştir. Gümüşpala’da bu
ortalama 4,8 iken Kadifekale’de bu oran 5,7’dir. Gümüşpala’da hane başına en yüksek
rakam 15 iken Kadifekale’de bu 16’dır. Gruplar bazında ise tabloda görüldüğü üzere en
yüksek ortalama Kadifekale’deki Mardinlilerde, en düşük ortalama ise Gümüşpala’daki
Mardin dışından olanlarda görülmektedir. Gümüşpala’da Mardinlilerin hane sayısı
ortalaması 5,8 Mardin dışından olanlarda 4,3 Kadifekale’deki Mardinlilerde 6 ve
Mardinli olmayanlarda ise 5,2’dir.
Tablo 30: Gruplara göre hane yapısı
Sosyal gruplar
Gümüşpala’daki
Mardinliler
Gümüşpala'daki
Mardindışı
Kadifekale'deki Mardinliler
Kadifekale'deki Mardindışı
Toplam

Ortalama

N

Std. Sapma

Minimum

Maximum

5,8966

58

2,66682

2,00

15,00

4,3710

124

1,85870

1,00

11,00

6,0891

101

2,81105

2,00

16,00

4,9412

51

2,17634

1,00

12,00

5,2425

334

2,48319

1,00

16,00

İki semtteki Mardinliler arasında hanedeki kişi sayısı ortalaması arasında ciddi
bir fark bulunmazken, hem Gümüşpala hem de Kadifekale’de Mardinliler ile Mardinli
olmayanlar arasında önemli derecede bir farklılık bulunmaktadır. Bu farklılık aynı
zamanda kardeş ve çocuk sayısında da görülmektedir. Mardinliler daha büyük bir hane
yapısına sahipken, Mardinli olmayanlarda ise daha küçük bir hane yapısı mevcuttur. Bu
durum Mardinlilerin kırsal aile yapısına daha yakın olduğunun bir göstergesi olarak
değerlendirilebilir.
5.3.2- Kardeş ve Çocuk Sayısı
Gümüşpala semtindeki Mardinlilerin kardeş sayısı ortalaması 8,2 Mardinli
olmayanlarda 5,6 Kadifekale’deki Mardinlilerde 8, Mardinli olmayanlarda da 6’dır.
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Çocuk sayıları ise Gümüşpala’daki Mardinli bireylerde 4,6 Mardin dışından olanlarda
2,5 Kadifekale’deki Mardinlilerde 4,1 Mardinli olmayanlarda ise 2,8’dir.
Tablo 31: Gruplara göre kardeş ve çocuk sayısı ortalamaları
Sosyal gruplar
Gümüşpala’daki
Mardinliler

Ortalama
N
Std. Sapma
Minimum

Gümüşpala'daki
Mardindışı

53

3,31814

2,61818

3,00

1,00

23,00

10,00

5,6504

2,5631

123

103

2,74902

2,04206

1,00

,00

N

Maximum

17,00

12,00

Ortalama

8,0392

4,1222

102

90

3,20248

2,65138

1,00

,00

N
Std. Sapma
Minimum
Maximum

18,00

14,00

Ortalama

6,0784

2,8000

51

40

1,97831

1,78599

1,00

,00

N
Std. Sapma
Minimum

Toplam

57

Ortalama

Minimum

Kadifekale'deki
Mardindışı

Çocuk Sayısı
4,6226

Maximum

Std. Sapma

Kadifekale'deki
Mardinliler

Kardeş Sayısı
8,2456

Maximum

10,00

8,00

Ortalama

6,8919

3,4685

333

286

N
Std. Sapma

3,12014

2,47317

Minimum

1,00

,00

Maximum

23,00

14,00

Kardeş sayısına göre çocuk sayısındaki düşüklük her iki semtteki tüm
gruplarda görülürken, çocuk sayısı bakımından Mardinli aileler Mardinli olmayan
ailelere göre yine de daha fazladır. Standart sapma bakımından Gümüşpala ve
Kadifekale’deki Mardinlilerin kardeş ve çocuk sayısı standart sapma oranı da yakınlık
göstermektedir. Gümüşpala’daki Mardinlilerde kardeş sayısı standart sapma oranı 3,18
minimum 3, maksimum ise 23 iken Kadifekale semtindeki Mardinlilerde de standart
sapma 3,20 minimum 1 maksimum ise 18’dir. Çocuk sayısı standart sapma Gümüşpala
Mardinlilerde 2,61 minimum 1 maksimum 10 olmasına karşın Kadifekale’deki
Mardinlilerde standart sapma 2,65 minimum 0 maksimum çocuk sayısı ise 14’tür.
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Kardeş ve çocuk sayısı ile bunların standart sapma oranları, iki semtteki
Mardinlilerin aile yapılarında çeşitlilikten bahsedilebileceğinin göstergesidir Bu
bakımdan her iki semtteki Mardinli ailelerin önceki ve şimdiki aile yapıları arasında bir
benzerliğin olduğunun söylenmesi mümkündür. Önceki ve şimdiki aile tipindeki Mardin
dışından olanlar arasındaki benzerliğe karşın Mardinli olanlar arasındaki yakın rakamlar,
aile yapısı konusunda bölgesel kökenin önemli bir rol oynadığı düşüncesini ön plana
çıkarmaktadır.
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5.4- EĞİTİM
Eğitim durumu iki semtteki grupların eğitim düzeyi, kuşaklar arası eğitim
farkının görülebilmesi amacıyla da ebeveynlerin eğitim durumları, okul öncesinde
okuyan çocuk sayısı ile velinin çocuklarının eğitimleriyle ilgilenme derecesini gösteren
veli tarafından okula yapılan ziyaret sıklıkları bağlamında incelenmiştir.
5.4.1- Sosyal Gruplara Göre Eğitim Düzeyi
Eğitim düzeyi her iki semtteki Mardinli ve Mardinli olmayan kişiler açısından
değerlendirildiğinde her iki semtte de okur-yazar olmayan Mardinli birey sayısının
Mardin dışından olan şahıslara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Yine iki
semtteki Mardinliler kendi aralarında değerlendirildiğinde bu oran Gümüşpala’daki
%12’lik yüzdeliğe karşın %25’le Kadifekale’de daha yüksektir. Yine Kadifekale’deki
Mardin doğumlu yerleşimciler ile Mardinli olmayanlar kıyaslandığında okur-yazar
olmayan kişiler arasında açık bir farklılık bulunmaktadır. Bu oran Mardin dışından
olanlarda %8’dir. Kadifekale’de okur-yazar olmayan bireylerin %68’lik yüzdesi ise
kadınlardan oluşmaktadır.
İlkokul mezunu kişi sayısı Gümüşpala’da Mardin kökenlilerde %66 iken bu
rakam Kadifekale’deki Mardinlilerde %50 seviyesindedir. Kadifekale’de oturan
Mardinli olmayan ilkokul mezunu sayısı yine bu orana denklik göstermektedir.
Cinsiyet açısından bakıldığında; Gümüşpala semtinde Mardinli kadınların %30’u
okur-yazar değil iken büyük çoğunluğu %60’lık oranla ilkokul mezunudur. %10’luk
düzeye denk gelen kadınlar ise fakülte mezunudur.
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Tablo 32: Gruplara göre eğitim düzeyi dağılımı

Eğitim Düzeyi
Okur-yazar
değil

Gümüşpala’dak
i Mardinliler
Sayı
%

Okur-yazar

Sayı
%

İlkokul

Sayı
%

Ortaokul ve
dengi

Sayı
%

Düz Lise

Sayı
%

Meslek lisesi
mezunu

Sayı
%

Meslek Yük.
Okulu

Sayı
%

Fakülte
mezunu

Sayı
%

Toplam

Sayı
%

Pearson Chi-Square. 63.301

Sosyal gruplar
Gümüşpala'd
Kadifekale'deki
aki Mardindışı
Mardinliler

Toplam
Kadifekale'deki
Mardindışı

7

11

25

4

47

11,9%

8,9%

24,5%

8,0%

14,0%

3

1

12

2

18

5,1%

,8%

11,8%

4,0%

5,4%

39

60

51

25

175

66,1%

48,4%

50,0%

50,0%

52,2%

3

16

9

10

38

5,1%

12,9%

8,8%

20,0%

11,3%

3

15

2

6

26

5,1%

12,1%

2,0%

12,0%

7,8%

3

14

0

0

17

5,1%

11,3%

,0%

,0%

5,1%

1

4

1

1

7

1,7%

3,2%

1,0%

2,0%

2,1%

0

3

2

2

7

,0%

2,4%

2,0%

4,0%

2,1%

59

124

102

50

335

100,0%
p.000

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Kadifekale’deki Mardinli kadınların eğitim düzeyi ise şu şekildedir. %39’u okuryazar değil, %18’i okur-yazar, %39’u ilkokul, %5’i ortaokul ve dengi mezunudur.
Kadifekale’deki kadınlar arasında düz lise ve üstü diplomaya sahip kadın ise
bulunmamaktadır.
5.4.2- Ebeveyn Eğitim Düzeyi
Gümüşpala ve Kadifekale semtlerinde bulunan bireylerin ebeveyn eğitim
durumları arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Gümüşpala semtinde ebeveynlerin
eğitim durumları Kadifekale’ye göre daha yüksektir. Gümüşpala semtinde annenin
eğitim durumu; %69 okur-yazar değil, %23 ilkokul, %5 okur-yazar, %2 ortaokul ve
dengi, %1 fakülte mezunu, %0,5 düz lise ve meslek yüksek okulu mezunu şeklindedir.
Kadifekale semtinde ise annelerin %84’ü okur-yazar değil, %12’si ilkokul mezunu ve
%5’i okur-yazardır.
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Babanın eğitim düzeyine göre durumu; Gümüşpala’da; %38’i okur-yazar değil,
%38’i ilkokul, %13’ü okur-yazar, %5’i ortaokul ve dengi, %2’si düz lise, %2’si fakülte
mezunu, %0,6’sı ise meslek yüksek okulu mezunu şeklindedir. Kadifekale’de ise
babaların %50’si okur-yazar değil, %26’sı okur-yazar, %21’i ilkokul, %3’ü düz lise,
%0,7’si ortaokul ve dengi ve %0,7’si de fakülte mezunudur.
Rakamlardan da anlaşılacağı üzere her iki araştırma bölgesinde anne ve
babaların eğitim düzeyleri arasında babanın lehine olacak şekilde açık bir farklılık
bulunmaktadır.
Ebeveynler her iki semtteki Mardinli olan ve olmayan gruplar bazında
karşılaştırıldığında her iki semtte de hem anne hem de babanın eğitim düzeylerinde
Mardinlilerin, Mardinli olmayanlara göre daha düşük bir sevide oldukları görülmektedir.
Gümüşpala ve Kadifekale’deki Mardinli annelerin eğitim düzeyleri arasında önemli bir
farklılık bulunmamaktadır.
Gümüşpala’daki Mardinli annelerin %91’i okur-yazar değil, %7’si ilkokul
mezunu ve %2’si sadece okur-yazardır. Aynı semtteki Mardin dışından olan annelerin
ise %58’i okur-yazar değil, %30’u ilkokul mezunu, %7’si okur-yazar, %2’si ortaokul ve
dengi, %2’si fakülte mezunu, %1’i düz lise ve yine %1’i meslek yüksek okulu
mezunudur.
Kadifekale semtinde yaşayan Mardinli bireylerin anne eğitim düzeylerinin
tablosu incelendiğinde neredeyse tamamının okur-yazar olduğu görülmektedir. Mardinli
annelerin %96’sı okur-yazar değil, %2’si okur-yazar ve %2’si de ilkokul mezunudur.
Kadifekale’deki Mardin dışından olan birey annelerinin %59’u okur-yazar değil, %31’i
ilkokul mezunu ve %10’u okur-yazardır.
Babanın eğitimi düzeyi açısından iki semtteki gruplar karşılaştırıldığında
Mardinli olanlar ile olmayanlar arasında önemli bir farklılık bulunurken, iki semtteki
Mardinli gruplar arasında babanın eğitim düzeyi konusunda çarpıcı bir farklılığa
rastlanmamaktadır.
Gümüşpala’daki Mardinli bireylerin baba eğitim düzeyleri; %62’si okur-yazar
değil, %24’ü ilkokul mezunu, %12’si okur-yazar ve %2’si düz lise mezunudur. Aynı
semtteki Mardin dışından olanların baba eğitim düzeyleri; %45’i ilkokul mezunu,
%27’si okur-yazar değil, %14’ü okur-yazar, %7’si ortaokul ve dengi, %2’si düz lise, %
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2’si fakülte mezunu, %2’si meslek lisesi mezunu ve %1’i meslek yüksek okulu
mezunudur.
Kadifekale’deki Mardinli bireylerin baba eğitim düzeyleri; %51’i okur-yazar
değil, %30’u okur-yazar, %15’i ilkokul mezunu, %3’ü düz lise ve %1’i ortaokul ve
dengi mezunu şeklindedir. Aynı semtteki Mardin dışından olan kişilerin babalarının
%47’si okur-yazar değil, %33’ü ilkokul mezunu, %16’sı okur-yazar %2’si düz lise ve
%2’si fakülte mezunudur.
Sadece okur-yazar olan babaların büyük bir çoğunluğu ilkokulu yarıda
bırakmış veya okuma ve yazmayı askerlikte öğrenmiştir.

5.4.3- Çocukların Okul Öncesi Eğitim Durumu
Kişilerin hem sosyal bütünleşmeleri hem de sınıfsal durumları konusunda
önemli bir veri olarak değerlendirilen okul öncesi eğitime gitmiş veya gitmekte olan
çocuk sayısına göre Gümüşpala ve Kadifekale semti arasında ciddi bir farklılık göze
çarpmaktadır. Gümüşpala’da okul öncesi eğitimi almış/almakta olan çocuk oranı %22
olmasına karşın bu rakam Kadifakale’de %3’tür.
İki semtteki gruplar bakımından okul öncesi eğitimi almış çocukların
yüzdelikleri

karşılaştırıldığında

Gümüşpala’daki

Mardinlilerin

%20’si

Mardinli

olmayanların ise %22’si çocuğunu okul öncesi eğitime göndermiştir. Kadifekale’de ise
Mardinlilerin %2’si Mardin dışından olanların ise %5’i bu eğitimi çocuğuna
sağlayabilmiştir.
Okul öncesi eğitime giden çocuk sayısının Gümüşpala’da daha yüksek
olmasının önemli sebeplerinden biri ailelerin ekonomik yeterlilik düzeyleridir. Belirli bir
ücreti gerektiren bu eğitim için ailelerin çocuk başına ayda ortalama 25 TL ödemesi
gerekmektedir. Bu da ebeveynlerin çocuklarını okul öncesi eğitime gönderip
göndermemeleri üzerinde önemli bir rol oynamaktadır. Diğer bir etken ise semtte bu
eğitimi verecek kurumun varlığıyla ilişkilidir. Kadifekale semtinde okul öncesi eğitim
veren herhangi bir ilköğretim okulu bulunmamaktadır. Oysa Gümüşpala’da buna yönelik
birkaç okul vardır. Örneğin, Nafız Gürman Mahallesinde 5 yaş grubuna eğitim veren
toplam 42 öğrenciye sahip okul öncesi sınıfı bulunmaktadır. Bu öğrencilerin 19’u kız,
23’ü ise erkektir. Okul müdürünün okul öncesi sınıfı için verdiği bilgiler aşağıdadır:
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“Sınıfımız ilk defa 1999’ da anaokulu öğrencisi almaya başladı. İlk olarak 6
öğrenciyle başladık. O da velilerle birebir görüşmelerle oldu. 2. dönemde öğrenci
sayısını 18’le bitirdik. Özel günlerde etkinlikler yapıyorduk. Veliler de bunu görünce
talep arttı. İkinci senede artık iki zamanlı eğitime geçtik. Şuan müthiş bir talep var.
Fakat bu talebi karşılayacak yerimiz yok. Tek bir sınıfımız var. Artık 15’er sınıf
oluşturacağız. Öğrencileri sadece Nafız Gürman Mahallesinde ikamet eden ailelerden
alıyoruz. Velilerin ilgisi çok yüksek. Milli bayramlarda okul bahçesi şölen gibi olur.
Okul adına okul aile birliğiyle birlikte üç kez kermes düzenledik”

5.4.4- Veli-Okul İlişkisi
Anne-babanın çocuğunun eğitimi konusunda gösterdiği ilgi düzeyini ölçme
konusunda önemli bir gösterge olarak ele alınabilecek okul ziyaret ortalamaları semtlere
göre değerlendirildiğinde, Kadifekale’deki ebeveynlerin okulu daha fazla sayıda ziyaret
ettiği görülmektedir. Kadifekale’de halen okula devam etmekte olan çocuğa sahip
ebeveynlerin son bir yılda okul ziyareti ortalaması 3,4 iken bu oran Gümüşpala’da 3,1
şeklindedir. Kadifekale semtinde ortalamanın daha yüksek olması, bu semtteki Mardin
dışından olan bireylerin okul ziyareti ortalamalarının diğer gruplara göre çok daha fazla
olmasından kaynaklanmaktadır.
Oranlar açısından bakıldığında Gümüşpala’daki ebeveynlerin %12’si son bir
yıl içinde çocuğunun durumunu öğrenmek veya veli toplantısı gibi sebepler nedeniyle
okula hiç gitmediğini, %3’ü 1 kez gittiğini, %8’i 2 kez, %13’ü 3 kez ve %63’ü 4 kez ve
daha fazla sayıda okula gittiğini ifade etmiştir. Kadifekale’de ise ebeveynlerin %7’si hiç
gitmemiş, %9’u 2 kez, %14’ü 3 kez ve %70’i 4 kez ve daha fazla sayıda okula gitmiştir.
İki semtteki gruplar açısından bakıldığında ise Gümüşpala’daki Mardinlilerin okul
ziyareti ortalaması yılda 3 kez iken aynı semtteki Mardin dışından olanlarda bu rakam
3,1’dir. Kadifekale semtindeki Mardinlilerin ise okul ziyareti ortalaması 3,2 Mardin
dışından olanlarda ise 3,9’dur. Her iki semtte gruplar arasında okul ziyareti en fazla
Kadifekale’deki Mardin dışından olan grupta görülmektedir. Bu gruptaki bireylerin
%93’ü okula 4 kez ve daha fazla sayıda gitmiştir. Diğer grupların aksine bu grupta okula
hiç gitmemiş ebeveyn bulunmamaktadır.
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6- KENTLE BÜTÜNLEŞME
Kentle bütünleşme iki ana başlık altında işlenmektedir. Bunların birincisi
ekonomik, ikincisi ise sosyal bütünleşme biçimidir.
6.1- EKONOMİK BÜTÜNLEŞME
Çalışan nüfusun iş kolları bağlamında ağırlığın marjinal sektöre yönelik olduğu
gecekondulu

işgücünü

Tatlıdil

(1989:12)

“kentsel

geçimlik

sektör”

olarak

tanımlamaktadır. Tatlıdil (1997:10) İzmir’in Türkiye’nin kırsal kesiminden özellikle
geleneksel tarım ekonomisinin başat olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden
göç aldığını ve kente katılan işgücünün örgütlü işlerde yer almadığının yapılan
araştırmalarla ortaya konulduğunu aktarır. “İnformel işgücü pazarı olarak adlandırılan
“marjinal” işlerde çalışanların genellikle kırsal kesimlerden kente yeni gelenler
tarafından doldurulduğu anlaşılmaktadır. Gecekondu bölgeleri genellikle “kentsel
geçimlik sektör”de yer alan, düzenli gelir elde edemeyen, iş güvenliği kapsamı dışında
kalan, çoğu kez işsizlik sorununu en fazla yaşayan nüfusu barındırmaktadır (Tatlıdil,
1997:10)
Gecekondulu nüfusun ekonomik bütünleşmesi konusunda T. Şenyapılı bu
nüfusu merkez, çevre ve marjinal işlerde çalışanlar şeklinde üç kategoride değerlendirir.
Gecekonduların Ekonomik Profili çalışmasında Şenyapılı (1982) şu tespitlerde bulunur:
Gecekondu nüfusu genelde genç, çalışmaya engel yan uğraşları olmayan, çalışmaya
hazır ve istekli bir kesimden oluşur. Bu nüfusun işgücü pazarına katılımı cinsiyete göre
farklılaşmaktadır. Çalışma yaşamına gecekondudan katılan gerek kadın gerekse erkek
nüfusun ortak yanı arz ettikleri emeğin niteliklerinden ötürü kentteki iş kollarının ancak
belirli kesimlerine girebilmeleridir. Bu kesim gerek emek nitelikleri gerekse kentte
girebildiği iş kollarının özellikleri nedeniyle düşük ücret alır” (1982:113)
Araştırmada ekonomik yapı ve bütünleşme biçimleri iki semtte ikamet
edenlerin mesleki dağılımları, çalışma durumları, aile bütçesi oluşumları ve sosyal
güvence sistemleri bağlamında incelenmektedir.
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6.1.1- Meslek ve Şimdiki İş Durumu
Meslek ve şimdiki iş durumu bağlamında göçle gelenlerin sahip oldukları
meslekler ile şuan yaptıkları iş kolları arasında bir örtüşme veya farklılığın olup
olmadığı, bunun yanında ebeveynlerin mesleki dağılımları sorgulanmaktadır.
6.1.1.1- Meslek
Gümüşpala ve Kadifekale semtindeki görüşmecilerin gruplar bazında mesleki
dağılımları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Gümüşpala’daki Mardinlilerin %44’ü tekstil,
inşaat, ulaşım, tamir gibi iş kollarında çalışan işçilerden oluşurken, %2’si memur,
%17’si seyyar satıcı, %22’si esnaf-zanaatkâr ve %2’si de çiftçidir. %14’ünün ise
mesleği bulunmamaktadır. Aynı semtteki Mardin dışından olanların ise %50’si işçi,
%7’si memur, %3’ü seyyar satıcı-pazarcı, %2’si mühendis ve yönetici gibi profesyonel
mesleğe sahiptir. %20’sinin ise mesleği bulunmamaktadır.
Kadifekale’de ise Mardinli bireylerin %43’ü işçi, %2’si memur, %23’ü seyyar
satıcı-pazarcı, %6’sı esnaf-zanaatkârdır. %23’ünün ise mesleği bulunmamaktadır.
Mardin dışından olanların ise %51’i işçi, %2’si memur, %8’i seyyar satıcı-pazarcı,
%16’sı esnaf-zanaatkâr, %2’si ise profesyonel mesleğe sahiptir. Mesleğim yok diyen
bireylerin ise oranı bu grupta %20’dir. Mesleğim yok diyen bireylerin önemli bir
çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır.

198

Tablo 33: Gruplara göre bireylerin meslek dağılımları

Meslek
İşçi (Tekstil,
inşaat, şoför,
tamirci, boyacı
vs.)

Gümüşpala’da
ki Mardinliler

Sayı
%

Mesleğim yok

Sayı
%

Diğer

Sayı
%

Toplam

25

152

44,1%

50,4%

42,6%

51,0%

47,1%

1

9

2

1

13

1,7%

7,4%

2,1%

2,0%

4,0%

10

3

22

4

39

16,9%

2,5%

23,4%

8,2%

12,1%

13

21

6

8

48

22,0%

17,4%

6,4%

16,3%

14,9%

0

2

0

1

3

,0%

1,7%

,0%

2,0%

,9%

1

1

1

0

3

1,7%

,8%

1,1%

,0%

,9%

Sayı

%
Çiftçi

40

Sayı

%
Profesyonel
meslek
(Mühendis,
yönetici vs.)

61

Sayı

%
Esnafzanaatkar
(Market,
manav, gıda,
mağaza)

26

Sayı

%
Seyyar Satıcıpazarcı
(Sebze-meyve,
midye, )

Toplam
Kadifekale'deki
Mardindışı

Sayı

%
Memur
(Memur,
öğretmen vb.)

Sosyal gruplar
Gümüşpala'daki Kadifekale'dek
Mardindışı
i Mardinliler

Sayı
%

Pearson Chi-Square. 42.594

8

24

22

10

64

13,6%

19,8%

23,4%

20,4%

19,8%

0

0

1

0

1

,0%

,0%

1,1%

,0%

,3%

59

121

94

49

323

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

p.004

Tabloda mesleklere göre dağılımda en dikkat çekici noktalardan birisi
Kadifekale’de daha yüksek olmasıyla birlikte her iki semtte de seyyar satıcılık ve
pazarcılık mesleğinin en fazla Mardinlilerde görülmesidir. Bu ve diğer mesleki
dağılımlar bireylerin halen yaptıkları iş durumlarıyla karşılaştırıldığında daha anlaşılır
hale gelmektedir.
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6.1.1.2- Halen Yapılan İş
Kişilerin halen yaptıkları iş dağılımları semt ve sosyal gruplara göre tabloda
gösterilmiştir. Gümüşpala semtindeki Mardinlilerin %27’si işçi, %12’si seyyar satıcıpazarcı, %19’u esnaf veya zanaatkâr olarak çalışırken, %14’ü emekli, %15’i işsiz ve
%14’ü ev kadınıdır. Aynı semtteki Mardinli olmayan bireylerin %25’i işçi, %4’ü
memur, %3’ü seyyar satıcı-pazarcı, %15’i esnaf-zanaatkâr, %1’i ise profesyonel bir işte
çalışmaktadır.

Bu grubun %15’i emekli, %13’ü işsiz, %19’u ev kadını ve %3’ü

öğrencidir.
Kadifekale’deki Mardinlilerin ise %18’i işçi, %1’i memur, %22’si seyyar
satıcı-pazarcı, %7’si esnaf veya zanaatkâr olarak çalışırken, %5’i emekli, %18’i işsiz
%1’i öğrenci ve %28’i ev kadınıdır. Aynı semtteki Mardinli olmayan bireylerin de
%37’si işçi, %10’u seyyar satıcı-pazarcı ve %6’sı esnaf veya zanaatkârdır.

Bu

topluluğun %16’sı emekli, %8’i işsiz ve %24’ü ev kadınıdır.
Kadifekale’de daha yüksek olmakla birlikte iki semtteki Mardinliler arasında
seyyar satıcılık veya pazarcılık iş kolunda çalışma diğer gruplara göre daha yüksektir.
Gümüşpala semtinde daha çok sebze meyve işi ağırlıklı iken bu durum Kadifekale’de
başta midye toplama, hazırlama ve pazarlama olmak üzere diğer işporta işleri yaygınlık
göstermektedir. Bu konuda önemli noktalardan birisi, Kadifekale’nin mekânsal anlamda
bireylerin sebze meyve işinde çalışmalarını sınırlayıcı bir özelliğe sahip olmasıdır. Bu
semtte sıkıştırılmış halde duran mekânsal yapı bu iş kolunda çalışmanın gerektirdiği
malzemenin taşınması, saklanması gibi olanaklara imkân vermemektedir. Oysa
Gümüşpala semtinde sokakların nispeten daha geniş olması bu işte kullanılan tahta
kasaların kapı önünde yığılması, bunların bir sonraki kullanım için bekletilmesi ve
malların depolanmasına olanak sunmaktadır. Bu durum nihayetinde mekânın bireylerin
bir iş kolunda hangi sektörde çalışması gerektiği üzerinde etkisinin bulunduğu şeklinde
değerlendirilebilir.
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Tablo 34: Gruplara göre bireylerin halen yapmakta oldukları iş dağılımları

Halen Yapılan İş
İşçi (Tekstil,
inşaat, şoför,
tamirci, boyacı
vs.)

Gümüşpala’d
aki Mardinliler

Sayı
%

İşsizim

Sayı
%

Ev kadını

Sayı
%

Öğrenci

Sayı
%

Diğer

Sayı
%

Toplam

19

84

27,1%

25,0%

17,6%

37,3%

25,0%

0

5

1

0

6

,0%

4,0%

1,0%

,0%

1,8%

7

4

22

5

38

11,9%

3,2%

21,6%

9,8%

11,3%

11

19

7

3

40

18,6%

15,3%

6,9%

5,9%

11,9%

0

1

0

0

1

,0%

,8%

,0%

,0%

,3%

Sayı

%
Emekli

18

Sayı

%
Profesyonel
meslek
(Mühendis,
yönetici vs.)

31

Sayı

%
Esnafzanaatkar
(Market,
manav, gıda,
mağaza)

16

Sayı

%
Seyyar Satıcıpazarcı
(Sebze-meyve,
midye)

Toplam
Kadifekale'deki
Mardindışı

Sayı

%
Memur
(Memur,
öğretmen vb.)

Sosyal gruplar
Gümüşpala'dak Kadifekale'deki
i Mardindışı
Mardinliler

Sayı
%

Pearson Chi-Square. 55.984

8

19

5

8

40

13,6%

15,3%

4,9%

15,7%

11,9%

9

16

18

4

47

15,3%

12,9%

17,6%

7,8%

14,0%

8

23

28

12

71

13,6%

18,5%

27,5%

23,5%

21,1%

0

4

1

0

5

,0%

3,2%

1,0%

,0%

1,5%

0

2

2

0

4

,0%

1,6%

2,0%

,0%

1,2%

59

124

102

51

336

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

p.001

Esnaf ve zanaatkarlık yapan bireylerin dağılımı gruplar bazından çok, semt
bazında bir farklılık sergilemektedir. Bu iş kolunda çalışan bireylerin oranı
Kadifekale’ye göre Gümüşpala’da daha fazladır. Gümüşpala semtinde esnaf ve
zanaatkarlık kolunda çalışan kişilerin önemli bir çoğunluğu semtteki çarşıda işini
yürütmektedir. Bu durum çarşının gelişmişlik durumunun bireylerin iş kollarındaki
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dağılımı üzerindeki etkisini düşündürmektedir. Gümüşpala çarşısının mekânsal gelişimi
bir refah göstergesi olarak değerlendirilmesinin yanında bireylerin iş kollarını da
etkilemektedir. Bu durum tersinden de okunabilir, bireylerin artan sermaye birikimleri
ve refah düzeyleri çarşının gelişmişlik durumunu da etkilemektedir.
Emekli birey sayısı Kadifekale’ye göre Gümüşpala semtinde çok daha
yüksektir. Gümüşpala’da emeklilerin oranı %15 iken Kadifekale’de %9’dur.
Gümüşpala’da emeklileri kahvehaneler ile dükkanların önünde görmek mümkündür. Bu
semtte üst-orta ve yaşlı gruptaki bireylerin varlığı hissedilebilir bir derecededir.
İşsiz birey sayısı her iki semtte en fazla Mardinlilerde görülmektedir. Bu oran
Kadifekale’dekilerde daha yüksek olmasının yanında, yine bu semtteki Mardinlilerde
işçi olarak çalışan birey sayısı Gümüşpala’daki Mardinliler ve diğer sosyal gruplar
arasında en düşük orandadır. Her iki bulgu Kadifekale’deki Mardinlilerin ekonomik
bağlamda daha yoksul olduğunun birer göstergesi olarak ortaya çıkmaktadır. Semtler
bağlamında değerlendirildiğinde işsiz olan birey oranı Gümüşpala’da %13,7
Kadifekale’de ise %14,4’tür.
Çalışan kadın sayısı bakımından iki semt karşılaştırıldığında Kadifekale’de bu
oran toplamda %13 iken Gümüşpala’da %6’dır. Kadifekale’de kadınların %19’u midye
üretimi ve ev içi üretimde çalışmaktadır. Gümüşpala’da bu şekilde evde üretim yapan
kadına rastlanmamaktadır. Aynı semtte tekstil başta olmak üzere çeşitli sektörlerde işçi
olarak çalışan kadın oranı %10, Gümüşpala’da ise %16’dır. Bu kategoriye giren
kadınların önemli bir

yüzdesi gençlerden oluşmaktadır. Bu veriler ışığında

Kadifekale’de kadının evde yaptığı üretimle informel sektörde kendine yer bulduğu,
özellikle İzmir’de pazarlanan midye dolmasının üretiminde önemli bir paya sahip olduğu
söylenebilir. Mahalleli kadınlar ürettikleri midye dolması için teneke sayısına göre ücret
almaktadır. Midye tüccarı olarak nitelendirilebilecek kişi topladığı midyeleri kadınlara
dağıtmakta, kadınlar ise sokakta belirli yerlerde birlikte çalışmak suretiyle üretimi
gerçekleştirmektedir. Üretilen bu midye dolmaları tüccar tarafından kentin çeşitli
yerlerine veya çevrede bulunan Çeşme, Marmaris, Bodrum gibi turistik bölgelere
gönderilmektedir. Bunun dışında, bazı aileler ise kendileri tek başına üretim
yapmaktadır. Bu daha çok karı-koca ve çocukların birlikte yaptığı küçük ölçekli bir
üretim olmakta ve satışı genelde erkek tarafından Konak veya şehrin çeşitleri
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semtlerinde yapılmaktadır. Midye dolmaları ya siyah poşet içinde belediye otobüsüyle
veya küçük bir el arabasıyla taşınmaktadır.
Midye dolması üretimi toplama, hazırlama ve pazarlama gibi üç aşamadan
oluşur. Toplamayı erkekler, hazırlamayı kadınlar, pazarlamayı ise yine erkekler yapar.
Üzerinden günler geçmiş bir midye kümesi etrafa bir insanın koku alma duyusunu
zorlayabilecek derecede kötü kokular yayar. Bu sebeple bu tür bir üretimin yapılabilmesi
için öncelikli olarak işin bu olumsuz yönlerini tolere edebilecek, buna tahammül
edebilecek bir sosyal çevre gereklidir. Midye üretiminin bu yanı sektörün daha heterojen
bir yapı gösteren Gümüşpala semtinde değil de, bunun yerine hemşeri ve akraba
yoğunluğunun daha kuvvetli olduğu, homojen yapıya daha uygun olan Kadifekale’de
yapıldığının nedensel bir açıklaması olarak değerlendirilebilir. Bunun dışında
Kadifekale’de bazı kadınlar kale surları içinde kendi dokudukları yöresel kilim, çanta
gibi ürünler dışında dışarıdan hazır şekilde aldıkları bazı hediyelik eşyaları pazarlama
işiyle de uğraşmaktadır. Sonuç olarak, Gümüşpala’da kadın geleneksel ev hanımı rolünü
daha ağırlıklı taşırken, Kadifekale’de bu rolün yanında evde yaptığı üretimle hane
gelirine katkıda bulunma rolünü de üstlenmektedir.

6.1.1.3- Anne-Baba’nın Mesleği
Her iki semtte yaşayan bireylerin anne ve babasının mesleki durumları sosyal
gruplar bazında aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
Annenin mesleği/yaptığı iş durumuna göre Gümüşpala’daki Mardinlilerin
%93’ü ev kadını iken %7’si çiftçidir. Aynı semtteki Mardinli olmayanların ise %88’i ev
kadını, 57’si çiftçi, %3’ü işçi ve %3 memurdur. Kadifekale’de ise Mardinli annelerin
%93’ü ev kadını ve %7’si çitçidir. Mardin dışından olanların ise %83’ü ev kadını, %9’u
işçi, %6’sı çitçi ve %2’si memurdur.
Annenin çalışma durumu her iki semtte de Mardinli olmayanlarda daha yüksek
iken Mardinlilerde büyük çoğunluğu ev kadını olmak üzere geri kalan küçük bir kısmı
çiftçidir.

203

Tablo 35: Gruplara göre annenin mesleği

Meslek
İşçi (Tekstil,
inşaat, şoför,
tarmirci, boyacı
vs.)

Gümüşpala’d
aki Mardinliler

4

0

4

8

,0%

3,3%

,0%

8,5%

2,5%

0

3

0

1

4

,0%

2,5%

,0%

2,1%

1,3%

Sayı
%

Çiftçi

0

Sayı

%
Ev kadını

54

105

87

39

285

93,1%

87,5%

92,6%

83,0%

89,3%

4

8

7

3

22

6,9%

6,7%

7,4%

6,4%

6,9%

58

120

94

47

319

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Sayı
%

Toplam

Toplam
Kadifekale'deki
Mardindışı

Sayı

%
Memur
(Memur,
öğretmen vb.)

Sosyal gruplar
Gümüşpala'dak Kadifekale'deki
i Mardindışı
Mardinliler

Sayı
%

Pearson Chi-Square. 15.097

p.088

Babanın mesleki durumu ise Gümüşpala semtindeki Mardinlilerde %43’ü
çiftçi, %29’u işçi, %18’i esnaf-zanaatkâr, %4’ü memur ve

%7’si seyyar satıcı-

pazarcıdır. Gümüşpala’daki Mardinli olmayanların baba mesleği ise %43’ü işçi, %29’u
çiftçi, %13’ü esnaf-zanaatkâr, %9’u memur ve %4’ü seyyar satıcıdır.
Kadifekale semtindeki Mardinlilerin baba mesleği dağılımı; %50’si çiftçi,
%28’i işçi, %12’si memur, %5’i seyyar satıcı-pazarcı ve %2’si esnaf-zanaatkârdır. Aynı
semtteki Mardinli olmayanlarda ise bu dağılım %44’ü işçi, %18’i çiftçi, %16’sı seyyar
satıcı-pazarcı, %13’ü esnaf-zanaatkârdır.
Babanın mesleki durumu bakımından Mardinli gruplar arasında işçi ve çiftçi
oranları arasında bir yakınlık bulunmasına karşın esnaf ve zanaatkar olan baba yüzdesi
Gümüşpala’daki

Mardinlilerde

daha

yüksek

iken

memur

baba

oranı

Kadifekale’dekilerde daha fazladır.
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Tablo 36: Gruplara göre babanın mesleği

Meslek
İşçi (Tekstil,
inşaat, şoför,
tarmirci, boyacı
vb.)

Gümüşpala’dak
i Mardinliler

Sayı
%

Diğer

Sayı
%

Toplam

20

113

28,6%

43,3%

28,4%

44,4%

36,6%

2

11

11

4

28

3,6%

9,2%

12,5%

8,9%

9,1%

4

5

4

7

20

7,1%

4,2%

4,5%

15,6%

6,5%

10

16

2

6

34

17,9%

13,3%

2,3%

13,3%

11,0%

0

1

0

0

1

,0%

,8%

,0%

,0%

,3%

Sayı

%
Çiftçi

25

Sayı

%
Profesyonel
meslek
(Mühendis,
yönetici)

52

Sayı

%
Esnafzanaatkar
(Market,
manav, gıda,
mağaza)

16

Sayı

%
Seyyar Satıcıpazarcı
(Sebze-meyve,
midye vb.)

Toplam
Kadifekale'deki
Mardindışı

Sayı

%
Memur
(Memur,
öğretmen vb.)

Sosyal gruplar
Gümüşpala'dak Kadifekale'de
i Mardindışı
ki Mardinliler

Sayı
%

Pearson Chi-Square. 42.278

24

35

44

8

111

42,9%

29,2%

50,0%

17,8%

35,9%

0

0

2

0

2

,0%

,0%

2,3%

,0%

,6%

56

120

88

45

309

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

p.001

Anne ve babanın mesleki durumları birlikte düşünüldüğünde Mardinli ailelerin
daha çok kırsal aile yapısı kökenine sahip oldukları görülmektedir. Her ikisinin de anne
meslekleri arasında işçi veya memurluk bulunmazken, ev kadını ve çiftçilik benzer
oranlardadır. Bununla birlikte baba meslekleri bakımından önemli bir çoğunluğu çiftçilik
yapan babaya sahiptir. Seyyar satıcı veya pazarcı olan baba yüzdesi Mardinlilerde küçük
oranlarda olmasına karşın Mardinli bireylerin önemli bir çoğunluğu seyyar satıcılıkpazarcılığın yanı sıra işçi olarak çalışmaya başlamışlardır. Bu durum, kuşaklar arası
mesleki farklılaşmanın önemli bir göstergesi şeklinde değerlendirilebilir.
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İki semtte yaşayan Mardinli olmayan bireylerin baba mesleğinde çiftçilik
Mardinlilere göre daha düşük bir orandadır. Bu oran en az Kadifekale’deki grupta
görülmekle birlikte bu durum bu topluluğun diğerlerine göre kentte daha uzun bir süredir
yaşıyor olmasıyla yakından bağlantılıdır. Yine her iki grupta memur baba oranı %9’luk
oranla birbirine denklik göstermektedir.

6.1.2- Çalışma Durumu
Çalışma durumu başlığı altında Gümüşpala ve Kadifekale semtlerinde
hanelerde çalışan kişi sayısı ortalamaları ile çalışan çocukların oranları ve ne tür işlerde
çalıştıkları değerlendirilmektedir.
6.1.2.1- Hanede Çalışan Kişi Sayısı
Hanede son bir ay içerisinde çalışan birey sayısını gösteren tabloda görüldüğü
üzere, Gümüşpala’daki Mardinlilerde çalışan sayısı ortalaması 1,4 Mardin dışından
olanlarda 1 Kadifekale’deki hem Mardinliler hem de Mardinli olmayanlarda ise 1,2’dir.
Semtler bağlamında bakıldığında bu ortalama Gümüşpala’da 1,1 Kadifekale’de ise 1,2
şeklindedir.
Tablo 37: Gruplara göre hanede çalışan kişi sayısı ortalaması
Sosyal gruplar
Gümüşpala’daki
Mardinliler
Gümüşpala'daki
Mardindışı
Kadifekale'deki Mardinliler
Kadifekale'deki Mardindışı
Toplam

Ortalama

N

Std. Sapma

Minimum

Maximum

1,4237

59

1,16269

,00

5,00

1,0820

122

,78824

,00

4,00

1,2941

102

,73912

,00

4,00

1,2200

50

,67883

,00

3,00

1,2282

333

,84428

,00

5,00

Çalışanların büyük bir kısmını erkekler oluşturmaktadır. Küçük bir kısmı ise
aynı hanede yaşayan yetişkin bireyler ile kadınlardan meydana gelmektedir. Çalışan
sayısı küçük bir farkla en fazla Gümüşpala’daki Mardinlilerde görülmektedir. Çalışan
kişi sayısı aynı semtteki Mardin dışından olanlarda en az olmasına karşın bu durum hane
başına elde edilen aylık gelirle paralellik göstermemektedir. Bu ise bu grup kapsamına
giren bireylerin büyük bir kısmının emeklilerden oluşmasıyla ilişkilidir. Nitekim emekli
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maaşı alan kişi dışında bu ailelerde çalışan kişinin bulunmadığı hane oranı %21’dir.
Oysa Gümüşpala’daki Mardinlilerde çalışan kişinin bulunmadığı aile yüzdesi %15’tir.
Bu toplukta çalışan birey sayısı -diğer gruplarda hiç görülmemekle birlikte- aynı hane
içinde 1 ile 5 arasında değişmektedir. Çalışan kişinin bulunmadığı aile yüzdesi
Kadifekale’deki Mardinlilerde %8 iken aynı semtteki Mardinli olmayan ailelerde ise
%12’dir.

6.1.2.2- Çocuk Emeğinin Katkısı
2006 yılı Çocuk İşgücü Araştırması’nda, Türkiye genelinde 6-17 yaş
grubundaki 16 milyon 264 bin çocuktan 958 bini ekonomik bir işte çalışmaktadır.
Çalışan çocukların %47,7’si kentsel, %52,4’ü kırsal yerlerde yaşamakta. İstihdam edilen
çocukların %66’sını erkek, %34’ü kız çocukları oluşturmaktadır. Çalışan çocukların
%31,5’i bir okula devam ederken %68,5’i öğrenime devam etmemektedir. Çalışan
çocukların 392.000 kişisi tarım, 566.000 kişi tarım dışı sektörde faaliyet gösterirken,
%53’ü ücretli veya yevmiyeli, %2,7’si kendi hesabına veya işveren, %43,8’i ücretsiz
aile işçisi olarak çalışmaktadır (Özgür, 2010).
Araştırmada 17 yaş altında çalışan çocuk ortalaması gruplara göre şu
şekildedir: Gümüşpala’daki Mardinlilerde 0,05, Mardin dışından olanlarda 0,06
Kadifekale’deki Mardinlilerde 0,12 ve Mardinli olmayanlarda da 0,05’dir. Yüzdelikler
bakımından ise bu oranlar Gümüşpala’daki Mardinlilerde %6, Mardin dışından olanlarda
%6 Kadifekale’deki Mardinlilerde %13 ve Mardinli olmayanlarda ise %5’tir.
Tablo 38: Gruplara göre çalışan çocuk sayısı ortalaması
Sosyal gruplar
Gümüşpala’daki
Mardinliler
Gümüşpala'daki
Mardindışı
Kadifekale'deki Mardinliler
Kadifekale'deki Mardindışı
Toplam

Ortalama

N

Std. Sapma

,0566

53

,23330

,0612

98

,24097

,1264

87

,33427

,0513

39

,22346

,0794

277

,27089

Rakamlardan da anlaşılacağı üzere çalışan çocuk sayısı en fazla Kadifekale
semtinde yaşayan Mardinli ailelerde görülmektedir. Bu durum ilk olarak bu topluluğun
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hane gelir ortalamasındaki düşüklük ile işsiz birey oranındaki yükseklikle paralellik
göstermektedir.

Çocuğun

çalışması tek başına

ekonomik

koşullar

tarafından

belirlenmese bile bu olguyla birincil dereceden yakından ilişkilidir. Nihayetinde, bu
bulgular Kadifekale’deki Mardinli grubun diğer gruplar arasında en yoksul grubu
oluşturduğu hakkında bilgiler sunmaktadır.
Tablo 39: Çocuğun çalıştığı meslek dağılımları

Meslek
Ücretli işçi

Sayı

Gümüşpala’dak
i Mardinliler
2

%
Seyyar
satıcı

Pearson Chi-Square. 1.994

Çalışan

15

83,3%

63,6%

50,0%

71,4%

0

1

4

1

6

,0%

16,7%

36,4%

50,0%

28,6%

2

6

11

2

21

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Sayı
%

Toplam
Kadifekale'deki
Mardindışı
1

100,0%

Sayı
%

Toplam

Sosyal gruplar
Gümüşpala'dak Kadifekale'deki
i Mardindışı
Mardinliler
5
7

p.574

çocukların

iş

kollarına

göre dağılımları

ise

şu

şekildedir:

Gümüşpala’daki Mardinli çalışan çocukların her ikisi ücretli işçi, aynı semtteki Mardinli
olmayan çalışan 6 çocuktan 5’i ücretli işçi, biri ise seyyar satıcıdır. Kadifekale
semtindeki Mardinli çalışan 11 çocuktan 7’si ücretli işçi, 4’ü ise seyyar satıcı iken aynı
semtteki Mardinli olmayan çocukların biri ücretli işçi ve diğeri ise seyyar satıcıdır.

6.1.3- Aile Bütçe Oluşumu
Aile bütçe oluşumu Gümüşpala ve Kadifekale semtlerinde oturan kişilerin
aylık hane gelir ortalamaları, sene içinde aldıkları yardımlar ve sosyal güvencelerine
göre ele alınmıştır.
6.1.3.1- Hane Geliri (Aylık)
Gümüşpala ve Kadifekale’deki sosyal grupların hane başına elde ettiği aylık
gelir ortalaması tabloda sunulmuştur. Gümüşpala’daki Mardinlilerin hane gelir
ortalaması 871 TL, Mardinli olmayanlarda 977 TL, Kadifekale’deki Mardinlilerde 597
TL ve aynı semtteki Mardinli dışından olan hanelerde ise 800 TL’dir. Gelir ortalamaları
değerlendirilirken bireylerin genelde gerçeğin biraz daha altında rakamları beyan etme
yönünde bir meyile sahip oldukları gözlenmiştir.
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Tablo 40: Gruplara göre aylık hane geliri ortalaması
Sosyal gruplar
Gümüşpala’daki
Mardinliler
Gümüşpala'daki
Mardindışı
Kadifekale'deki Mardinliler
Kadifekale'deki Mardindışı
Toplam

Ortalama

N

Std. Sapma

Maximum

Minimum

871,5254

59

554,48893

3000,00

300,00

977,5410

122

600,40250

3000,00

,00

597,4490

98

233,30132

1500,00

200,00

800,7843

51

438,07690

2400,00

300,00

818,3939

330

506,44073

3000,00

,00

Gruplar arasında en yüksek gelir ortalaması Gümüşpala’daki Mardinli
olmayanlarda görülürken en yüksek standart sapma yine bu gruba aittir. En düşük ve en
yüksek gelir arasındaki fark 0 ile 300 TL arasında değişmektedir. Gelir dağılımı
bakımından en düşük gelir ortalaması ise Kadifekale’deki Mardinlilere aittir. Bu grupta
en düşük gelir rakamı 200 iken en yüksek 1500 TL’dir. Gümüşpala’daki Mardinliler de
gelir bakımından ikinci sırada gelirken, Kadifekale’deki hemşerilerinden daha yüksek
ortalamaya sahiptirler.
6.1.3.2- Alınan Yardımlar
Gümüşpala ve Kadifekale semtlerinde bireylerin başlıca iki yardım kaynağı
bulunmaktadır. Bunların ilki, Konak Kaymakamlığı bünyesinde bulunan Sosyal
Yardımlaşma Derneği Başkanlığı tarafından dağıtılan kömür yardımı, diğer ise İzmir
Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan ve içinde şeker, yağ ve diğer tahıl gıdalarının
bulunduğu erzak yardımı paketidir. Bu yardımlar muhtarlığın belirlediği listeye göre
verilmektedir. Muhtarlığın hazırladığı listenin adil şekilde belirlenmediği konusunda
özellikle Gümüşpala semtindeki bireylerin hoşnutsuzluğu dikkat çekmektedir. Bunların
bazıları muhtarın, tanıdığı kişileri listeye yazdığını iddia etmektedirler.
İki semt alınan yardım ortalamalarına göre karşılaştırıldığında Kadifekale’nin
Gümüşpala’ya göre çok daha yüksek oranda bu yardımlardan faydalandığı
görülmektedir. Gümüşpala’da bireylerin %2’si, Kadifekale’de ise %32’si sosyal
yardımlaşmadan yardım almaktadır. Belediyeden alınan yardıma göre ise Gümüşpala’da
hanelerin %9’u, Kadifekale’de ise %45’i erzak yardım paketi almaktadır.
Sosyal gruplar bazında sosyal yardımlaşmadan kömür yardımı alma durumu
değerlendirildiğinde, Gümüşpala’daki Mardinlilerin %3’ü, Mardinli olmayanların ise
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%1’i bu yardımdan faydalanırken, Kadifekale’deki Mardinlilerin %33’ü ve Mardin
dışından olanların ise %30’u kömür yardımı almaktadır.
Belediye yardımına göre ise Gümüşpala’daki Mardinlilerin %15’i, Mardinli
olmayanların ise %6’sı erzak paketi alırken, Kadifekale’deki Mardinlilerin %49’u,
Mardin dışından olanların ise %37’si bu yardımdan faydalanmaktadır.
Semtte yaşayan bireylerin yoksulluk durumlarına ilişkin önemli bir gösterge
olarak değerlendirilebilecek İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ekmek satış
büfesi önündeki kuyruklar bu başlık altında incelenebilir. Büfe önünde günün her
saatinde bir kalabalık olmasının yanında, ekmek almak için girilen kuyruklar sabahın
çok erken saatlerinden itibaren oluşmaya başlar. Sabahları 400 kişiye kadar ulaşan bu
kuyruğa sadece semtte oturanlar değil, çevre semtlerden gelen insanlar da girmektedir.
Günde yaklaşık 4000 ekmeğin satıldığı bu büfede bir kişiye en fazla on, bazen de beş
ekmek satılmaktadır. Belediye ekmeğine olan bu yüksek talebin tek sebebi ucuz
olmasıdır. Normal fırın ekmeği 75 kuruştan satılırken, belediye ekmeği 40 kuruştan
satılmaktadır. Semt bakkallarının önemli bir satış kalemini oluşturan ekmeğin bu denli
pahalı olması, bakkalların da tepkisini çekmiş ve semtteki bakkallar camekânlarına
“Fırıncının pahalı ekmeğini satmak istemiyoruz” pankartını asmışlardır. Semtte sahibi
Mardinli olan ve semtin kurulması sırasında yerleşen birisinin işlettiği ekmek fırını
semtteki bakkallara ekmek dağıtımını tek başına elinde tutmaktadır ve dışarıdan birisinin
ekmek satışı yapmasına izin vermemektedir. Bakkalların bu tepkisi sonraki aylarda
karşılığını bulmuş ve ekmek Kasım 2009’da 55 kuruşa indirilmiştir.

6.1.3.3- Sosyal Güvenlik Durumu
Bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumuna göre bireylerin semt ve sosyal
gruplar bazında oranları tabloda gösterilmiştir. Gümüşpala’daki Mardinlilerin %39’u
SSK, %19’u Yeşilkart, %17’si Bağ-Kur ve %3’ü Emekli sandığına bağlı iken, aynı
semtteki Mardinli olmayanların %61’i SSK, %12’si Bağ-kur, %6’sı Emekli Sandığı ve
%3’ü Yeşilkart sahibidir. Kadifekale semtinde ise Mardinlilerin %36’sı Yeşilkart,
%17’si SSK, %6’sı Bağ-Kura ve %1’i Emekli Sandığına bağlı iken Mardinli
olmayanların %35’i SSK, %28’i Yeşilkart, %10’u Bağ-Kur ve %2’si Emekli Sandığına
bağlıdır. Gümüşpala’daki Mardinlilerin %22’sinin, Mardin dışından olanların %18’inin
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ve Kadifekale’deki Mardinlilerin %39’unun ve aynı semtteki Mardinli olmayanların da
%26’sının herhangi bir sosyal güvencesi bulunmamaktadır. Sosyal güvenceye sahip
olmayan bireylerin büyük bir çoğunluğunu erkekler oluşturmaktadır.
Tablo 41: Gruplara göre sosyal güvenlik dağılımı
Sosyal
Güvenlik
Yok

Sayı

Gümüşpala’dak
i Mardinliler
13

%
SSK

Sayı
%

Emekli
Sandığı

Sayı
%

Bağ-Kur

Sayı
%

Yeşilkart

Sayı
%

Diğer

Sayı
%

Toplam

Sayı
%

Pearson Chi-Square. 80.077

Sosyal gruplar
Gümüşpala'dak Kadifekale'deki
i Mardindışı
Mardinliler
22
39

Toplam
Kadifekale'deki
Mardindışı
13

87

22,0%

17,9%

39,0%

25,5%

26,1%

23

75

17

18

133

39,0%

61,0%

17,0%

35,3%

39,9%

2

7

1

1

11

3,4%

5,7%

1,0%

2,0%

3,3%

10

15

6

5

36

16,9%

12,2%

6,0%

9,8%

10,8%

11

4

36

14

65

18,6%

3,3%

36,0%

27,5%

19,5%

0

0

1

0

1

,0%

,0%

1,0%

,0%

,3%

59

123

100

51

333

100,0%
p.000

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Sosyal gruplar arasında sosyal güvenceye sahip olma bakımından en
dezavantajlı grubu Kadifekale’deki Mardinliler oluşturmaktadır. Gümüşpala’daki
hemşerileriyle kıyaslandıklarında tüm güvencelerde daha düşük bir pozisyonda oldukları
görülmektedir. SSK güvencesine sahip olma iki grup arasında neredeyse yarı yarıyadır.
Yine Gümüşpala’daki Mardinliler Bağ-kurda çok daha avantajlı bir konumdadırlar.
Buna karşın kişinin başvurabilmesi için adına herhangi bir gayrı menkulün bulunmaması
şartı gibi liyakatte kişinin muhtaç konumda bulunmasını şart koşan Yeşilkart sahipliği,
Kadifekale’deki Mardinlilerde en yüksek orandadır. Yeşilkartı olan bireylerin büyük
çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşmaktadır.
Semtler bağlamında sosyal güvenceye bakıldığında Gümüşpala semtinin her
anlamda Kadifekale’den daha avantajlı bir durumda olduğu görülmektedir. Gruplar
arasında sosyal güvence bakımından en iyi durumda olanlar Gümüşpala’daki Mardinli
olmayan bireylerdir. Bu gruptaki kişilerin büyük bir çoğunluğu SSK işçisi veya
emeklisidir.
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6.2- SOSYAL BÜTÜNLEŞME
Araştırma sahalarını oluşturan semtlerde ikamet eden kişilerin sosyal yapıları
ve bütünleşme biçimleri başlıca, semt içi etkileşim ve sosyal dayanışma ile gelinen
semtle ilişkiler bağlamında incelenmiştir.
6.2.1- Semt İçi Etkileşim ve Sosyal Dayanışma
Gümüşpala ve Kadifekale semtlerinde bireyler arası etkileşim ve sosyal
ilişkiler bakımından birkaç noktada farklılık bulunmaktadır. Bunlardan birincisi,
etkileşimde kullanılan “dil”de görülür. Kadifekale çarşısı ve sokaklarında yoğunlukla
Kürtçe dilini duymak söz konusu iken, Gümüşpala’da daha çok Türkçe temelli bir
etkileşim vardır. Kadifekale’de Kürtçenin yanında Türkçe ve Arapça da konuşulurken,
Gümüşpala’da Kürtçe ve Arapçayı daha çok yetişkin ve yaşlı kuşaktakiler arasında
duymak mümkündür. Bir diğer nokta, kişilerin selamlaşmasında, hal hatır sormada,
tebrik etme gibi gündelik yaşamda karşılaşan iki kişinin kurduğu kalıplaşmış
diyaloglarında görülmektedir. Örneğin, Gümüşpala’da esnaf birisine “hayırlı işler”
dilemek veya birisine “nasılsın, görünmüyorsun, nerelerdesin?” gibi sorular sormak veya
Cuma günleri “hayırlı cumalar” veya namaz sonrası iki kişinin iki ellerini de üst üste
koymak suretiyle tokalaşması ve “Allah kabul etsin” şeklinde temennilerde bulunması
sıkça rastlanan bir durumdur. Bu tür diyaloglar bireyler arasında güçlü bir etkileşimin
birer göstergesi olarak değerlendirilebilirken, aynı zamanda bireylerin yaşamlarından
memnun oldukları gibi bir izlenim uyandırmaktadır. Gümüşpala’da gerçekleşen bu
durumun semtin sosyal yapısının heterojenliğinin bir sonucu olduğu iddia edilebilir.
Kimi zaman abartılı gibi görünen bu davranışlara örneğin Kadifekale’deki Mardinliler
arasında pek rastlanmaz. Oysa Gümüşpala’daki Mardinliler, Erzurum, Konya, Kars,
Uşak gibi farklı illerden gelmiş kişiler gibi bu tür selamlaşma yerine geçebilecek
davranışları sıklıkla uygulamaktadırlar. Bu ise, Mardinli grup üyelerinin farklı gruplarla
karşılaşmaları

sonucunda

edindikleri

birer

davranış

değişikliği

olarak

değerlendirilmesine imkan sunmaktadır.
Semt içi etkileşim ve sosyal dayanışma örüntüleri bunun dışında semte
yerleşim ve öncelikli sebepleri, sosyal dayanışma ve akrabalık ilişkileri, borç alıp-verme

212

alışkanlıkları, semtte akrabalık durumu, serbest zaman kullanımı ve dernekleşme
konuları bağlamında incelenmektedir.

6.2.1.1-Semte Geliş ve Yerleşim Nedenleri
Araştırma semtleri arasında semte ilk yerleşim tarihi bakımından önemli bir
farklılık bulunmaktadır. Gümüşpala’ya en eski yerleşim tarihi 1960 iken Kadifekale’deki
ilk yerleşim tarihi 1943’tür. Semte son yerleşim tarihleri ise Gümüşpala’da 2009,
Kadifekale’de ise 2008’dir. Bu tarihler, aynı zamanda araştırma bölgelerinin halen göç
almaya devam ettiğini göstermektedir. Gümüşpala semtine yerleşim tarihi ortalaması
1982, medyan ise 1981 iken, Kadifekale’de yerleşim ortalaması 1981 ve medyan ise
1989’dır. Yerleşim ortalamalarındaki standart sapma Kadifekale’de daha yüksek
olmakla birlikte, yerleşimler Gümüşpala’ya göre Kadifekale’de daha geç tarihler
arasında yoğunlaşmaktadır.
Tablo 42: Semtlere göre semte yerleşim tarihleri ortalaması
Semt
Gümüşpala

Ortalama
1982,3516

N
182

Std. Sapma
15,05010

Minimum
1960,00

Maximum
2009,00

Median
1981,0000

Variance
226,505

Kadifekale

1981,4837

153

19,55091

1943,00

2008,00

1989,0000

382,238

Toplam

1981,9552

335

17,23042

1943,00

2009,00

1985,0000

296,887

Semte yerleşim tarihlerinin gruplandırılmış hallerine göre dağılımı tabloda
gösterilmiştir. Gümüşpala’ya yerleşimler 1960’ta başlarken, bu yerleşimler özellikle
1970’li yıllardan itibaren ciddi bir ivme kazanmıştır. Kadifekale’de ise yerleşimler 1943
yılında başlamış, 1970’li yılların ortalarından itibaren hız kazanmış ve 1980’li yılların
ortalarından itibaren patlama düzeyinde bir artış kaydetmiştir. Gümüşpala semtine
yerleşimlerin en yoğun olduğu dönemler %12’şer oranlarla 1971–1975 ve 1976–1980
dönemleri, %9’luk oranla 1981–1985 ve %12’lik oranla 1991–1995 yılları arasında
olmuştur. Kadifekale semtinde ise yerleşimin en yoğun olduğu dönemler %14’lük oranla
1986–1990, %17’lik oranla 1991–1995, %12’lik oranla 1996–2000 ve %9’luk oranla
2001–2005 yılları arasında gerçekleşmiştir. Gümüşpala’daki 1956–1960 yılları
arasındaki %17’lik oranın ve Kadifekale’deki 1950 öncesindeki %15’lik oranın tümüne
yakını araştırmaya katılan İzmir doğumlulardan oluşmaktadır.
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Tablo 43: Semtlere göre semte yerleşim tarihleri
Semt
Semte Yer.
Tarihleri
1950 ve öncesi

Sayı

Gümüşpala
0

Kadifekale
23

23

,0%

15,0%

6,9%

%
1951-1955 arası

Sayı
%

1956-1960 arası

Sayı
%

1961-1965 arası

Sayı
%

1966-1970 arası

Sayı
%

1971-1975 arası

Sayı
%

1976-1980 arası

Sayı
%

1981-1985 arası

Sayı
%

1986-1990 arası

Sayı
%

1991-1995 arası

Sayı
%

1996-2000 arası

Sayı
%

2001-2005 arası

Sayı
%

2006-2009 arası

Sayı
%

Toplam

Sayı
%

Pearson Chi-Square. 70.116

Toplam

0

1

1

,0%

,7%

,3%

30

2

32

16,5%

1,3%

9,6%

2

6

8

1,1%

3,9%

2,4%

13

5

18

7,1%

3,3%

5,4%

22

6

28

12,1%

3,9%

8,4%

22

13

35

12,1%

8,5%

10,4%

17

12

29

9,3%

7,8%

8,7%

14

22

36

7,7%

14,4%

10,7%

21

26

47

11,5%

17,0%

14,0%

14

18

32

7,7%

11,8%

9,6%

15

14

29

8,2%

9,2%

8,7%

12

5

17

6,6%

3,3%

5,1%

182

153

335

100,0%

100,0%

100,0%

p.000

Gümüşpala ve Kadifekale’ye yerleşim tarihlerinin Mardin kökenliler ile
Mardin dışından olan bireylere göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Mardinliler için
Gümüşpala semtine ilk yerleşim tarihi 1963 iken Mardin dışından olanlar için bu tarih
1960’tır. Son yerleşim tarihi ise Mardinli bireylerde 2008, Mardin dışında 2009’dur.
Ortalamalarına göre ise semte yerleşim Mardinlilerde 1987, Mardin dışından olanlarda
ise 1979’dur. Her iki sosyal grup arasında semte yerleşim konusunda önemli bir

214

paralellik görülse de Gümüşpala’daki Mardin dışından olan topluluğun semte yerleşimi
daha eski tarihler yönünde bir eğilim sergilemektedir.
Kadifekale’deki Mardinli olan ve olmayan sosyal gruplar arasında ciddi bir
farklılık bulunmaktadır. Kadifekale’deki Mardinliler arasında semte en erken yerleşim
1961 iken bu durum Mardin dışından olan gruplarda 1943’tür. Son yerleşim tarihi ise
her iki grupta da 2008’dir. Semte yerleşim tarihi ortalamalarına bakıldığında bu rakam
Mardinli grupta 1988, Mardinli olmayan grupta ise 1967’dir.
Tablo 44: Gruplara göre semte yerleşim tarihleri ortalamsı semte yerleşim tarihi
Sosyal gruplar
Gümüşpala’dak
i Mardinliler
Gümüşpala'dak
i Mardindışı

Ortalama

N

Std. Sapma

Minimum

Maximum

Median

Variance

1987,9153

59

12,37111

1963,00

2008,00

1989,0000

153,044

1979,6829

123

15,52857

1960,00

2009,00

1980,0000

241,136

Kadifekale'deki
Mardinliler

1988,6667

102

11,05999

1961,00

2008,00

1990,0000

122,323

Kadifekale'deki
Mardindışı

1967,1176

51

24,47746

1943,00

2008,00

1961,0000

599,146

Toplam

1981,9552

335

17,23042

1943,00

2009,00

1985,0000

296,887

Her iki semtte de gruplar arasında İzmir’de en eski yerleşik halde bulunanlar
Kadifekale’deki Mardin dışından olanlardır. Bu sosyal grup, aynı zamanda diğer
gruplara göre İzmir’e daha önceki tarihlerde göç etmiş kişilerden oluşmaktadır.
Kadifekale’nin yerlisi olarak kendilerini konumlandıran bu topluluğun büyük bir kısmı
1970’li yıllardan itibaren Kadifekale’den İzmir’in başka semtlerine taşınmıştır.
Gümüşpala ve Kadifekale’deki Mardinli gruplar halen yaşadıkları semte
yerleşim tarihleri bakımından karşılaştırıldıklarında her iki grubun bu konuda paralel bir
süreci takip ettikleri görülmektedir. Oysa bu rakamlar her iki topluluğun İzmir’e göç
rakamlarıyla karşılaştırıldığında Gümüşpala’dakilerin daha belirgin bir tarihselliğe sahip
oldukları anlaşılmaktadır. İzmir’e göç ile semte yerleşim tarihleri arasındaki bu farklılık
Gümüşpala’daki Mardinlilerin bir kısmının İzmir’e göçleri sonrasında direkt olarak
Gümüşpala’ya yerleşmediği, fakat bir süre geçtikten sonra bu semte yerleştikleri
bilgisini vermektedir. Oysa Kadifekale’deki Mardinlilerde hem İzmir’e göç hem de
semte yerleşim arasında tama yakın bir örtüşmenin olması, bu topluluğun İzmir’e göçle
birlikte direk olarak bu semte yerleştiğini göstermektedir.
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Tarihlerin gruplandırılmasına göre Gümüşpala ve Kadifekale’deki grupların
semte yerleşimleri karşılaştırıldığında Gümüşpala’daki Mardinliler ile Mardin dışından
olanların ilk dönemleri için paralel bir süreç olduğu, fakat 1990’lı yıllardan itibaren
Mardinli olan grupta önemli bir artışın olduğu görülmektedir. Her iki sosyal grupta da
semtlere ilk yerleşim aynı zamanda semtin kurulmasına denk düşen 1960’lı yıllarda
başlamış, 1960’lı yılların ortalarından itibaren de artmaya başlamıştır. Oysa, 1990’dan
itibaren Gümüşpala’daki Mardinlilerin semte yerleşimleri ciddi bir ivme kazanmış ve bu
2000’li yılların ortalarına kadar sürmüştür. Gümüşpala’daki Mardinlilerin semte
yerleşimlerinin en yüksek olduğu dönemler %12’lik oranla 1971–1975, %14’lük oranla
1976–1980, %19’luk oranla 1991–1995, %12’şer oranlarla 1996–2000 ve 2001–2005
yılları arasıdır. Gümüşpala’daki Mardinli olmayan topluluğun ise semte yerleşimlerinin
en yüksek olduğu dönemler %12’lik oranla 1971–1975, %11’lik oranla 1976–1980 ve
%10’luk oranla 1981–1985 yılları arasıdır. Bu kategorideki 1956–1960 yılları arasındaki
%24’lük oran Gümüşpala’da yaşayan İzmir doğumlulardan oluşmaktadır.
Kadifekale semtinde ise Mardinli ve Mardinli olmayan gruplar arasında semte
yerleşimleri bakımından ciddi bir farklılık göze çarpmaktadır. Bu semtteki Mardinli
göçmenlerin semte yerleşimleri 1961’de başlamış ve 1970’li yıllardan itibaren hızla
artmaya başlamıştır. Bu tarih aynı zamanda bu semtte yaşayan Mardin dışından olan
bireylerin semtten taşınmamaya başladığı döneme denk düşmektedir. Mardinlilerin
Kadifekale’ye yerleşimlerinin en yüsek olduğu dönemler %11’lik oranla 1976–1980,
%10’luk oranla 1981–1985, %19’luk oranla 1986–1990, %22’lik oranla 1991–1995,
%13’lük oranla 1996–2000 ve %11’lik oranla 2001–2005 yılları arasında olmuştur.
Rakamlardan da anlaşılacağı üzere Kadifekale semti Mardinliler açısından her dönem
için İzmir’de önemli bir varış merkezi olmuştur.
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Tablo 45: Gruplara göre semte yerleşim tarihleri
Semte Yer.
Tarihleri
1950 ve
öncesi

Gümüşpala’dak
i Mardinliler
Sayı
%

1951-1955
arası

Sayı
%

1956-1960
arası

Sayı
%

1961-1965
arası

Sayı
%

1966-1970
arası

Sayı
%

1971-1975
arası

Sayı
%

1976-1980
arası

Sayı
%

1981-1985
arası

Sayı
%

1986-1990
arası

Sayı
%

1991-1995
arası

Sayı
%

1996-2000
arası

Sayı
%

2001-2005
arası

Sayı
%

2006-2009
arası

Sayı
%

Toplam

Sayı
%

Pearson Chi-Square. 215.184

Sosyal gruplar
Gümüşpala'dak Kadifekale'deki
i Mardindışı
Mardinliler

Toplam
Kadifekale'deki
Mardindışı

0

0

1

22

23

,0%

,0%

1,0%

43,1%

6,9%

0

0

0

1

1

,0%

,0%

,0%

2,0%

,3%

0

30

0

2

32

,0%

24,4%

,0%

3,9%

9,6%

1

1

2

4

8

1,7%

,8%

2,0%

7,8%

2,4%

5

8

4

1

18

8,5%

6,5%

3,9%

2,0%

5,4%

7

15

6

0

28

11,9%

12,2%

5,9%

,0%

8,4%

8

14

11

2

35

13,6%

11,4%

10,8%

3,9%

10,4%

5

12

10

2

29

8,5%

9,8%

9,8%

3,9%

8,7%

4

10

19

3

36

6,8%

8,1%

18,6%

5,9%

10,7%

11

10

22

4

47

18,6%

8,1%

21,6%

7,8%

14,0%

7

7

13

5

32

11,9%

5,7%

12,7%

9,8%

9,6%

7

8

11

3

29

11,9%

6,5%

10,8%

5,9%

8,7%

4

8

3

2

17

6,8%

6,5%

2,9%

3,9%

5,1%

59

123

102

51

335

100,0%
p.000

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Kadifekale’ye Mardinliler tarafından yapılan göçler 1985–2000 yılları arasında
patlama düzeyinde bir artış göstermiştir. Bu dönem aynı zamanda Güneydoğu’da
yaşanan terör sorunu nedeniyle gerçekleşen zorunlu göçlerin meydana geldiği döneme
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de denk gelmektedir. Göç nedenlerinde gösterildiği üzere Mardinli topluluğun bu
dönemlerde gerçekleştirdikleri göçlerin büyük bir çoğunluğu bu sorun kaynaklıdır.
Tabloda ayrıca 2005 yılı sonrasında Kadifekale’ye göçlerin yavaşladığı da
anlaşılmaktadır.
Kadifekale’ye ilk yerleşimler arasında semte yerleşmiş ama bir süre sonra belli
bir sermaye birikimini sağlayıp semtten taşınmış Mardinliler tabloda görülmemektedir.
İzmir’in çeşitli merkezlerine dağılmış ve çoğunlukla sınıfsal durumlarında büyük
değişikliklerin meydana geldiği bu grup Kadifekale’yle olan bağlarını sosyal, ekonomik
ve

kültürel

boyutlarda

yine

de

sürdürmektedirler.

Bu

durumun

en

rahat

gözlemlenebildiği vakitlerden biri pazar günleri kalabalıklaşan Kadifekale çarşısı ve
kahvehaneleridir. Bu günde bir dönem Kadifekale’de yaşamış veya yaşamadığı halde
Mardinli hemşerileriyle vakit geçirmek isteyen kişiler semte gelmekte, tüm günü
çoğunlukla kahvehanelerde kâğıt oynayarak veya hemşerileriyle sohbet ederek
geçirmektedirler. Kişiler aynı zamanda memlekete özgü gıda ihtiyaçlarını da
karşılamaktadırlar. Semtten taşınmış Mardin kökenli kentlilerin ayrıca semtte sahip
oldukları kiralık ev veya dükkânları bu grubun semtle olan ekonomik bağının bir
göstergesi olarak değerlendirilebilir.
Kadifekale’deki Mardin dışından olan bireylerin semte yerleşimleri 1940’lı
yıllarda başlamaktadır. Bu grup kapsamına giren göç edenlerin Kadifekale’ye
yerleşimleri her dönem için %10’luk değerin altında kalmıştır. Bu topluluğun özellikle
1970’li yıllardan itibaren semte yerleşimlerinden çok semtten taşınmalarından
bahsetmek daha isabetli olur. Bu topluluğun Kadifekale’ye yerleşimlerinin en çok arttığı
dönem olan 1990–2000 yılları arasındaki göçlerin önemli bir çoğunluğu tıpkı
Mardinlilerin semte yerleşim süreçlerindekine benzer olarak Doğu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgelerinden güvenlik sebebiyle göç etmiş kişilerden oluşmaktadır. Bu sonuç
aynı zamanda Kadifekale’nin zorunlu göçler için İzmir’de önemli bir merkez olduğunu
göstermektedir.
Semtlere göre bireylerin mahalleye yerleşim sebepleri ortalamaları aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir. Gümüşpala’da yerleşim sebepleri öncelik sırasına göre; 1- Akraba
vardı, 2- Hemşeri vardı, 3- Kiranın ucuz olması, 4- Arsa ucuzdu, 5- Evlilik nedeni
şeklindedir.
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Bu sebepler Kadifekale semtinde; 1- Kiranın ucuz olması, 2- Fakir semti
olması, 3- Hemşeri vardı, 4- Akraba vardı, 5- İzmir’in en güzel yeriydi, 6- Evlilik
nedeni, 7- Merkeze yakın olması, 8- Arsanın ucuz olması şeklindedir.
İzmir’deki kent içindeki yoksul bölgeler üzerinde yaptığı çalışmada Sönmez
(2002:263) yerleşim gerekçelerini şu şekilde tespit etmiştir. “Birinci faktör ekonomik
olanaklarına uygun konut bulma, ikinci faktör iş yerine, yani merkez alana yakın olma,
üçüncü faktör akraba ve hemşerilere yakın olmak şeklindedir.
Tablo 46: Semtlere göre mahalleye yerleşim sebepleri
Semt
Gümüşpala

Kadifekale

Hemşeri
vardı
,198

Akraba
vardı
,420

Kira ucuz
olduğu için
,164

Arsa ucuz
olduğu için
,096

Fakir semti
olduğu için
,000

N

146

145

146

145

146

Std. Sapma

,400

,495

,371

,296

,000

Ortalama

,271

,155

,488

,007

,341

N

129

129

129

128

129

Ortalama

Std. Sapma
Toplam

,446

,363

,501

,088

,475

,2327

,295

,316

,058

,160

N

275

274

275

273

275

Std. Sapma

,423

,457

,465

,235

,367

Evlenme
nedeniyle
,047

Merkeze yakin
old. için
,000

İzmir'in en
güzel yeriydi
,000

Diğer neden
,089

N

146

146

146

146

Std. Sapma

,214

,000

,000

,285

Ortalama

,046

,023

,054

,117

N

129

129

129

128

,211

,151

,227

,322

,0473

,010

,025

,102

Ortalama

Semt
Gümüşpala

Kadifekale

Ortalama

Std. Sapma
Toplam

Ortalama
N

275

275

275

274

Std. Sapma

,212

,104

,157

,303

Semte yerleşim sebepleri Kadifekale’de daha çok çeşitlilik gösterirken öne
çıkan nedenler de Gümüşpala’dan niteliksel anlamda farklılık taşımaktadır. Örneğin,
semtin konumundan kaynaklanan merkeze yakın olması veya bir dönem İzmir’in en
güzel yeri olması sebepleri Gümüşpala semtinde bulunmamaktadır. Bunun yanında daha
dikkat çekici olanı Gümüşpala’da bir neden olarak tercih edilmeyen “fakir semt olması”
sebebi Kadifekale’de ikinci önemli etkeni oluşturmaktadır. Buna karşın Gümüşpala’da
akraba ve hemşerilerin varlığı gibi sosyal ağlar öndeyken, bu durum Kadifekale’de
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öncelikle ekonomiktir. Bunun dışında “arsanın ucuz olması” gerekçesi Kadifekale yerine
Gümüşpala’da geçmesinin öncelikli nedeni, iki semtin tarihsellik içinde inşalarıyla
bağlantılıdır. Gümüşpala kuruluşu itibariyle boş bir arazi iken, Kadifekale İzmir’in en
eski yerleşim yerlerinden biri olması nedeniyle önceden kurulmuş bir mekânsal yapıya
sahiptir. “İzmir’in en güzel yeriydi” gerekçesi genelde eski tarihlerde Kadifekale’ye
yerleşmiş ve kendilerini “Kadifekale’nin yerlisi” olarak tanımlayan bireyler tarafından
ifade edilmiştir.
Tablo 47: Semtlere göre kira ücreti ortalaması
Semt
Gümüşpala

Ortalama
276,48

N
37

Std. Sapma
52,239

Minimum
150,00

Maximum
350,00

Median
300,00

Kadifekale

204,76

21

56,179

150,00

350,00

200,00

Toplam

250,51

58

63,561

150,00

350,00

250,00

İki

semt

arasındaki

farklılık

kira

ücretlerinin

ortalamalarından

da

anlaşılmaktadır. Gümüşpala’da ev kirası ortalaması 276 TL, medyan 300 TL iken,
Kadifekale’de kira ortalaması 204 TL, medyan ise 200’dür. Bu farklılık bir mekân
olarak kiralık evin tanımlanmasında da görülmektedir. Gümüşpala’da bireyler kiralık ev
için çoğunlukla “daire” nitelemesini kullanırken, bu Kadifekale’de “ev” şeklinde ifade
edilmektedir.
6.2.1.2- Borç Alıp-verme
Paraya ihtiyaç duyulduğu zamanlarda bireylerin ilk başvurduğu kişi veya
kurum bakımından iki semt arasında önemli bir farklılık görülmektedir. Gümüşpala’da
yerleşimcilerin %42’si akrabalarından, %20’si ise tanıdık veya eş-dosttan borç almakta,
%14’ü bankadan kredi çekmekte, %9’u kredi kartına başvurmakta, %5’i ise komşu veya
hemşerilerden borç almayı tercih etmektedir. Kadifekale’de ise kişilerin %49’u
akrabalarından, %25’i komşu veya hemşerilerinden, %6’sı tanıdık/eş-dostundan borç
almaktadır. Kadifekale’de bireylerin yalnızca %4’ü bankadan kredi çekmekte ve %3’ü
kredi kartına başvurmaktadır.
Rakamlardan da anlaşılacağı üzere parasal konularda Kadifekale’de birincil
ilişkilerin hakim olduğu cemaatsel yapıya daha yakın bir sosyal ilişkiler söz konusu iken
Gümüşpala’da cemaatselliğin yanında, ikincil ilişkilerin söz konusu olduğu cemiyetsel
ilişkiler de kurulabilmektedir. Bu bağlamda, Gümüşpala’da yaşayan gecekondulu
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nüfusun, kent ve kır arasında yapılan ayrımda kullanılan cemaat (gemeinschaft) ve
cemiyet (gesellchaft) kavramları bakımından cemiyet yapısına daha yakın olduğu
söylenebilir.
İki semtteki sosyal gruplar bakımından bakıldığında Gümüşpala semtinde
Mardinli grup ile Mardinli olmayan grup arasında önemli derecede bir farklılık
bulunurken, Gümüşpala ve Kadifekale’deki Mardin dışından olanlar arasında nispi bir
farklılık

göze

çarpmaktadır.

İki

semtte

yaşayan

Mardinliler

arasında

ise

Gümüşpala’dakilerde nispeten daha fazla ikincil ilişkiler ile daha fazla sosyal çevreye
başvuru söz konusu olmasına karşın, Kadifekale’de akraba dışında komşu ve hemşeri
ağırlıklı bir ilişki ağı vardır. Bir başka deyişle, Kadifekale’de parasal konularda birincil
dereceden yakın sosyal çevre devredeyken, Gümüşpala’daki Mardinlilerde birincilin
dışında ikincil sosyal çevre de baskın durumdadır. Tüm bu farklılıklara rağmen, iki
semtteki tüm sosyal gruplarda akraba borç için birincil derecede başvuru kaynağını
oluşturmaktadır.
Tablo 48: Gruplara göre borç için ilk başvuru kaynağı
Borç için ilk
başvuru kaynağı
Akrabalarımda
n borç alırım

Gümüşpala’dak
i Mardinliler
Sayı
%

Komşu/hemşeri
lerimden borç
alırım

Sayı
%

Kredi kartına
başvururm

Sayı
%

Tanıdık/eşdosttan borç
alırım

Sayı
%

Toplam

27

45

48

22

142

48,2%

39,5%

50,0%

45,8%

45,2%

2

7

26

11

46

3,6%

6,1%

27,1%

22,9%

14,6%

4

20

1

5

30

7,1%

17,5%

1,0%

10,4%

9,6%

4

11

2

2

19

7,1%

9,6%

2,1%

4,2%

6,1%

15

19

8

1

43

26,8%

16,7%

8,3%

2,1%

13,7%

4

12

11

7

34

7,1%

10,5%

11,5%

14,6%

10,8%

56

114

96

48

314

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Sayı

%
Diğer

Toplam
Kadifekale'deki
Mardindışı

Sayı

%
Bankadan kredi
çekerim

Sosyal gruplar
Gümüşpala'dak Kadifekale'deki
i Mardindışı
Mardinliler

Sayı
%

Pearson Chi-Square. 60.590

p.000
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Oranlar bakımından incelendiğinde, Gümüşpala’daki Mardinlilerin %48’i
akrabalarından, %27’si tanıdık/eş-dostlarından borç alırken, %7’si bankadan kredi
çekmekte ve %7’si de kredi kartına başvurmaktadır. Bu grubun yalnızca %4’ü komşu
veya hemşerilerinden borçlanmaktadır. Aynı semtteki Mardinli olmayanların ise %40’ı
akrabalarından, %17’si tanıdık eş-dostlarından borç almakta, %18’i bankadan kredi
çekmekte, %10’u kredi kartı kullanmakta ve %6’sı komşu ve hemşerilerinden borç
almaktadır.
Kadifekale semtinde ise Mardinlilerin yarısı akrabalarından, %27’si komşu
veya hemşerilerinden ve %8’i tanıdık eş-dosttan borçlanırken, sadece %3’ü banka
kredisi ve kredi kartına başvurmaktadır. Bu rakamlar Kadifekale’deki Mardinlilerin
Gümüşpala’dakilere göre geleneksel sosyal ilişkilere ne kadar daha bağlı olduklarını
göstermektedir. Kadifekale’deki Mardin dışından olanların ise %46’sı akrabalarından,
%22’si komşu veya hemşerilerinden borç alırken, %10’u bankadan kredi çekme yoluna
gitmekte, %4’ü de kredi kartı kullanmaktadır.

6.2.1.3- Semtte Akrabalık Durumu
Yaşanılan semtte akrabanın varlığı gruplara göre aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir. Semtte akraba ağına en yoğun şekilde sahip olan grup Kadifekale’deki
Mardinliler iken, en az akrabaya sahip sosyal grup ise Gümüşpala’daki Mardinli
olmayanlardır.
Tablo 49: Gruplara göre semtte akrabanın varlığı
Sosyal gruplar
Yaşadığınız
semtte akr.
Var mı?
Evet, var

Sayı

Gümüşpala’dak
i Mardinliler
48

Gümüşpala'dak
i Mardindışı
84

Kadifekale'deki
Mardinliler
93

Kadifekale'deki
Mardindışı
38

263

84,2%

68,9%

92,1%

76,0%

79,7%

%
Hayır, yok

Sayı
%

Toplam

Toplam

Sayı
%

Pearson Chi-Square. 19.577

9

38

8

12

67

15,8%

31,1%

7,9%

24,0%

20,3%

57

122

101

50

330

100,0%
p.000

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
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Oranlar açısından bakıldığında, Gümüşpala’daki Mardinlilerin %84’ünün, aynı
semtteki Mardinli olmayanların %69’unun, Kadifekale’deki Mardinlilerin %92’sinin ve
aynı semtteki Mardin dışından olanların ise %76’sının semtte akrabası bulunmaktadır.
Kadifekale semtinde özellikle Mardinliler arasında görülen güçlü akrabalık ağı
bu topluluğu diğer sosyal gruplar arasında cemaatsel yapıya en yakın sosyal grup
özelliğini kazandırmaktadır. Kişilerin birbirini tanıması, hangi köyden olduğunu bilmesi,
kısacası tanışıklık bu grup arasında oldukça kuvvetli bir haldedir. Semtli bireyler bu
durumu “burada herkes birbirini tanır” sözüyle ifade etmişlerdir. Tanışıklığın Kadifekale
semtinde yüksek olmasını sağlayan önemli etkenlerden bir diğeri ise mekânsal dokudur.
Kadifekale’nin fiziksel mekânının dar ve sıkışık bir yapıda olması, çarşısının küçüklüğü
kişilerin daha sık karşılaşmasını olanaklı hale getirerek, bireyler arası tanışıklığı daha
olası kılmaktadır. Çarşının dışında kahvehaneler, cami ve daracık sokaklar bireylerin
karşılaşmasını mümkün kılan diğer başlıca mekânlardır. Bireyler bu mekânlarda
selamlaşmakta ve birbirleri hakkında bilgi sahibi olabilmektedirler.
Kadifekale’deki Mardinliler arasında akrabalık ağı ve dayanışma örüntüleri
sadece Kadifekale’deki mekânla sınırlı değil, fakat bunun yerine özellikle köylülük
temelinde tüm İzmir’de yayılabilmektedir. Dayanışma örüntüleri özellikle cenazelerde
belirgin hale gelmektedir. Örneğin, bu gruptan birisi Kadifekale dışında ikamet etmesine
rağmen, taziyesine Kadifekale’de oturan köylü hemşerilerinin tümü gitmiş, bunlardan
yalnızca biri gitmemiştir. Cenaze sahibi kimlerin gelip, kimlerin gelmediğini
sayabilmektedir.
Gümüşpala semti ise Kadifekale’ye göre daha geniş bir alana yayılmış ve daha
heterojen bir yapıya sahiptir. Nüfus bakımından da daha büyük olan Gümüşpala
semtinde Türkiye’nin farklı semtlerinden gelmiş farklı etnik gruptaki göçmenler
yaşamaktadır. Dolayısıyla, bu semtte şahıslar arası tanışıklık Kadifekale’ye göre daha
düşük bir seviyededir. Bu semtte herkesin bir diğerini tanıdığını söylemek güçtür.
Tanışıklık durumu daha çok hemşerilik ve komşuluk temelindedir. Bu semtte akrabalık
ağı Mardin dışından olanlara göre Mardinli bireyler arasında daha güçlüdür.
Kadifekale’deki Mardinlilere göre ise daha zayıftır. Her iki semtte de akrabalık ağının en
düşük olduğu grup, Gümüşpala’daki Mardin dışından olanlarda görülmektedir.
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Akrabalık ağı ve tanışıklık durumuna göre Gümüşpala’nın kent yapısına,
Kadifekale’nin ise kırsal bir yapıya daha yakın durduğunun söylenmesi mümkündür.
Daha sonraki başlıklarda ele alınacağı üzere, sahip olduğu homojen etnik nüfusu,
yoksulluk durumu, kapalı bir mekân olması gibi özellikleri nedeniyle Kadifekale’nin
gettolaşma eğiliminde olduğunun iddia edilmesi de olasıdır.

6.2.1.4- Serbest Zaman Kullanım Alışkanlıkları
Serbest zaman rutin hale dönüşen iş yaşamıyla birlikte dinlenme, eğlenme ve
tüketim gibi faaliyetler için vazgeçilmez zaman dilimlerinden biri haline gelmiştir. Bu
konuda yapılan çalışmalarda serbest zaman diliminin yalnızca çalışma dışındaki zaman
dilimlerinden

oluşmadığı,

fakat

diğer

başka

niteliklerinin

olması

gerektiği

vurgulanmaktadır. Buttler’a (1968, akt. Aslan, 2000:11) göre boş zaman deneyimlerinin
özgürce seçilmiş olma, gönüllülük ve doyum sağlama açılarından önemine değinerek, bu
doyumları

verememesi

durumunda,

o

deneyimin

boş

zaman

değerlendirme

sayılmayacağını belirtir. Öğretmen adayları üzerine yaptığı araştırmasında Tatlıdil
(1993:148) “boş zaman kullanımının bireyin içinde yer aldığı sosyal kesimin yaşam
deneyimine, alt kültür değerlerine, yakın çevrenin sunduğu imkanlara, yaş ve cinsiyete
göre koşullandığını” belirtmektedir.
Araştırma semtleri olan Gümüşpala ve Kadifekale’de yaşayan nüfusun serbest
zaman kullanım alışkanlıklarının ortalamalarına göre gösterildiği aşağıdaki tabloda
görüldüğü gibi serbest zaman değerlendirme alışkanlıklarının tümüne yakınının gündelik
yaşamda insanların rutin halde tekrarladıkları ve daha çok geleneksel hale gelmiş
davranış örüntülerinden oluştukları görülmektedir.
Gümüşpala semtinde yaşayan mahalle sakinlerinin başlıca serbest zaman
kullanım alışkanlıkları en yüksek ortalamadan en düşüğe göre şu şekilde
sıralanmaktadır: 1- Evde veya kapının önünde otururum, 2- Kahvehaneye giderim, 3- Ev
işi/el işi yaparım, 4- Eş-dost ziyaretine giderim/arkadaşlarla buluşurum, 5- Tv-film
izlerim/Müzik dinlerim, 6- Kitap-gazete okurum, 7- Ailem-çocuklarımla vakit geçiririm,
8- Esnaf arkadaşın dükkanında otururum, 9- İnternet-bilgisayarla uğraşırım, 10Gezerim.
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Kadifekale’de ikamet edenler için ise bu alışkanlıkların ortalamalarına göre
sıralaması şu şekildedir: 1- Evde veya kapının önünde otururum, 2- Kahvehaneye
giderim,

3-

Ailem-çocuklarımla

vakit

geçiririm,

4-

Eş-dost

ziyaretine

giderim/arkadaşlarla buluşurum, 5- Ev işi/el işi yaparım, 6- İnternet-bilgisayarla
uğraşırım, 7- Kitap-gazete okurum, 8- Tv-film izlerim/Müzik dinlerim.
Tablo 50: Semtlere göre serbest zaman kullanım alışkanlıkları

Semt
Gümüşpala

Ort.
N

Kadifekale

Std.
Sapma
Ort.
N
Std.
Sapma
Ort.

Toplam

N
Std.
Sapma

Semt
Gümüşpala

Ort.
N

Kadifekale

Std.
Sapma
Ort.
N

Toplam

Std.
Sapma
Ort.
N
Std.
Sapma

Kahvehane
ye giderim
,3571

Ailemcocuklar
ımla
vakit
geçiririm
,0714

Eş-dostarkadaş
ziyareti/bu
luşma
,1319

Ev işi/el işi
yaparım
,1374

İnternetbilgisayarl
a uğraşırım
,0549

182

182

182

182

182

182

,48363

,48048

,25825

,33928

,34518

,22850

,6579

,2434

,1250

,1250

,0921

,0461

152

152

152

152

152

152

,47598

,43057

,33181

,33181

,29013

,21029

,5000

,3054

,0958

,1287

,1168

,0509

334

334

334

334

334

334

,50075

,46126

,29477

,33542

,32162

,22012

Kitapgazete
okurum
,0769

Tv-film
izlerimmuzik
dinleme
,0879

Gezerim
,0385

Esnaf
arkadaşın
dükkanında
otururum
,0549

Diğer boş
zaman
,1319

182

182

182

182

182

,26720

,28395

,19284

,22850

,33928

,0395

,0329

,0197

,0000

,2039

152

152

152

152

152

,19536

,17895

,13955

,00000

,40426

,0599

,0629

,0299

,0299

,1647

334

334

334

334

334

,23762

,24310

,17068

,17068

,37144

Evde veya
Kapının
önünde
otururum
,3681

Hem Gümüşpala hem Kadifekale’de serbest zaman kullanım alışkanlığının
başında evde veya kapının önünde oturarak vakit geçirme gelmektedir. Evde oturmak
hem geleneksel yaşamın bir uzantısı hem de en masrafsız yapılabilecek bir eylem
özelliği taşımaktadır. Bu eylem aynı zamanda kişilerin bu vakitlerde sınırlı bir davranış
kabiliyetine sahip olduklarının hem de bu mefhumun bireyler arasında yaygın veya en
azından berraklaşmış bir halde olmadığının bir işareti olarak da değerlendirilebilir. Bu
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alışkanlık Gümüşpala’ya göre Kadifekale’de daha sıkça tekrarlanan bir davranıştır.
Kadifekale’de insanların özellikle yaşlılar ile kadınların sokakta kapının önünde kümeler
halinde oturup sohbet etmeleri yaygın bir davranıştır. Semtte sokaklar bu gruptaki
bireylerin sosyalleştikleri mekânların başında gelmektedir. Bunun yanında sokaklar
çocukların başlıca oyun alanlarıdır. Daracık sokakları neredeyse günün her saati
çocuklarla doludur. Mekânın sınırlılığı çocukların oyun yelpazelerinin de sınırlı
kalmasına sebep olmaktadır. Mekândaki bu doku, sosyal ilişkilerde bazı olumsuz
durumların ortaya çıkmasına da sebep olmaktadır. Kadifekale’de, sıkışık halde bulunan
evler ve dar sokaklar bireyler arasında pek de istenmeyen “yüz-göz olma” gibi
durumlara sebep olmakta, kişi bilerek yapmasa bile başkasının alanına girebilmekte, bu
da çoğu zaman kavgalara sebep olmaktadır.
İkinci en sık tekrarlanan serbest zaman alışkanlığı erkek bireylerce
gerçekleştirilen kahvehaneye gitme alışkanlığıdır. Türkiye’de erkeklerin başlıca sosyal
mekânların başında gelen kahvehanelerin Gümüşpala’daki sayısı 30, Kadifekale’de ise
25’tir.5 Gümüşpala ve Kadifekale’de kahvehanelerde her zaman birilerini görmek
mümkündür. Bu yerler her iki semtte de günün belirli saatleri ile hafta sonları özellikle
pazar günleri tam kapasite çalışmaktadır. Gümüşpala’daki kahvehanelerde emeklilerin
gözle görülür derecede varlığı hissedilirken, Kadifekale’de her yaştan insanı görmek
mümkündür. Bu mekânlar sadece erkeklerin boş vakitlerini kağıt oynayarak veya sohbet
ederek geçirdikleri yerler değil, fakat aynı zamanda yevmiyeyle çalışan genç işçilerin iş
beklediği ekonomik işlevli alanlardır.
Gümüşpala semtinde bazı kahvehaneler bölgesel kökene göre ayrışmış
durumdadır. Örneğin, bir kahvehaneyi tanımlarken insanlar Mardinliler, Ömerliler,
Erzurumlular veya Konyalılar kahvehanesi şeklinde tarif etmektedirler. Kahvehanelerin
bu şekilde isimlendirilmelerinin önemli bir nedeni bazılarının aynı zamanda hemşehri
derneği merkezi olarak da faaliyet göstermesidir. Fakat buna rağmen, bu kahvehanelere
yalnızca belirli bir semtten göç etmiş insanlar değil, ama çoğunlukla hemşerilik bağıyla
birbirine bağlı insanlar gitmektedir. Bu yargı Gümüşpala’daki tüm kahvehaneler için
değil fakat bazıları için geçerlidir. Hemşerilik dışında gidilen kahvehanenin seçimini

5

Bu rakamlar İzmir Kahvehaneciler Odasından alınmıştır.
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kahvehane ile evin arasındaki uzamsal yakınlık da etkilemektedir. Eve yakın kahvehane
kişinin o kahvehaneyi tercih etmesinde öncelikli sebepler arasında yer almaktadır.
Kadifekale semtinde kahvehanelerde günün her saatinde sohbet eden veya
kağıt-okey gibi oyunlarla vakit geçiren insanları görmek mümkün olmakla birlikte,
özellikle pazar günleri bu yerler en yüksek doluluk oranına ulaşmaktadır. Kadifekale’de
kahvehanenin tercihi daha çok köylülük temelinde gerçekleşmektedir. Kişiler köylülerin
daha çok gittiği kahvehaneyi tercih etmektedirler. Hangi kahvehanenin hangi köye ait
olduğunun belirlenmesinde ise kahvehane sahibinin önemli bir rolü bulunmaktadır.
Örneğin kahvehane sahibi Kutlubeyli ise o kahvehaneye genelde Kutlubeyliler,
Çalpınarlı ise Çalpınarlılar gider. Köylülük dışında konuşulan dil de önemli bir etkendir.
Kahvehane sahibi İç Anadoludan göç etmiş ve ana dili Türkçe olan biri ise o
kahvehaneye genelde Mardin dışından olan ve anadili Türkçe olan erkekler gitmektedir.
Yalnız tıpkı Gümüşpala’da olduğu gibi Kadifekale’de de kahvehanelerin müşteri
profillerinin etnisite veya bölgesel kökene göre keskin sınırlara göre ayrıştığını söylemek
güçtür. Kahvehanelerde anadilleri Türkçe, Arapça ve Kürtçe olan bireyler bir masa
etrafında toplanıp oyun oynabilmektedirler. Kadifekale çarşısının merkezinde bulunan
bir kahvehane yalnızca çay satmakta ve burada da genelde ortanın üstü ve yaşlı olan
kesim otururken, başka bir kahvehanede genelde genç erkekler oturabilmektedir. Bu da
kahvehanelerin aynı zamanda yaşa göre de kısmi derecede ayrıştığının bir göstergesi
olarak değerlendirilebilir.
Bir alt-kültür olarak kahvehanede vakit geçirmek belirli bir külfeti gerektiren
bir aktivitedir. Kağıt veya okey gibi oyunlar genelde dört kişiyle oynanır. Masaya gelen
çaylar veya soğuk içecekler kaybeden sonuncu kişiye kalır. Bu masa etrafında oturan
kişiler de -bunlara kahvehane jargonunda “balkon” denmekte- masaya gelen
içeceklerden bedava faydalanır. Oyun oynayan kişilerin “balkondaki” kişilere de çay
söylemesi kurumsallaşmış bir davranıştır. Çayın söylenmesi genelde oyunda kendine
güvenen veya önde giden kişi tarafından yapılır. Oyun sırasında kişilerin birbirlerine
kimi zaman hakaret veya küfüre varan sözler söylemeleri bazen kavgalara sebep
olmakta,

bazen

de

karşıdakinin

de

benzer

sözler

sarfetmesi

yoluyla

geçiştirilebilmektedir.
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“Geliyorsun kahveye oturuyorsun, dört kişi geliyor onlara çay söylüyorsun,
ikinci gün geliyorsun yine geliyor dört-beş kişi onlara da çay söylüyorsun, ediyor 5 TL.
Ondan sonra o adam gelmiyor kahveye. Veya oyun oynuyorsun yanına oturuyor 4-5 kişi,
masaya 10 çay geliyor. Oyun bir kişiye kalıyor. Oyun iki defa birisine kalsa o adam
mağdur oluyor. Oysa, eskiden ben ödiyeyim diye kavga ederdik.”
Serbest zaman kullanım alışkanlıklarından bir diğeri olan eş-dost, akraba
ziyaretine gitmek hem Gümüşpala hem de Kadifekale’de geleneksel ilişkilerin devam
ettiğinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Ancak, bu kültürel alışkanlıklar
günümüzde başta ekonomik etkenler nedeniyle zayıflamış veya en azından etkinliğini
yitirmiştir. Eş dost ziyaretleri akşam birisinin evine oturmaya gitmekten çok ayaküstü
uğrama veya kısa süreli ziyaretler şeklinde gerçekleşmektedir. Bunun da temelinde gelen
misafire çay, meyve, çerez gibi şeyler ikram etmenin getirdiği ekonomik külfetler
yatmaktadır.
“Misafirlik kalmadı. Kimse kimseye gitmez pek. Kişiler kahvede görüşüyor. O
yüzden herkes köylüsünün gittiği kahveye takılır. Memleketten misafir gelmiyor pek.
Eskinde olduğu gibi gelip biraz kalıp çalışma adeti yok. Misafire yok da denmez ama
çokta aranmaz. Evine alan misafire meyve ikram etme alışkanlığı da kalmadı. Hepsinin
temelinde maddiyat var.”
Serbest zamanlarda bilgisayar ve internet kullanımı Kadifekale’ye göre
Gümüşpala’da daha sık uygulanan bir alışkanlık olmakla birlikte, bunu daha çok genç
yaşta olan bireyler gerçekleştirmektedir.
Esnaf arkadaşın yanında oturma alışkanlığı Kadifekale’de hiç yokken,
Gümüşpala semtinde yaygın bir davranış olmasının öncelikli nedeni çarşının gelişmişlik
düzeyiyle ilişkilidir.
Her iki semtte de kadınların en sık gerçekleştirdiği serbest zaman kullanım
alışkanlığı ev ve el işiyle uğraşmak ile evde veya kapının önünde oturmak şeklindedir.

6.2.1.5- Dernekleşme
Araştırma semtlerinde yer alan dernek sayısı göz önünde bulundurulduğunda,
hem Gümüşpala hem de Kadifekale’de dernekleşmenin güçlü olduğunu söylemenin
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olası görünmektedir. İzmir İl Dernekler Müdürlüğü verilerine göre Gümüşpala ve
Kadifekale semtinde bulunan dernekler şunlardır:

Gümüşpala Semti


Tokat Niksarlılar Derneği



Beyşehir Sadık Hacırlılar Derneği



Mardin Ömerliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (2008 yılında
kapandı.)



Erzurum Şenkaya İlçesi Yeşilkaya Köyü Derneği



İzmir Şebinkarahisarlılar Derneği



Olurlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Kadifekale Semti


Kadifekale Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği



Kadifekale yardımlaşma ve Dayanışma Derneği



Mardin Ömerya Kültür ve Dayanışma Derneği



Kutlubey Yardım ve Dayanışma Derneği



Görentepeliler Kültür ve yardışmlaşma Derneği

Bu derneklerin bazıları üyelerine yönelik aktif şekilde etkinlikler düzenlerken
bazıları ise daha pasif derecede faaliyet göstermektedir. Örneğin, Kadifekale’de önemli
bir üye kitlesine sahip Kutlubey Derneği, Ramazan ayında muhtaç durumdaki üyelerine
yardım paketleri dağıtma, öğrencilere burs verme, İngilizce kursları düzenleme, piknik
için geziler organize etmek gibi faaliyetler gerçekleştirmektedir. Ayrıca Kutlubey
Köyünde yaşayan köylü hemşerilerine de yardımlar gönderen bu dernek, köyün
imarlaşmasına katkılarda bulunma görevlerini yerine getirmektedir.
Bazı dernekler ise üyelerinin aynı zamanda çay içip kağıt-okey gibi oyunları
oynayarak vakit geçirdikleri lokaller şeklinde faaliyet gösterirken, aynı zamanda
üyelerinin veya mahallenin düğünlerde kullanmak için alacağı sandalyeleri kiralayarak
derneğe gelir sağlayabilmektedirler. Bu derneklerin karşılaştıkları en büyük sıkıntılardan
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biri, aidatların üyelerce ödenmemesidir. Nitekim, Gümüşpala’daki Mardin Ömerliler
Yardım ve Dayanışma Derneği bu sebepten 2008 yılında kapanmıştır.
Bireyleri dernek kurmaya iten önemli sebeplerden biri, kişilerin kentte
karşılaşacakları yasal veya başka türlü sorunlar karşısında kişiyi savunacak meşru bir
zemin oluşturma ve böylece hemşeriler arasında bir güç birliği oluşturmadır. Dernek bu
anlamda üyelerini savunacak bir merci işlevi görmektedir. Derneklerin kuruluşuna ön
ayak olan bireyler genelde refah düzeyi yüksek kişiler veya emeklilerdir. Dernek
başkanlığı aynı zamanda kişinin siyasette muhtemel adaylığı için bir ön basamak olarak
da işlev görmektedir.

6.2.2- Gelinen Bölgeyle İlişkiler
Memleketle bağ Kadifekale ve Gümüşpala semtlerinde yaşayan Mardinli ve
Mardinli olmayan grupların memleketi ziyaret sıklıkları, memleketle olan malzeme alışverişleri ve memlekete geri dönme eğilimleri konuları içinde değerlendirilmiştir.
6.2.2.1- Memleketi Ziyaret
Memleketle olan bağın göstergelerinden biri olan memleketi ziyaret sıklığı
semtler arasında yakın bir orandadır. Gümüşpala semtinde memleketi ziyaret ortalaması
yılda 0,58 ve standart sapma 1,43 iken bu oran Kadifekale’de 0,57 ve standart 1,84’tür.
Memleketi ziyaret sıklıkları iki semtte de özellikle Mardinli ve Mardinli
olmayan gruplar bazında farklılaşmaktadır. Gümüşpala’daki Mardinlilerde memleketi
ziyaret ortalaması yılda 0,53 iken Mardinli olmayanlarda 0,61’dir. Kadifekale’de ise
Mardinlilerde 0,69 ve Mardin dışından olanlarda da 0,24’tür.
Tablo 51: Gruplara göre memleketi ziyaret sıklığı ortalaması
Sosyal gruplar
Gümüşpala’daki
Mardinliler
Gümüşpala'daki
Mardindışı
Kadifekale'deki Mardinliler
Kadifekale'deki Mardindışı
Toplam

Ortalama

N

Std. Sapma

,5390

59

1,64033

,6135

111

1,32504

,6990

98

2,14084

,2459

37

,42334

,5820

305

1,62824
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Her iki semtte özellikle Mardin dışından olan gruplarda memelekete hiç
gitmediğini beyan eden önemli bir kesim bulunmaktadır. Memlekete hiç gitmediğini
ifade eden görüşmecilerin semtler ve Mardinliler bazında dağılım oranları şöyledir:
Gümüşpala’daki Mardinlilerde %31, Mardin dışındakilerde %26, Kadifekale’deki
Mardinlilerde %34 ve Mardin dışındakilerde %46’dır. Bunların tümüne yakını ya küçük
yaşta İzmir’e göç etmiş ya da İzmir’de doğmuş bireylerden oluşmaktadır. Bu gruptaki
şahıslar memleketle olan bağlarını sosyal ve ekonomik ilişki temelinden çok bilişsel
düzeyde “memleket” imgesiyle kurmaktadırlar. Bilişsel düzeyde de olsa sürmekte olan
bu bağ, kişilerin kentle bütünleşmeleri konusunda tam bir olgunluğa ulaşmadıklarının bir
göstergesi olarak değerlendirilebilir.
Göç sıklıkları temel alındığında bu oran %40’lık oranla en fazla Kadifekale
semtinde bulunan Mardinlilerde görülmektedir. Bu değişken, göç nedenleriyle
karşılaştırıldığında %62’lik oranla “terör güvenlik, köy boşaltma ve korucu baskısı”
nedenlerinin oluşturduğu güvenlik sebebiyle gelmiş kişilerden oluştuğu görülmektedir.
Geride boşaltılmış halde bulunan köy veya oradaki korucu-terör gibi tehditler, bu
kişilerin zorunlu biçimde memleketten kopmaları üzerinde belirleyici birer etken olarak
ortaya çıkmaktadır.
Süreden çok niteliksel bir nedeni oluşturan memleketi ziyaret maddesi olan
“cenaze-düğün gibi sebepler” sonucunda memleketi ziyaret diğer dört grup arasında en
sık yine Kadifekale’deki Mardinlilerde rastlanmaktadır. Tüm sosyal gruplar arasında
memleket ziyaretini en fazla gerçekleştiren Kadifekale’deki Mardinlilerde cenaze düğün
gibi nedenlerden dolayı memlekete gitme -%13’lük oranla en fazla yine bu grupta
görülmekte- bu grubun memleketle olan geleneksel sosyal ve akrabalık bağlarını halen
canlı tuttuklarının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Diğer gruplara göre en düşük
gelir ortalamasına sahip bu grup buna rağmen geleneksel bağlarını sürdürmekte ve
cenaze-düğün gibi geleneksel toplumda kişiden beklenen sorumlulukları en fazla yerine
getirmeye çalışan topluluğu oluşturmaktadır.



Bu madde görüşme cetvelinde başta yer almazken görüşmeler sırasında kişilerin beyanları sonrasında
“diğer” maddesinde yazılmış, beyanların artması nedeniyle de sonradan ayrı bir kategori şeklinde
değerlendirilmiştir.
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Tablo 52: Gruplara göre memleketi ziyaret sıklığı

Ziyaret Sıklığı
Hiç gitmedim

Sayı

Gümüşpala’dak
i Mardinliler
0

%
Göçten
sonra hiç
gitmedim

Sayı
%

5 Yılda 1-2
kez giderim

Sayı

Yılda 1 veya
2 kez
giderim

Sayı

%
6 ayda 1
veya 2 kez
giderim

Sayı

Üç ayda 1
veya 2 kez
giderim

Sayı

%
Ayda 1-2
kez

Sayı
%

Toplam

18

,0%

9,9%

2,0%

13,5%

5,9%

18

18

32

12

80

30,5%

16,2%

32,7%

32,4%

26,2%

3

5

13

3

24

5,1%

4,5%

13,3%

8,1%

7,9%

5

6

4

2

17

8,5%

5,4%

4,1%

5,4%

5,6%

22

35

31

10

98

37,3%

31,5%

31,6%

27,0%

32,1%

8

29

10

4

51

13,6%

26,1%

10,2%

10,8%

16,7%

1

3

0

1

5

1,7%

2,7%

,0%

2,7%

1,6%

1

3

3

0

7

1,7%

2,7%

3,1%

,0%

2,3%

1

1

3

0

5

1,7%

,9%

3,1%

,0%

1,6%

59

111

98

37

305

100,0%
p.010

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Sayı

%
10 yılda 1-2
kez

Toplam
Kadifekale'deki
Mardindışı
5

Sayı

%
CenazeDüğün gibi
sebepler
olursa

Sosyal gruplar
Gümüşpala'dak Kadifekale'deki
i Mardindışı
Mardinliler
11
2

Sayı
%

Pearson Chi-Square. 42.830

Kadifekale’de seyahat firmalarının büyük bir çoğunluğunu Mardin ve
çevresine hizmet verenler oluşturmaktadır. (bkz. Foto: 5) Memlekete gitmek üzere
Kadifekale çarşısında bekleyen yolcuları çoğunlukla seyahat firmalarının şehir içi
servisleri bazen de otobüsün kendisi almaktadır. Çarşıda bekleyen yolcuların yanlarında
götürecekleri eşyalarını taşımak amacıyla Mardin’deki bireylerin de seyahatlerinde
yaygın şekilde kullandıkları un çuvallarını kullandıklarını görmek son derece olağandır.
Bu çuvalların ağızları bile aynı yöntemle kapatılmıştır.
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Kadifekale ile memleket arasındaki bağlantı yalnızca ziyaretlerle sınırlı değil,
fakat aynı zamanda sosyal, ekonomik ve kültürel düzeyde de devam ettirildiği bir
mekândır. Bu açıdan Kadifekale, Mardinliler için kentin sosyal ve kültürel anlamda
yeniden inşa edildiği bir yerdir. Bu yüzden Kadifekale’deki sosyal bağ ve ilişkilerin
gelinen bölgeyle kurulan sosyal ilişkilerden bağımsız şekilde değerlendirilmesi bir
eksikliği oluşturur. Memlekette yaşanmış dayanışma veya husumetler burada da devam
ettirilir. Saha çalışması sırasında Kadifekale semtinde şahit olunan aşağıdaki vaka bu
savı isabetli şekilde örneklemektedir.
“Kadifekale semtinde önemli bir nüfusa sahip olan Kutlubey köyünün eski
muhtarının korucu olan üç oğlu ile köylüler arasında muhtarlık seçimleri sırasında
Kutlubey köyünde kavga çıkar. Çıkan kavga sonrasında kavgaya karışmış köylülerden
biri Kadifekaleye kaçar. Saha çalışmasının yapıldığı döneme denk düşen bir günde,
Kadifekale sokaklarında, kaçmış olan bu köylü eski muhtarın oğullarından birine rastlar
ve ona saldırır. Saldırıya uğrayan eski muhtarın oğlu sonraki bir günde kendisine
saldıran bu kişinin kalçasına ateş edip, onu yaralar. Bunun üzerine olaya semtin ileri
gelenleri müdahele eder ve iki tarafı barıştırır.”
Bu vaka, Kadifekale ile gelinen semtle olan uzamsal bağlantının ne kadar güçlü
olduğunu gösteren birçok veri sunmaktadır. Kaçan kişinin doğrudan Kadifekale’yi tercih
etmiş olması, kavganın burada sürmesi ve bu anlaşmazlığın yine köyde de uygulanan
alışılagelmiş geleneksel yöntemlerle çözümlenmesi her iki bölgenin birbirleriyle sosyal
ve kültürel anlamda güçlü bir bağlantı içerisinde olduğunu göstermektedir.
Özelde Mardinliler için konuşulacak olursa, Kadifekale’nin memleketle olan
güçlü bağının bir diğer göstergesi vefat eden birisinin -İzmir’in hangi semtinde yaşadığı
fark etmeksizin- cenaze namazının Kadifekale camisinde kılınması ve ardından
defnedilmek üzere memlekete gönderilmesi alışkanlığıdır. Vefat eden kişinin cenaze
namazı için Kadifekale’ye getirilmesi hısım ve akrabanın çoğunlukla bu semtte yaşıyor
olmasının bir sonucudur. Bu durum aynı zamanda semtli yerleşimcilerin kentle
bütünleşmelerinin henüz tam anlamıyla sağlanamadığı bilgini vermektedir. Kadifekale
bu yanıyla kentin bir parçası olmaktan çok Mardin’in İzmir’deki bir uzantısı, mekânsal
bir devamı niteliğindedir. Semtte yaşayanların kentle ve kentin kurumlarıyla kurdukları
ilişki bağlamında Kadifekale’nin kentle mekânsal anlamda yakın olmasına karşın sosyal
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anlamda uzak olduğu ileri sürülebilir. Bu durum “mekâna aidiyet ve özdeşim duygusu”
başlığı altında aktarılan bulgularda gösterildiği gibi Kadifekale’deki Mardinlilerde
İzmirlilik kimliğiyle kurulan özdeşim neredeyse sıfıra yakın iken, Mardinlilik kimliğiyle
kurulan özdeşim 0,81 düzeyinde olması bulgusuyla ayrıca desteklenmektedir.
Oysa Gümüşpala’da vefat eden kişilerin memlekete götürülme alışkanlığı
nerdeyse hiç yoktur. Cenazeler büyük bir çoğunlukla semtteki herhangi bir camide
kılınan cenaze namazından sonra semte yakın bir mesafede bulunan Doğançay
mezarlığında defnedilmektedir. Öyle ki, saha çalışmasının yapıldığı dönemde
Almanya’da vefat etmiş Mardin kökenli birisinin cenazesinin Gümüşpala’ya getirildiği
ve buradaki mezarlıkta defnedildiği gözlenmiştir.

6.2.2.2- Memleketle Yardım ve Malzeme Alış-Verişi
Gümüşpala semtinde yaşayan Mardinliler diğer gruplar arasında %34’lük en
düşük alış-verişin olmadığı beyanına karşılık %42’lik oranla memlekette araziye
sahiplik bakımından en yüksek grubu oluşturmaktadır. Memlekette araziye sahip
olmadığı konusunda ikinci en yüksek değer %27’yle yine Kadifekale’deki Mardinlilerde
görülmektedir. Her iki grupta da arazilerin boş durduğu beyanı yüksek sıklıkta dile
getirilirken, bazılarınca ise arazinin akraba veya köylüler tarafından işlendiği ifade
edilmiştir. Buna rağmen bu araziden elde edilen gelirin kayda değer olmadığı, kardeş
veya akraba ise ancak kendisine yettiği dile getirilmiştir. Arazinin köylüler gibi
başkalarınca işlenmesine müsaade edilmesi ise özellikle bağ veya bahçe gibi arazilerin
kurumaması gibi bir gerekçeye dayanmaktadır.
Memleketle malzeme yardımı, arazinin varlığı gibi bağın olmadığı durum diğer
geri kalan gruplarda birbirine yakındır. Gümüşpala’daki Mardin dışından olanlarda bu
oran %52, Kadifekale’deki Mardinlilerde %47 ve Mardinli olmayanlarda da %53’tür.
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Tablo 53: Gruplara göre memleketle alış-veriş dağılımı
Memleketle alışveriş
Herhangi bir alışveriş olmuyor

Gümüşpala’dak
i Mardinliler
Sayı
%

Memleketten
çeşitli tahıl ve
gıda maddeleri
geliyor

Sayı
%

Diğer

Sayı
%

Memleketten
yardımlar geliyor,
ben de
gönderiyorum.

45

18

135

34,0%

51,9%

47,4%

52,9%

47,2%

7

18

13

4

42

13,2%

17,3%

13,7%

11,8%

14,7%

0

2

1

1

4

,0%

1,9%

1,1%

2,9%

1,4%

22

20

26

7

75

41,5%

19,2%

27,4%

20,6%

26,2%

0

2

0

0

2

,0%

1,9%

,0%

,0%

,7%

0

2

4

3

9

,0%

1,9%

4,2%

8,8%

3,1%

6

6

6

1

19

11,3%

5,8%

6,3%

2,9%

6,6%

Sayı

%
Toplam

54

Sayı

%
Hem tahıl gibi
yardım geliyor
hem de arazim
var

18

Sayı

%
Memlekette
arazim var

Toplam
Kadifekale'deki
Mardindışı

Sayı

%
Memleketten
çeşitli gelirlerim
var

Sosyal gruplar
Gümüşpala'dak Kadifekale'deki
i Mardindışı
Mardinliler

Sayı
%

Pearson Chi-Square. 24.320

53

104

95

34

286

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

p.145

Memleketten çeşitli tahıl ve gıda yardımı %17’lik oranla en yüksek
Gümüşpala’daki Mardin dışından olan bireylerde gerçekleşirken, bu yüzdelik aynı
semtteki Mardinlilerde %13’tür. Kadifekale’deki Mardinlilerde bu oran %14, Mardin
dışındakilerde ise %12’dir.

6.2.2.3- Memlekete Geri Dönme Eğilimi
Memlekete temelli geri dönme konusunda Gümüşpala ve Kadifekale’deki
Mardinli ve Mardinli olmayan gruplar arasındaki eğilimler aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir. Gruplar arasında memlekete geri dönme eğilimi %32’lik oranla en yüksek
Kadifekale’deki Mardinlilerde görülmektedir. Bu grup içinde geri dönmeyi düşünen
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kente yerleşmiş olanların %22’si 1991–1995 yılları arasında, %19’u 1996–2000 yılları
arasında ve yine %19’u 2001–2005 yılları arasında İzmir’e göç etmiştir.
Memlekete geri dönme eğilimi ikinci sırada %20’lik oranla Gümüşpala’daki
Mardinlilerde görülmektedir. İzmir’e göç tarihleri bakımından değerlendirildiğinde bu
kategorideki bireylerin %42’si 1991–1995, %17’si 1996–2000 ve %8’i 2001–2005
yılları arasında göç etmiştir.
Tablo 54: Gruplara göre memlekete geri dönme eğilimleri
Mem. geri dönme
eğilimi
Fikrim Yok

Sayı

Gümüşpala’dak
i Mardinliler
0

%
Evet,
düşünüyorum

Sayı
%

Belki, birgün

Sayı
%

Kararsızım

Sayı
%

Hayır,
düşünmüyorum

Sayı
%

İş olsa/geçimim
olsa giderim

Sayı
%

Huzur sağlanırsa

Sayı
%

Toplam

Sayı
%

Pearson Chi-Square. 46.701

Sosyal gruplar
Gümüşpala'dak Kadifekale'deki
i Mardindışı
Mardinliler
2
0

Toplam
Kadifekale'deki
Mardindışı
1

3

,0%

1,8%

,0%

2,6%

1,0%

12

12

32

4

60

20,3%

11,0%

32,7%

10,5%

19,7%

5

10

6

4

25

8,5%

9,2%

6,1%

10,5%

8,2%

1

5

1

0

7

1,7%

4,6%

1,0%

,0%

2,3%

32

75

37

24

168

54,2%

68,8%

37,8%

63,2%

55,3%

8

5

16

4

33

13,6%

4,6%

16,3%

10,5%

10,9%

1

0

6

1

8

1,7%

,0%

6,1%

2,6%

2,6%

59

109

98

38

304

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

p.000

Her iki semtte de Mardin kökenliler arasında geriye doğru göç etme eğiliminde
olan bireylerin ağırlıklı olarak 1991–1995 yılları arasında yoğunlaştığı görülmektedir.
Bu tarihler aynı zamanda bölgede köy boşaltmaların yoğunlaştığı tarihlere denk
düşmektedir ki, bunlar çoğunlukla zorunlu göçle İzmir’e taşınmış kente gelenlerden
oluşmaktadır. Bu bulgu zorunlu göçle gelenlerin başka sebeplerle gelen kişilere göre
memlekete geri dönme konusunda daha yüksek bir eğilime sahip olduklarını
göstermektedir.
Geri dönme eğilimi %11’lik oranlarla her iki semtteki Mardinli olmayan
yerleşimcilerde en düşük seviyededir. Gümüşpala’da geri dönmeyi düşündüğünü ifade
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etmiş olan 12 kişiden 6’sı 1975–1989 yılları arasında, 3’ü 1990–1999 ve geri kalan diğer
3 kişi de 2000 ve sonrasında İzmir’e yerleşmiştir. Kadifekale’deki Mardinli
olmayanlarda ise 3 kişiden 2 si 1990–1999, biri ise 2000 sonrasında gelmiştir. Buna
paralel olarak memlekete geri dönme gibi düşüncesi olmayan gruplar yine iki semtteki
Mardin dışından olan bireylerden oluşmaktadır. Oranlar açısından en yüksek değere
sahip Gümüşpala’daki Mardin dışından olan şahıslar %69, Kadifekale’deki Mardinli
olmayanlar %63’tür.
İki semtteki Mardinlilerin memlekete geri dönme konusunda karşıt bir düşünceye
sahip

olma

bakımından

karşılaştırılması

durumunda

Gümüşpala’dakilerin

Kadifekale’dekilere göre daha düşük oranda geri dönmek istedikleri görülmektedir.
Gümüşpala’daki Mardinlilerde bu oran %54 iken Kadifekale’dekilerde ise %38’dir.
Kadifekale ve Gümüşpala’daki Mardinliler aynı zamanda memlekette iş olması
veya geçiminin sağlanacağını bilmesi halinde hemen döneceğini belirten en yüksek
değere sahip grubu da oluşturmaktadır. Oranlar açısından Kadifekale’deki Mardinlilerde
%16, Gümüşpala’dakilerde ise %14’tür.
Yine memleketteki güvenliğin sağlanması halinde döneceğini beyan eden kişiler
en fazla Kadifekale’de oturan Mardinli şahıslarca dile getirilmiştir. Bu oran diğer
kategoriler arasında %6’lık bir değere sahiptir. Güvenlik etkeni yine Kadifekale’deki
Mardinli olmayan bireylerce de %3’lük bir oranda tercih edilmiştir. Gümüşpala’da ise
bu oran Mardinlilerde %2 iken, Mardinli olmayanlarda görülmemektedir.
Her iki semtte de zorunlu göçle gelenler memlekete temelli geri dönme
eğilimini en fazla taşıyan grubu oluşturmaktadır. Köy boşaltma sonucu göç edenlerin
yarısı ve terör/güvenlik sebebiyle gelenlerin %35’i memlekete geri dönmeyi
düşünmektedir.
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7- MEKÂN VE TOPLUMSALLIK
Mekân ve toplumsallık; Gümüşpala ve Kadifekale semtlerinde yaşayanların
kentsel mekânı kullanım alışkanlıkları, bir mekân olarak “ev”e sahip olma süreçleri ve
yaşadıkları mekâna olan aidiyet ve kalıcılık/geçicilik duyumsamaları bağlamında
incelenmiştir.

7.1- KENTSEL MEKÂN KULLANIM ALIŞKANLIKLARI
Kentsel mekân kullanım alışkanları, kişilerin semtleri ve bu semtte Mardinli
olan ve olmayan grupların, İzmir içinde gezdikleri başlıca yerler, Gümüşpala ve
Kadifekale semtleri arasında akrabalık oranları ve ziyaret sıklıkları, İzmir’in başka
semtlerine yapılan dost ziyaretleri, semt sınırlarının dışına çıkma sıklığı, iş yerinin
kentsel mekân içindeki konumu, iş yerine ulaşımda kullanılan yöntem ve alış-verişlerin
nerelerden yapıldığı bağlamında değerlendirilmiştir.
7.1.1- Gezilen Yerler
Gümüşpala ve Kadifekale semtindeki gecekondulu nüfusun İzmir’de gezdikleri
başlıca mekânlar tabloda sunulmuştur. Gümüşpalalıların başlıca gittikleri mekânlar
ortalamalarına göre sırasıyla; 1- Karşıyaka, 2- Dünya Barış Anıtı, 3- Konak-Kemeraltı,
4- Bostanlı-Çiğli-Aliağa-Menemen, 5- Bayraklı-Şemikler-Yamanlar-Doğançay, 6İnciraltı-Üçkuyular-Balçova-Güzelbahçe,

7-

Alsancak-Kordon,

8-

Bornova,

9-

Basmane-Çankaya ve 10- Buca-Şirinyer-Gölet şeklindedir.
Kadifekalelilerin ise başlıca gezi mekânları sırasıyla; 1- Konak-Kemeraltı, 2Kadifekale, 3- Karşıyaka, 4- İnciraltı-Üçkuyular-Balçova-Güzelbahçe, 5- AlsancakKordon, 6- Hatay-Eşrefpaşa-Güzelyalı, 7-Basmane-Çankaya, 8- Fuar, 9- Bornova, 10Buca-Şirinyer-Gölet şeklindedir.
Her iki semtte de yaklaşık %30’luk bir kesim gezmek için herhangi bir külfet
gerektirmeyen ve yaygın gezme yerlerini oluşturan Gümüşpala’da “Dünya Barış Anıtı”,
Kadifekale semtinde “Kadife Kale” mekânları dışında İzmir’de herhangi bir yere
gitmemiştir. Buna gerekçe olarak ise ilk başta ve en fazla ekonomik sebepleri, küçük bir
kesim ise bunun için ayrılacak zaman sıkıntısını göstermiştir.
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Tablo 55: Semtlere göre kentte gezilen başlıca mekânlar

Semt
Gümüşpala

Ortalama
N
Std. Sapma

Kadifekale

Ortalama
N
Std. Sapma

Toplam

Ortalama
N
Std. Sapma

Semt
Gümüşpala

Ortalama
N
Std. Sapma

Kadifekale

Ortalama
N
Std. Sapma

Toplam

Ortalama
N
Std. Sapma

Semt
Gümüşpala

Ortalama
N
Std. Sapma

Kadifekale

Ortalama
N
Std. Sapma

Toplam

Ortalama
N
Std. Sapma

Karşıyaka
,6393

KonakKemeraltı
,2732

BasmaneÇankaya
,0437

İnciraltıÜçkuyularBalçovaGüzelbahçe
,0710

BostanlıÇiğliAliağaMenemen
,2131

183

183

183

183

183

,48151

,44684

,20502

,25759

,41063

,1776

,5855

,0724

,1382

,0395

152

152

152

152

152

,38347

,49426

,25995

,34621

,19536

,4299

,4149

,0567

,1015

,1343

335

335

335

335

335

,49580

,49345

,23165

,30243

,34151

Dünya
Barış Anıtı
,3770

Kadife
Kale
,0164

Bornova
,0656

Ayrancılar
,0055

Fuar
,0328

183

183

183

183

183

,48598

,12733

,24821

,07392

,17857

,0066

,5724

,0526

,0395

,0526

152

152

152

152

152

,08111

,49637

,22404

,19536

,22404

,2090

,2687

,0597

,0209

,0418

335

335

335

335

335

,40717

,44392

,23729

,14325

Diğer
yerler
,0164

HatayEşrefpaşaGüzelyalı
,0546

BucaGöletŞirinyer
,0437

AlsancakKordon
,0656

KarabağlarGaziemir
,0219

,20041
BayraklıŞemiklerYamanlarDoğançay
,0874

183

183

183

183

183

183

,22791

,20502

,24821

,14662

,28324

,12733

,0658

,0461

,0921

,0197

,0000

,0724

152

152

152

152

152

152

,24873

,21029

,29013

,13955

,00000

,25995

,0597

,0448

,0776

,0209

,0478

,0418

335

335

335

335

335

335

,23729

,20712

,26796

,14325

,21358

,20041

Bu kapsama girmeyen semt sakinlerinin dışında da insanlar genelde semte
yakın yerleri tercih etme meyli taşımaktadırlar. Yukarıda semtlere göre en sık gidilen
yerlerin listesi dışında iki semt için en bilinen yerler Kadife Kale ve Dünya Barış
Anıtı’dır.
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Kadife Kale surları kenti tepeden seyretmek ve gün batımını izlemek için
İzmir’deki en ideal mekânlardan birisidir (bkz. Foto:7). Surlar, özellikle gün batımının
yaklaştığı saatlerde semtten veya yakın çevreden gelenler ile çok az sayıdaki yabancı
turistler tarafından ziyaret edilmektedir. Kale surlarının içi mahalleli çocukların futbol
oynadığı, erkeklerin ağaç altında oturup sohbet ettiği, kadınların hediyelik eşya üretimi
yapıp, pazarladığı, gençlerin ise surların üzerinde veya kenarlarında toplandığı bazen de
içki içtiği mekân olarak işlev görmektedir.
Karşıyaka ilçesi belediyesi tarafından inşa edilen ve 3 Temmuz 2008 tarihinde
hizmete açılan Dünya Barış Anıtı Gümüşpala semtinin kuzeyinde bulunan yüksek bir
tepeye inşa edilmiştir. Anıtın bulunduğu noktadan Bornova ve Buca semtleri hariç
İzmir’in önemli bir bölümünü görmek mümkündür (bkz. Foto:14). Karşıya ve
çevresinden çok az insanın ziyaret ettiği Dünya Barış Anıtından genelde Gümüşpala ve
Yamanlar çevresinde ikamet eden mahalle sakinleri faydalanmaktadır. Anıtın çevresinde
her kesimden insanı görmek mümkündür. Akşam yemeğini burada yiyen aileler, flört
eden genç çiftler, geleneksel kıyafetlisinden, modern kıyafetlisine kadar farklı
kesimlerden gelen kadınlar, anıtın aşağı kısmında arabalarının yanında içki içen erkekler
vs.
Gümüşpala ve Kadifekale’de insanlar genelde semtlerine yakın yerleri gezmek
amacıyla ziyaret etme eğiliminde olsalar da, her iki semtteki bireyler tarafından İzmir’de
sıkça ziyaret ettikleri ortak mekânlar bulunmaktadır. Bunlar: Konak, Kemeraltı, Karşıya
çarşısı ve sahilidir. Konak ve Kemeraltı’nın Gümüşpala’daki semt sakinlerince ziyaret
edilme ortalaması 0,27 iken Kadifekale’dekiler için bu oran 0,58’dir. Karşıyaka çarşısı
ve sahili Gümüşpala’dakilerce 0,63’lük ortalamayla, Kadifekale’dekilerce ise 0,17’lik
oranla tercih edilmektedir.
Gümüşpala ve Kadifekale’deki Mardinliler ve Mardinli olmayanlar açısından
İzmir’de gezilen mekânlar arasında ortalamalara bakıldığında Gümüşpala semtinde iki
grup arasında anlamlı bir farklılık görülmezken, Kadifekale’deki Mardinli olanlar ile
Mardinli olmayanlar arasında önemli bir farklılık göze çarpmaktadır. Örneğin; bu
semtteki Mardinlilerin Karşıyaka’ya gitme ortalaması son bir yılda 0,11 iken bu oran
Mardin dışından olanlarda 0,30 şeklindedir. Yine ilk grubun Bamane-Çankaya’ya gitme
oranı 0,04 iken bu ikinci grupta 0,12’dir. İnciraltı-Üçkuyular-Balçova-Güzelbahçe
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taraflarına gitme Kadifekaleli Mardinlilerde 0,08 olmasına karşın bu Mardinli
olmayanlarda 0,24’tür. Konak ve Kemeraltı ziyareti her iki grupta da yakın oranlarda
olmakla birlikte, bu durum Mardinlilerde 0,56 iken Mardinli olmayanlarda 0,62
şeklindedir. Buna karşın Kadife Kale’ye çıkma alışkanlığı Mardinlilerde 0,62 Mardin
dışından olanlarda ise 0,46’dır.
Kadifekale semtindeki Mardinliler ile Mardinli olmayanlar arasında kentsel
mekânın kullanımına ilişkin farklılığın temelinde ekonomik yeterlilik ile diğer
semtlerdeki akraba ve eş-dost ağının varlığı yatmaktadır. Mardin dışından olanlara göre
bu semtteki Mardinlilerin daha düşük gelir ortalamasına sahip olmasının yanında
İzmir’in diğer semtlerinde görüştükleri aile yüzdesi de daha azdır.

7.1.2- Semtler Arası Akrabalık Bağı ve Görüşme Sıklığı
Gümüşpala ve Kadifekale arasında sosyal ilişki düzeyi hakkında bilgi sunması
açısından akrabalık ilişki düzeyi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Gümüşpala’daki
Mardin kökenlilerin %57’sinin Kadifekale’de akrabası bulunurken, Kadifekale’deki
Mardinlilerin Gümüşpala’daki akraba oranı %18’dir. Akrabalık ilişkisi her iki semtteki
Mardinlilerde, Gümüşpala’da bulunanlarda ağırlıklı olmak üzere, orta düzeydedir.
Gümüşpala semtindeki Mardin dışından olanların Kadifekale’deki akraba oranı
%9, Kadifekale’deki aynı grubun ise Gümüşpala’daki akraba oranı %7,7 şeklindedir.
Tablo 56: Gruplara göre semtler arası akrabalık bağı
Kad./Güm.
akr. Var mı?
Fikrim yok

Sayı

Gümüşpala’da
ki Mardinliler
0

%
Evet, var
Hayır, yok
Toplam

9,0%

7,7%

3,7%

33

11

14

3

61

56,9%

9,2%

17,9%

7,7%

20,7%

25

107

57

33

222

43,1%

89,9%

73,1%

84,6%

75,5%

58

119

78

39

294

100,0%
p.000

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Sayı
%

Pearson Chi-Square. 71.627

Semtler

11

,8%

Sayı
%

Toplam
Kadifekale'deki
Mardindışı
3

,0%

Sayı
%

Sosyal gruplar
Gümüşpala'dak
Kadifekale'deki
i Mardindışı
Mardinliler
1
7

bakımından

akrabalar

arası

görüşme

sıklığına

bakıldığında

Gümüşpala’daki Mardinlilerin %17’si Kadifekale’deki akrabalarıyla hiç görüşmezken,
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%43’ü yılda 1–2 kez, %30’u ayda 1–2 kez, %10 ise haftada 1–2 kez görüşmektedirler.
Ortalama bakımından ise bu oran 1.33 şeklindedir. Aynı semtteki Mardinli olmayan 11
kişinin 1 tanesi akrabalarıyla hiç görüşmezken, 4 tanesi yılda 1–2, 4 tanesi ayda 1–2 ve 2
tanesi ise haftada 1–2 kez görüşmektedir. Bunun da ortalama bakımından değeri
1.63’tür.
Kadifekale’deki Mardinlilerin ise %15’i Gümüşpala’da bulunan akrabalarıyla
hiç görüşmezken, %30’u yılda 1–2 kez, %39’u ayda 1–2 kez, %15’i ise haftada 1–2 kez
görüşmektedir. Ortalama bakımından görüşme sıklığı 1.53’tür. Aynı semtteki Mardinli
olmayan 2 kişiden biri hiç görüşmezken, diğeri ise yılda 1–2 kez görüşmektedir.
Tablo 57: Gruplara göre akrabalar arası görüşme sıklığı
Görüşme
sıklığı
Hiç

Sayı

Gümüşpala’dak
i Mardinliler
5

%
Yılda 1-2
Ayda 1-2

9,1%

15,4%

50,0%

16,1%

4

4

1

22

43,3%

36,4%

30,8%

50,0%

39,3%

9

4

5

0

18

30,0%

36,4%

38,5%

,0%

32,1%

3

2

2

0

7

10,0%

18,2%

15,4%

,0%

12,5%

Sayı
%

Toplam

Sayı
%

Pearson Chi-Square. 3.903

9

13

Sayı
%

Haftada 12

Toplam
Kadifekale'deki
Mardindışı
1

16,7%

Sayı
%

Sosyal gruplar
Gümüşpala'dak Kadifekale'deki
i Mardindışı
Mardinliler
1
2

30

11

13

2

56

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

p.918

Gümüşpala ile Kadifekale arasında yüksek düzeyde olmayan ziyaretler genelde
akraba ziyaretleri ile düğün ve taziye ziyaretleri çerçevesinde gerçekleşmektedir. Düğün
için ziyaretler daha çok Gümüşpala’dan Kadifekale’ye doğru tek yönlü bir süreç
içerisinde meydana gelmektedir.

7.1.3- Semt Dışı Ziyaretler
Semtlere göre kişilerin semt dışında İzmir’in başka semtlerinde görüştüğü
akraba, yakın eş-dost gibi ailelerin varlığı gruplar bazında tabloda gösterilmiştir.
Gümüşpala semtinde yaşayan Mardinlilerin %65’inin, Mardin dışından olanların
%75’inin ve Kadifekale semtindeki Mardinlilerin %57’sinin Mardin dışından olanların
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ise %71’inin İzmir’in başka semtlerinde görüştükleri başka aileler bulunmaktadır.
Bunların bazıları akraba iken bazıları eski komşu, hemşeri veya iş arkadaşı ailelerden
oluşmaktadır.
Tablo 58: Gruplara göre semt dışı ziyaretler
Sosyal gruplar
Semt
dışında gör.
Aile var mı?
Evet, var

Gümüşpala’dak
i Mardinliler

Gümüşpala'dak
i Mardindışı

Kadifekale'deki
Mardinliler

Kadifekale'deki
Mardindışı

38

92

56

34

220

65,5%

75,4%

56,6%

70,8%

67,3%

20

30

43

14

107

34,5%

24,6%

43,4%

29,2%

32,7%

58

122

99

48

327

100,0%
p.027

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Sayı
%

Hayır, yok

Sayı
%

Toplam

Toplam

Sayı
%

Pearson Chi-Square. 9.182

Her iki semtte de Mardin dışından olanların diğer semtlerde ikamet eden
ailelerle görüşme oranı Mardinlilere göre daha yüksektir. Kadifekale’deki Mardinli
olmayanlar en yüksek orana sahip iken, en düşük yüzdelik yine Kadifekale’deki
Mardinlilerde görülmektedir. Gümüşpala’da ise oranlar Mardin dışından olanlarda daha
yüksek olmasına karşın nispeten birbirine yakındır.
Bu verilere dayanarak her iki semtteki Mardinliler ile Mardinli olmayanların
kentsel

mekân

Kadifekale’deki

kullanımı
Mardinli

konusunda,
grubun

daha

Gümüşpala’daki
dezavantajlı

hemşerilerine

olduğu

göre

görülmektedir.

Kadifekale’deki Mardinlilere ilişkin elde edilen bu bulgu, bu grubun diğer sosyal gruplar
arasında daha kapalı bir sosyal yapıya sahip olduğunu göstermesi açısından önemlidir.
Kadifekale’deki Mardin dışından olanlarda oranın en yüksek çıkmasının en önemli
sebebi; bu grubun diğer gruplar arasında yerleşim tarihi bakımından daha eski olmaları
ve ayrıca bu semtten taşınmış yakın akraba veya hemşeri-komşu gibi daha güçlü bir
sosyal ağa sahip olmaları şeklinde değerlendirilebilir. Bu olgu aynı zamanda aşağıda
sunulan tabloda gösterildiği üzere, bu topluluğun diğer ailelerle görüşme sıklığınca da
desteklenmektedir.
Mardinliler ise kendi aralarında semtler bağlamında değerlendirildiğinde
Gümüşpala’dakilerin Kadifekale’dekilere göre daha güçlü dış sosyal ağa sahip oldukları
görülmektedir.
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Bu ailelerle görüşme sıklıkları ise semt ve sosyal gruplara göre aşağıdaki
tabloda sunulmuştur. Gümüşpala semtindeki Mardinlilerin %6’lık kısmının diğer
semtlerde görüştükleri herhangi bir aile bulunmazken, %53’ü bu ailelerle yılda 1–2 kez,
%33’ü ayda 1–2 kez ve %8’i haftada 1–2 kez görüşmektedir. Görüşme ortalaması bu
grupta 1,4 şeklindedir. Aynı semtteki Mardinli olmayanların ise %6’sının görüştüğü
herhangi bir aile bulunmazken, %37’si yılda 1–2, %50’si ayda 1–2, %4’ü haftada 1–2 ve
%3’ü her gün başka semtlerde oturan ailelerle görüşmektedir. Ortalama görüşme sıklığı
ise 1,6’dır.
Tablo 59: Semt dışında görüşülen aileri ziyaret sıklığı

Ziyaret Sıklığı
Hiç

Sayı
%

Yılda 1-2

Sayı
%

Ayda 1-2

Sayı
%

Haftada 12

Sayı
%

Her gün

Sayı
%

Toplam

Sayı
%

Pearson Chi-Square. 21.795

Gümüşpala’dak
i Mardinliler
2

Sosyal gruplar
Gümüşpala'dak Kadifekale'deki
i Mardindışı
Mardinliler
5
0

Toplam
Kadifekale'deki
Mardindışı
0

7

5,6%

5,5%

,0%

,0%

3,2%

19

34

15

8

76

52,8%

37,4%

26,8%

24,2%

35,2%

12

45

36

21

114

33,3%

49,5%

64,3%

63,6%

52,8%

3

4

5

4

16

8,3%

4,4%

8,9%

12,1%

7,4%

0

3

0

0

3

,0%

3,3%

,0%

,0%

1,4%

36

91

56

33

216

100,0%
p.040

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Kadifekale’de ise bu durum daha sık görüşme niteliği göstermektedir. Oranlar
açısından Mardinlilerin %27’si yılda 1–2 kez, %64’ü ayda 1–2 kez, %9’u haftada 1–2
kez görüştüğü aile bulunurken, Mardin dışından olanların %24’ü yılda 1–2 kez, %64’ü
ayda 1–2 kez ve %12’si haftada 1–2 kez görüştüğü aileler vardır. Ortalama bakımından
görüşme sıklıkları Mardinlilerde 1,82 Mardinli olmayanlarda ise 1,87’dir.
7.1.4- Semt Dışına Çıkma
Kentsel mekân kullanım alışkanlığına ilişkin önemli göstergelerden biri olan
semt dışına en son çıkma tarihi, semt ve cinsiyete göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Cinsiyete göre semt sınırları dışına çıkma sıklığı, her iki semtte de cinsiyete
göre önemli farklılıklar göstermektedir. Toplamda erkeklerin %60’ı son bir gün içinde
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semtten çıkmış olmasına karşın, kadınların ise sadece %18’i son bir gün içinde semtin
dışındaki başka bir yere gitmiştir. Yine toplamda erkeklerin %17’si, kadınların ise %7’si
son üç gün içinde semt dışına çıkmıştır. Kadınların semtten başka bir yere gitmesi %23
ve %25’lik oranlarla en fazla son bir hafta ve son 15 gün içinde gerçekleşmiştir.
Tablo 60: Semt ve cinsiyete göre semt dışına çıkma sıklığı

Erkek
Son bir gün

Sayı
%

Son üç gün

Sayı
%

Son bir hafta
Son 15 gün

74

11

54

9

148

55,2%

24,4%

66,7%

13,6%

45,4%

28

5

10

3

46

11,1%

12,3%

4,5%

14,1%

14

15

11

10

50

%w

10,4%

33,3%

13,6%

15,2%

15,3%

Sayı

6

4

4

24

38

4,5%

8,9%

4,9%

36,4%

11,7%

Sayı

9

8

2

11

30

6,7%

17,8%

2,5%

16,7%

9,2%

Sayı
%

Son 6 ay
Son bir yıl
Toplam

Toplam

20,9%

%
Son 3 ay

Kadın

Sayı

%
Son bir ay

Kadifekale
Kadın
Erkek

Gümüşpala

Semt Dışına Çıkma Sıklığı

Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%

Pearson Chi-Square. 25.638
Pearson Chi-Square. 63.485

2

1

0

5

8

1,5%
0
,0%
1
,7%
134

2,2%
0
,0%
1
2,2%
45

,0%
0
,0%
0
,0%
81

7,6%
1
1,5%
3
4,5%
66

2,5%
1
,3%
5
1,5%
326

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

p.000
p.000

Semtler bazında cinsiyete göre değerlendirildiğinde Gümüşpala’daki kadınların
Kadifekale’dekilere göre semt dışına çıkma sıklığı daha fazladır. Gümüşpala’daki
kadınların

%24’ü

son

bir

gün

içinde

semtten

çıkmış

olmasına

karşın

Kadifekale’dekilerin %14’ü aynı eylemde bulunmuştur. Yine Gümüşpala semtindeki
kadınlar %11’lik oranla son üç gün içinde semtten ayrılmış, fakat Kadifekale’deki
kadınların yalnızca %5’i son üç gün içinde semtten çıkmıştır. Kadifekale’deki kadınların
%36’lık gibi büyük bir kısmı semti en son 15 gün önce terk etmiştir. Her iki semtteki
kadınların yaklaşık %17’si semtten en son bir ay önce çıkmıştır. Erkeklerde ise iki semt
arasında ciddi bir farklılık görülmemekte birlikte Kadifekale’de nispeten daha fazladır.
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Tablo 61: Gruplara göre semt dışına çıkma sıklığı
Semt Dışına
Çıkma Sıklığı
Son bir gün

Sayı

Gümüşpala’da
ki Mardinliler
27

%
Son üç gün

Sayı
%

Son bir hafta

Sayı
%

Son 15 gün

Sayı
%

Son bir ay

Sayı
%

Son 3 ay

Sayı
%

Son 6 ay

Sayı
%

Son bir yıl

Sayı
%

Toplam

Sayı
%

Pearson Chi-Square.39.963

Sosyal gruplar
Gümüşpala'dak Kadifekale'deki
i Mardindışı
Mardinliler
58
33

Toplam
Kadifekale'deki
Mardindışı
30

148

46,6%

47,9%

33,7%

61,2%

45,4%

14

19

10

3

46

24,1%

15,7%

10,2%

6,1%

14,1%

9

20

16

5

50

15,5%

16,5%

16,3%

10,2%

15,3%

2

8

21

7

38

3,4%

6,6%

21,4%

14,3%

11,7%

5

12

11

2

30

8,6%

9,9%

11,2%

4,1%

9,2%

1

2

4

1

8

1,7%

1,7%

4,1%

2,0%

2,5%

0

0

0

1

1

,0%

,0%

,0%

2,0%

,3%

0

2

2

0

5

,0%

1,7%

2,1%

,0%

1,5%

58

121

97

49

325

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

p.008

Semt ve gruplar bazında semt sınırları dışına çıkma sıklığı en çok
Kadifekale’deki

Mardinli

ve

Mardinli

olmayanlarda

farklılık

göstermektedir.

Kadifekale’deki Mardinlilerin %34’ü son bir gün içinde semt sınırları dışına çıkarken,
Mardin dışındakilerde ise bu oran %61 şeklindedir. Kadifekale’de oranlar daha çok son
üç ile son bir ay arasında dağılmaktadır. Son 15 gün kategorisini ise çoğunlukla
Kadifekale’deki Mardinli kadınlar oluşturmaktadır. Erkeklerde ise bu durum son bir gün
ile son bir hafta arasında değişiklik göstermektedir.
Her iki semtte de son üç ay ile son bir yıl kategori arasındaki bireylerin
çoğunluğunu üst orta yaş grubu ile yaşlı grubu oluşmaktadır.

7.1.5- Kentsel Mekân ve İş Yeri
Çalışan bireylerin semt ve gruplara göre iş yerleri tabloda gösterilmiştir. İş
yerinin mekânsal dağılımında hem semtler hem de semt içindeki gruplar arasında
farklılık söz konusudur.
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Gümüşpala semtinde yaşayan Mardinlilerin %38’inin iş yeri semt içinde,
%35’i seyyar, %27’sinin ise kentin merkezindedir. Aynı semtteki Mardin dışından
olanların iş yeri dağılımları ise; %39’unun semt içinde, %38’inin kentin merkezinde,
%11’i seyyar ve %6’sının şehir dışındadır. Kadifekale’de ise Mardinli grubun
%32’isinin iş yeri kentin merkezinde, %24’ü seyyar, %22’si evde ve %18’inin ise semt
içindedir. Mardin dışındaki grubun ise %48’i kentin merkezinde, %19’u seyyar, %22’si
semt içinde ve %4’ü şehir dışında çalışmaktadır.
Tablo 62: Gruplara göre iş yerinin konumu

İş Yeri Konumu
Semt içinde

Sayı

Gümüşpala’dak
i Mardinliler
13

%
Kentin
merkezinde

Sayı
%

Şehir dışında

Sayı
%

Seyyar

Sayı
%

Evde

Sayı
%

Diğer

Sayı
%

Toplam

Sayı
%

Pearson Chi-Square. 44.091

Sosyal gruplar
Gümüşpala'dak Kadifekale'deki
i Mardindışı
Mardinliler
26
9

Toplam
Kadifekale'deki
Mardindışı
6

54

38,2%

39,4%

18,0%

22,2%

30,5%

9

25

16

13

63

26,5%

37,9%

32,0%

48,1%

35,6%

0

4

1

1

6

,0%

6,1%

2,0%

3,7%

3,4%

12

7

12

5

36

35,3%

10,6%

24,0%

18,5%

20,3%

0

0

11

2

13

,0%

,0%

22,0%

7,4%

7,3%

0

4

1

0

5

,0%

6,1%

2,0%

,0%

2,8%

34

66

50

27

177

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

p.000

Gümüşpala semtinde semt içinde iş yerine sahip olma hem Mardinlilerde hem
de Mardinli olmayan grupta aynı orandadır. Kadifekale semtine oranla semt içinde iş
yeri yüzdeliğinin Gümüşpala’da daha yüksek olması bu semtlerdeki çarşının gelişmişlik
düzeyiyle birincil düzeyde ilişkilisi bulunmaktadır.
Ekonomik aktivitelerin üretildiği bir mekân olarak çarşı iki semt arasında gözle
görülür derecede farklılık göstermektedir. Kadifekale’dekine oranla Gümüşpala’daki
çarşı çok daha fazla gelişmiş bir niteliktedir. (bkz. Foto: 14-15) Gelişmişlik düzeyi
bakımından Gümüşpala çarşısı yalnızca yakın mesafede bulunan Gümüşpala, Nafız
Gürman ve Emek mahallelerinde ikamet edenlerin değil, fakat aynı zamanda bu
mahallelerin çevresinde bulunan Yamanlar, Onur gibi mahallelerde yaşayan insanların
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da başlıca alış-veriş merkezini oluşturmaktadır. Bu yönüyle Gümüşpala çarşısının
bölgenin “merkezi” olma yönünde bir süreç izlediği ileri sürülebilir.
Gümüşpala çarşısında iş yerleri modern görünümlü ve büyüktür. Özellikle
2000 yılı sonralarından itibaren büyüyen Gümüşpala çarşısında pazarın devingenliği
rahatlıkla gözlemlenebilir. Yaklaşık 700 metre uzunluğunda, Gümüşpala semtinin aynı
zamanda ana caddesi niteliği taşıyan bu pazarda; banka, PTT, birahane, birkaç büyük
market, toptancılar, küçük market ve büfeler, giyim mağazaları, kuyumcular, mobilya ve
ev eşyası mağazaları, cep telefonu bayileri, manav, kasap, dürüm ve pişirim lokantaları,
pastane, bilardo salonu, berber, terzi, nalburcu, demir doğrama atölyesi, marangoz, araba
tamirhanesi, çok sayıda kahvehane, (birçok kente hizmet veren) otobüs firmaları
temsilcilikleri, internet salonu ve ehliyet kursu temsilciliği bulunmaktadır. Bunların
yanısıra etli pilav, dürüm veya sebze-meyve satan bazı seyyar tablalar da vardır.
Sermaye döngüsünün hızlı yaşandığı bu pazarda, mekânın değeri ve Dolayısıyla
mekândan elde edilen kazanç oldukça yüksektir. Örneğin, Gümüşpala çarşısında orta
ölçekli bir mağazanın aylık kirası 3000 TL iken ara sokaktaki bir kahvehanenin aylık
kirası 1000 TL’dir. Yol üstü orta ölçekli bir dükkânın aylık kirası 600 TL’nin
üzerindedir. Bu yönüyle İzmir’in seçkin denebilecek diğer semtlerinden çok da farklı bir
değere sahip olmayan mekândan elde edilen rant, Gümüşpala’da azımsanmayacak
ölçektedir. Çarşının güçlü bir pazar sunduğunun birer göstergesi olan Gümüşpala
çarşısında Mardinlilerin önemli bir gücü bulunmaktadır. İş yerlerinin önemli bir bölümü
Mardinlilere aittir. Bunun dışında çarşıda esnaflık yapanların yaklaşık yarısı Mardin
kökenlidir. Bu grup içinde Ömerli ilçesi ve köyleriden olan önemli bir esnaf grubu
vardır.
Kadifekale’de ise çarşı Gümüşpala’dakine göre daha küçük ve çok az gelişmiş
bir düzeydedir. 100–150 metrelik iki sokak üzerine kurulmuş bu mekân, birçok yönüyle
Güneydoğu Anadolu’daki bir kasabanın özelliklerini yansıtır (bkz. Foto:9). Çarşıda orta
büyüklükte bir market, ürünlerin çoğunun sınır ticareti sonucu getirilen dökme Seylan
(kaçak) çayı, Arap kahvesi, sigara yaprağı, tütün, parfüm gibi malların satıldığı
dükkânlar, giyim mağazası, kuyumcu, dürüm büfesi, lokanta, fırın, nalburcu, berber,
genelde Kürtçe müziklerin bulunduğu kasetçi, çok sayıda kahvehane, seyyar tablalar ve
çoğunluğu doğu firmaları olmak üzere, özellikle Mardin firmalarına ait otobüs bileti
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temin eden yazahaneler bulunmaktadır. Bunun yanında köşe başı veya yolun kenarında
dizilmiş ve ayakkabı, etli pilav, tandır ekmeği, Mardin’den getirilmiş pestil, kuru üzüm,
kavun-karpuz çekirdeği ve yine Mardin yöresine özgü bir sebze olan acur, ayrıca tütün
ve kaçak çay gibi ürünlerin satıldığı birçok seyyar satıcı da vardır (bkz. Foto:10). İş
yerleri küçük ve derme çatma bir özelliktedir. Çarşıdaki iş yeri sayısı 30’u geçmez. Bir
ucunda sıra halinde birbirinin benzeri olan kiralık küçük dükkanlar semtin ileri
gelenlerinden birine aittir. Kadifekale’de İzmir’de en ucuza mal edilebilecek kahvaltıyı
yapmak mümkündür. Başka semtlerde gevrek (simit), boyoz, haşlanmış yumurta gibi
ürünler 40’ar kuruş iken Kadifekale’de bunlar 25’er kuruştan satılmaktadır.
Kadifekale’de çarşı bir pazar yeri olmaktan çok bir kasaba veya köy meydanına
benzer. Bu meydanlarda olduğu gibi, Kadifekale çarşısında insanları sosyal amaçlarla bir
arada toplayan, kişilerin vakitlerinin çoğunu geçirdiği sosyal bir mekândır. Kişiler, (daha
doğrusu erkekler) çarşıyı gören noktalarda toplanıp gelen-geçeni gözlemlerken, bir
yandan da sohbet ederler.
Gümüşpala’dakinin aksine Kadifekale’deki çarşıda kadına pek rastlanmaz. Bu
durum, kadının hem müşteri, hem de esnaf rolü için geçerli bir durumdur. Gümüşpala
çarşısında gezen kadınların kıyafetleri çeşitlilik gösterir. Türbanlı, Mardin yöresinde
kadınların geleneksel başörtüsü olan beyaz tülbentli orta yaşlı kadınlardan pantolonlu
veya kısa etekli genç kadınlara kadar çeşitli kıyafetlerdeki kadınlara Gümüşpala’da
rastlanmasına karşın, bu durum Kadifekale’de daha geleneksel ve beyaz tülbentli, eşarplı
ve fistan giymiş kadın ağırlıklıdır.
Kent merkezinde çalışma oranı semt ve gruplara göre en fazla Mardinli
olmayanlarda görülmektedir. Buna karşın Mardinlilerin seyyar olarak çalışma biçimleri
her iki semtte de daha yüksektir. Gümüşpala’daki Mardinlilerin çalışma kolunu özellikle
sebze-meyve gibi mallara dayalı pazarcılık oluşturmaktadır. Öyle ki semtte kapının
önünde üst üste dizili halde bulunan tahta sebze kasalarından, o evde oturanların
Mardinli olduğunu tahmin etmek mümkün olabilmektedir. Bir diğer seyyar çalışma
biçimini ise geçici ve günlük ücrete (yevmiye) dayalı amelelik oluşturmaktadır. Bu da
Mardinliler arasında yaygın bir iş kolunu oluşturmaktadır.
Kadifekale’deki Mardinlilerde ise seyyar satıcılıkta çalışanların büyük bir
çoğunluğu midyecilik sektörüyle uğraşmaktadır. Erkekler bu sektörde toplama ve
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pazarlama kolunda hizmet verirken, kadınlar ise ağırlıklı olarak hazırlama işini
gerçekleştirmektedir.
Bir üretim yeri olarak “ev” Gümüşpala semtinde nerdeyse hiç görülmezken, bu
olguya %22’lik oranla en fazla Kadifekale’deki Mardinlilerde rastlanmaktadır. Bu
kategoriye giren bireylerin tümünü kadınlar oluştururken, üretim malzemesini midye
oluşturmaktadır. Kadifekale sokaklarında evin önünde toplanmış ve midye dolması
yapan kadın manzarası olağan bir durumdur. Kadifekale’de “ev” hem bir yaşam, hem de
bir üretim mekânıdır.

7.1.6- İş Yerine Ulaşım Biçimi
Yaşanılan mekânda konumun iş yerine olan ulaşım üzerindeki etkisini
göstermesi bakımından halen bir işte çalışan bireylerin iş yerine olan ulaşımı biçimleri
aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Bu tablo iş yerinin kent içinde nerede olduğunu gösteren
tabloyla karşılaştırılmalı değerlendirildiğinde, iş yerinin en fazla semt içinde olduğu
Gümüşpala semtinde mekânsal yakınlık nedeniyle bireylerin önemli bir çoğunluğunun iş
yerine yayan gittiği görülmektedir. Bu oran Mardinlilerde %44, Mardinli olmayanlarda
ise %36’dır. Buna karşın iş yeri kentin merkezinde olanların tümüne yakını belediye
otobüsü veya dolmuşu tercih etmektedir. Bu oran Gümüşpala’daki Mardinlilerde %41,
Mardinli olmayanlarda ise %30’dur. Gümüşpala semtinde iş yerine şahsi arabasıyla
giden Mardinlilerin oranı %9, Mardin dışından olanlarda ise %13’tür. Aynı semtte iş
yerine servisle giden %19’luk kısmın tümünü Mardinli olmayanlar oluşturmaktadır. Bu
rakam aynı zamanda fabrika veya büyük üretim tesislerinde düzenli şekilde çalışan birey
oranının da bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.
Kadifekale’de ise iş yeriyle olan ulaşımda konumun önemli bir etkisi
bulunmaktadır. İş yeri en fazla şehir merkezinde olan Kadifekale’deki Mardinli olmayan
grubun %52’si iş yerine yayan giderken, bu oran Mardinlilerde %43 şeklindedir.
Konumun ulaşım üzerindeki etkisini destekleyen bir diğer argüman “mekân algısı”
bölümünde tartışılan ve mekânın ne anlam ifade ettiğine ilişkin bireylerin Kadifekale
için “her yere yakın, yürüyerek her yere gidebilirsin” ifadesidir.
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Tablo 63: Gruplara göre iş yerine ulaşım biçimi
İş Yerine Ulaşım
Biçimi
Belediye
otobüsü/dolmu
şa biniyorum

Gümüşpala’dak
i Mardinliler

Şahsi arabamla Sayı
gidiyorum/İş
arabamla
%
Sayı
%
Diğer

Sayı
%

Toplam

13

19

13

7

52

40,6%

29,7%

35,1%

28,0%

32,9%

14

23

16

13

66

43,8%

35,9%

43,2%

52,0%

41,8%

3

8

2

1

14

9,4%

12,5%

5,4%

4,0%

8,9%

Sayı

%

Servis

Toplam
Kadifekale'deki
Mardindışı

Sayı

%
Yayan
gidiyorumYürüyorum

Sosyal gruplar
Gümüşpala'dak Kadifekale'deki
i Mardindışı
Mardinliler

Sayı
%

Pearson Chi-Square. 15.562

0

12

4

2

18

,0%

18,8%

10,8%

8,0%

11,4%

2

2

2

2

8

6,3%

3,1%

5,4%

8,0%

5,1%

32

64

37

25

158

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

p.212

İş yerine şahsi veya iş arabasıyla gitme Kadifekale semtinde Mardinliler için
%5, Mardinli olmayanlarda ise %4’tür. Bu oranlar Gümüşpala semtinde ikamet edenlere
göre daha düşüktür. Servisle gitme oranı Mardinlilerde %11, Mardin dışındakilerde ise
%8’dir. Bu kapsam içine giren bireylerin önemli bir çoğunluğu tekstil işinde çalışan
fabrika işçilerinden oluşmaktadır.

7.1.7- Kentsel Mekân ve Alış-veriş
Alış-verişin yapıldığı yerlerin semt ve gruplara göre ortalamaları tabloda
sunulmuştur. Mahalle bakkalı veya marketlerinden alışveriş, her iki semtte gruplara göre
yakın bir ortalamayla en fazla tercihi oluşturmaktadır. Gümüşpala’da mahalle
bakkalından/marketinden alışveriş ortalaması 0,74 iken Kadifekale’de 0,82’dir. 0,60’lık
ortalamayla Gümüşpala semti için ikinci sıradaki alışveriş yerini semt pazarı
oluşturmaktadır. Kadifekale semti için ise ikinci sırada 0,73’lük ortalamayla seyyar
satıcılar gelmektedir. Seyyar satıcılardan alış veriş yapma ortalaması Gümüşpala’da 0,15
düzeyindedir. Gümüşpala semtinde üçüncü sıradaki alışveriş yerini 0,21’lik ortalamayla
büyük alış-veriş merkezleri oluşturmaktadır. Oysa Kadifekale için bu ortalama 0,08
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düzeyindedir. Kadifekale için üçüncü sırayı 0,48’lik ortalamayla semt pazarları
oluşturmaktadır.
Tablo 64: Gruplara göre başlıca alış-veriş yerleri

Sosyal gruplar
Gümüşpala’dak Ort.
i Mardinliler
N

Gümüşpala'dak
i Mardindışı

Kadifekale'deki
Mardinliler

Kadifekale'deki
Mardindışı

Toplam

Semt
mağazal
arından
,0517

Büyük
alışveriş
merkezl
erinden
,1379

Semt
pazarında
n
,6724

Seyyar
satıcıda
n
,1724

Kemeraltı
ndan
,0000

Diğer
alışveri
ş
,0172

58

58

58

58

58

58

58

,381

,223

,347

,473

,381

,000

,131

,7073

,0325

,2520

,5772

,1463

,0000

,0325

123

123

123

123

123

123

123

,456

,178

,435

,496

,354

,000

,178

,8438

,0208

,0208

,5000

,8125

,0417

,0417

96

96

96

96

96

96

96

,365

,143

,143

,502

,685

,200

,200

,7800

,0000

,2000

,4600

,6000

,0600

,0600

50

50

50

50

50

50

50

,418

,000

,404

,503

,494

,239

,239

Mahalle
bakkal/
marketl
erinden
,8276

Std.
Sap.
Ort.
N
Std.
Sap.
Ort.
N
Std.
Sap.
Ort.
N
Std.
Sap.
Ort.

,7798

,0275

,1560

,5535

,4159

,0214

,0367

N

327

327

327

327

327

327

327

Std.
Sap.

,415

,163

,363

,497

,579

,144

,188

Gruplara göre ise alış-veriş yerleri şu şekildedir. Semt bakkalından alışveriş
oranı

Gümüşpala’daki

Mardinlilerde

0,82’lik

ortalamaya

sahipken,

Mardinli

olmayanlarda 0,70’dir. İkinci sırada gelen semt pazarı oranı Mardinlilerde 0,67 Mardinli
olmayanlarda ise 0,57’dir. Büyük alış-veriş merkezlerinden alış-veriş Gümüşpala’daki
Mardinlilerde 0,13 Mardinli olmayanlarda ise 0,25’tir. Seyyar satıcıdan alış-verişte
durum her iki grupta birbirine yakındır. Oranlar Mardinlilerde 0,17 Mardin
dışındakilerde de 0,14’tür.
Kadifekale semtinde semt bakkalı veya marketinden alışveriş en yüksek
ortalamayı oluşturmaktadır. Bu oran Mardinlilerde 0,84 Mardinli olmayanlarda ise
0,78’dir. Semt bakkalından alış-veriş yapmanın önemli bir gerekçesini veresiye alışveriş oluşturmaktadır. Kadifekale’de ikinci sırada tercih edilen alış-veriş seyyar
satıcılardan yapılmaktadır. Mardinlilerde 0,81 Mardin dışındakilerde ise 0,60’dır.
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Seyyar satıcılar Kadifekale sokaklarının önemli bir parçasıdır. İkindi vakti
insanların daha çok kadınların kapı önünde oturmaya başlamasıyla birlikte seyyar
satıcıların, bohçacı kadınların çığırtmaları duyulmaya başlanır. Dar sokaklarda
giyimden, sebze meyveye, ev eşyasından overlokçulara kadar türlü envanterler
pazarlanabilmektedir. Seyyar satıcılığın Gümüşpala semtinin aksine Kadifekale’de
yaygın olmasının önemli sebeplerinden birini ekonomik koşullar oluşturmaktadır. Kayıt
dışı olması sebebiyle mağaza veya marketlere göre daha ucuz olan bu pazar
Kadifekale’de özellikle kadınların alış-veriş için en önemli tercihlerinden birini
oluşturmaktadır. Bu durum aynı zamanda semt çarşısının imkanları ile semt dışına
çıkabilme kabiliyetiyle de yakından ilişkilidir. Çarşıdaki ürün çeşitliliğindeki kıtlıkla
birlikte kadınların semt dışına çıkmasındaki düşüklük, seyyar satıcılığı bu semtte daha
güçlü kılmıştır. Seyyar satıcılar da bu potansiyelin farkındadır. Bu durum öte yandan
burada yaşayan insanların halen geleneksel alış-veriş alışkanlıklarını devam ettirdiğinin
bir göstergesi olarak da okunabilir.
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7.2- BİR MEKÂN OLARAK EV VE İNŞASI
Evin mülkiyet durumu, elde edilme şekli, evde sonradan yapılan değişiklikler,
resmi kaydı, gecekondu affı başvurusu, semtte kiraya verilen ev oranı ve evden
memnuniyet düzeyi bir mekân olarak ev ve inşası bölümünde işlenen konuları
oluşturmaktadır.
7.2.1- Evin Mülkiyeti
Gümüşpala ve Kadifekale’deki semt sakinlerinin oturdukları evin mülkiyetine
göre durumları şu şekildedir: Gümüşpala’da kişilerin %62’si ev sahibi ve %35’i kiracı
iken Kadifekale’deki bireylerin %44’ü ev sahibi ve %52’si kiracıdır. Sönmez (2002:259)
İzmir üzerine yaptığı çalışmada kent merkezinde yer alan bölgelerinde kiracılık oranının
%51-75 arasında, kent çeperindeki bölgelerde ise %15-37,5 oranları arasında olduğu
bulgusuna ulaşmıştır.
Araştırmada akrabasının evinde oturan kişilerin oranının Gümüşpala’da %3,
Kadifekale’de ise %4 olduğu tespit edilmiştir. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere,
Gümüşpala semtinde evlerin büyük bir bölümü, içinde oturan kişilerin mülkiyeti iken,
Kadifekale’de evlerin yarısından biraz daha fazlası kiralıktır.
Tablo 65: Gruplara göre evin mülkiyeti
Evin
Mülkiyeti
Bana/Bi
ze ait

Gümüşpala’dak
i Mardinliler
Sayı
%

Kira
Akrabay
a ait

80

41

26

181

57,6%

64,5%

40,2%

51,0%

53,9%

24

40

57

23

144

40,7%

32,3%

55,9%

45,1%

42,9%

1

4

4

2

11

1,7%

3,2%

3,9%

3,9%

3,3%

Sayı
%

Toplam

Sayı
%

Pearson Chi-Square. 14.443

Toplam
Kadifekale'deki
Mardindışı

34

Sayı
%

Sosyal gruplar
Gümüşpala'dak Kadifekale'deki
i Mardindışı
Mardinliler

59

124

102

51

336

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

p.025

Sosyal gruplar arasında ev sahipliği oranı en yüksek Gümüşpala’daki Mardinli
olmayanlara aitken, en düşük oran Kadifekale’deki Mardinlilerde görülmektedir.
Gruplar bazında halen oturulan evin mülkiyet durumu aşağıdaki tablodaki gibidir.
Gümüşpala semtinde yaşayan Mardinlilerin %58’i ev sahibi, %41’i ise kiracıdır. Aynı
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semtteki Mardin dışından olanların ise %65’i ev sahibi, %32’si kiracıdır.
Kadifekale’deki Mardinlilerin ise %56’sı kiracı, %40’da ev sahibidir. Mardinli
olmayanların ise %51’i ev sahibi ve %45’i kiracıdır.

7.2.2- Elde Edilme Şekli
Ev sahibi olan kişilerin evi elde etme yolları iki semt arasında önemli derecede
farklılaşmaktadır. Gümüşpala’da evlerin büyük bir çoğunluğu şuan evde oturan ev
sahipleri tarafından inşa edilmiş olmasına karşın, Kadifekale’de evler bir başkası
tarafından inşa edilmiş, fakat şuanki mülk sahibi tarafından satın alınmıştır. Oranlar
bakımından Gümüşpala semtinde ev sahiplerinin %58’i evi kendisi inşa etmiş ve %28’i
satın almış olmasına karşın, Kadifekale’de evlerin %69’u satın alınmış, %16’sı miras
kalmış ve %14’ü inşa edilmiştir.
Gümüşpala semtinde evin şuan ki mülk sahibi tarafından inşa edildiğini
destekleyen diğer paralel bir bulgu semte yerleşim sebeplerinde geçen ve bu semtte
önemli bir yüzdeliğe sahip “arsanın ucuz olması” nedenidir. Bunların bazıları inşa
edeceği evin arsasını çevirme yoluyla elde etmişken, bazıları ise daha önce çevirmiş
kişiden cüzi bir fiyata satın almış veya hibe yoluyla devralmıştır. 1960’lı yıllardan sonra
semtte imarlaşma ilk önce arsanın birileri tarafından kireçle çevrilmesiyle başlar. Bu kişi
çoğunlukla büyük bir arsayı çevirir ve ardından onu parselleyerek parçalar halinde satar
veya kimi zaman hibe eder. Bu durumda devreye güven ve nüfuz elde etme
mekânizmalarının girdiği görülmektedir. Çeviren kişi arsaları satarken öncelikli olarak
hemşerilerini tercih eder. Bu alış-veriş hemşeriye duyulan güvenin daha fazla olmasının
bir sonucu iken, aynı zamanda bu kişiye etrafında toplayabileceği sosyal bir güç
sağlaması açısından işlevseldir. İlk yerleşimciler çevirdikleri büyük arsalarda aynı
zamanda yol için boş arsalar da bırakırlardı. Konut inşa eden yerleşimciler inşaat
sırasında iki konut arasında bir arabanın geçme mesafesinde yol açarlardı. Böylece daha
sonra bu evlerin kenarında inşa edilen diğer evler bu düşünceye riayet ederek ev veya
bahçe sınırlarını buna göre çizerlerdi. Yol için mekândan yapılan bu feragat elbette
mekâna yerleşenlerin ortak çıkarlarının bir sonucudur. Nihayetinde kamusal kullanım
için ayrılan bu mekân, evin pratik kullanımı üzerinde birincil derecede etkide
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bulunurken, uzun vadede evin değeri üzerinde belirleyici olabilmektedir. Bir gecekondu
semti olarak kurulan Gümüşpala böylece nispi bir nazım planına sahip olabilmiştir.
Gümüşpala’da bu sürecin yaşanması mekânın her şeyden önce işlenmemiş bir
halde bulunması ve geniş olmasıyla ilişkilidir. İkincil olarak ise mekânın kent dışındaki
konumundan dolayı sahip olduğu o zamanki düşük ticari değeriyle (rayiç bedeli) ilişki
bir durumdur. Her iki sebep daha sonraki bölümlerde iki semtin karşılaştırılması yoluyla
ayrıntılı şekilde analiz edilmiştir.
Tablo 66: Gruplara göre evin elde edilme şekli
Şuan
oturduğunuz
evi nasıl elde
ettiniz?
Kendim
inşa ettim

Gümüşpala’da
ki Mardinliler
Sayı
%

Satın
aldım

Sayı
%

Miras kaldı

Sayı
%

Diğer

Sayı
%

Toplam

Sayı
%

Pearson Chi-Square. 67.465

Sosyal gruplar
Gümüşpala'dak Kadifekale'deki
i Mardindışı
Mardinliler

Toplam
Kadifekale'deki
Mardindışı

18

48

1

9

76

52,9%

60,0%

2,4%

33,3%

41,8%

14

18

37

10

79

41,2%

22,5%

90,2%

37,0%

43,4%

0

12

3

8

23

,0%

15,0%

7,3%

29,6%

12,6%

2

2

0

0

4

5,9%

2,5%

,0%

,0%

2,2%

34

80

41

27

182

100,0%
p.000

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Evin elde edilme şekli gruplara göre aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Gümüşpala’daki Mardinlilerin %53’ü Mardinli olmayanları da %60’ı evi kendisi inşa
etmiş olmasına karşın aynı semtteki Mardinlilerin %41’i Mardinli olmayanların da
%23’ü evini satın almıştır. Kadifekale’deki Mardinli ev sahiplerinin ise %90’ı evi satın
almış, %7’si miras yoluyla elde etmiş ve %2’si ise kendisi inşa etmiştir. Bu semtteki
Mardin dışından olanların ise %37’si evi satın almış, %33’ü inşa etmiş ve %30’u miras
yoluyla elde etmiştir.
Kadifekale’deki ev sahipleri arasında şuan oturduğu evi kendisi inşa etmiş olan
neredeyse hiç kimse bulunmamaktadır. Buna karşın Gümüşpala’daki Mardinlilerin
yaklaşık yarısı evlerini kendileri inşa etmiştir.
Gümüşpala semtinde evlerin neredeyse tümüne yakını çok katlıdır. Apartman
niteliğinde olan bu yapıların büyük bir bölümü; ya aile bireylerinin zaman içinde
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topladıkları sermaye sonucunda oturdukları tek katlı evin üzerine kat ilave etmesiyle
oluşturdukları ya da Almanya’da çalışıyor halde bulunan aile üyelerinin (tümüne yakını
anadili Arapça olan Mardinlilerden oluşmaktadır) satın aldıkları apartmanlardan
oluşmaktadır. Gümüşpala semtinde bugün itibariyle neredeyse hiç boş arsa kalmamıştır.
Şimdiki gecekondular Gümüşpala semtinin kuzeyinde yer alan otobanın üst kısmında
“Küçük Yamanlar” olarak isimlendirilen bölgede kurulmaktadır.

7.2.3- Sonradan Yapılan Değişiklik Durumu
Evde sonradan yapılan değişiklik durumu kazanılan sermayenin mekâna
yatırılmasının bir göstergesi olması bakımından araştırmada incelenen diğer önemli bir
konu olmuştur. Evde sonradan yapılan değişiklik durumu özellikle iki semt arasında
farklılık göstermektedir. Gümüşpala’daki ev sahiplerinin %55’i, Kadifekale’dekilerin ise
%30’u evine sonradan kat ilave etmiştir. Buna karşın Gümüşpala’daki ev sahiplerinin
%8’i ve Kadifekale’dekilerin %15’i evinde orta düzeyde bir iyileştirme çalışması
yapmış, yine Gümüşpala semtinde yaşayanların %8’i ve Kadifekale’dekilerin %33 ufak
çaplı değişiklikler gerçekleştirmiştir. Gümüşpala’daki ev sahiplerinin %30 ve
Kadifekale’deki ev sahiplerinin %21’i evinde hiçbir değişiklik yapmamıştır.
Gruplara göre evde sonradan değişiklik yapma durumu ise şu şekildedir:
Gümüşpala’daki Mardinlilerin %58’i kat yükseltmiş, %10’u orta düzeyde değişiklik
yapmış, %7’si ufak çapta değişiklik yapmıştır. %26’sı hiçbir değişiklik yapmamıştır.
Aynı semtteki Mardin dışından olanların ise %53’ü kat yükseltmiş, %7’si orta düzeyde
değişiklik yapmış, %8’i ufak değişiklikler yapmıştır. %32’si ise herhangi bir değişiklik
yapmamıştır.
Kadifekale semtindeki Mardinlilerin ise %24’ü sonradan evine kat ilave etmiş,
%16’sı orta düzeyde iyileştirmeler yapmış ve %38’i ufak çapta değişiklikler yapmıştır.
%22’si ise hiçbir değişiklik yapmamıştır. Mardin dışından olanların da %38’i kat
yükseltmiş, %13’ü orta ölçekte değişiklik yapmış, %25’i ufak iyileştirmeler yapmıştır.
%21’i herhangi bir değişiklik yapmamıştır.

257

Tablo 67: Gruplara göre evde sonradan yapılan değişiklikler
Oturduğunuz evde
sonradan bir
değişiklik yaptınız
mı?
Evet, kat
yükselttim

Gümüşpala’dak
i Mardinliler
Sayı
%

Evet, bahçe,
çatı, zeminde
bazı
iyileştirmeler
yaptım

Sayı
%

Diğer

Sayı
%

Toplam

18

39

9

9

75

58,1%

53,4%

24,3%

37,5%

45,5%

3

5

6

3

17

9,7%

6,8%

16,2%

12,5%

10,3%

2

6

14

6

28

6,5%

8,2%

37,8%

25,0%

17,0%

8

23

8

5

44

25,8%

31,5%

21,6%

20,8%

26,7%

Sayı

%
Hiçbir değişiklik
yapmadım

Toplam
Kadifekale'deki
Mardindışı

Sayı

%
Ufak birkaç
düzenleme
dışında pek bir
değişiklik
yapmadım

Sosyal gruplar
Gümüşpala'dak Kadifekale'deki
i Mardindışı
Mardinliler

Sayı
%

Pearson Chi-Square. 31.204

0

0

0

1

1

,0%

,0%

,0%

4,2%

,6%

31

73

37

24

165

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

p.002

Sahip olunan eve sonradan kat(lar) ilave etmenin ev sahipleri için çeşitli
sebepleri vardır. Bu sebeplerden en önemlisini, yetişen kuşağın barınma ihtiyacını
karşılama nedeni oluşturmaktadır. Kat yükseltme genelde babanın veya baba ile
çocuklarının birlikte arttırdıkları sermayenin buraya yatırılması neticesinde meydana
gelmektedir. Gümüşpala semtinde üstte/altta babanın, diğer katlarda ise çocukların
oturduğu birçok iki, üç ve daha çok katlı ev bulunmaktadır. Bu durumun bir göstergesi
olarak bu semtte üç veya dört kata kadar yükseltilmiş bazı apartmanların adının sonunda
“Kardeşler Apt.” ifadesine rastlanabilmektedir. Kat yükseltmenin diğer bir sebebi ev
sahibinin çıktığı katları kiraya verme amacıdır. Bu gerekçe aynı zamanda kişinin evi
üzerinden uzun vadede yatırım yapmasını da ifade etmektedir. Buna ilişkin veriler,
kiraya verilen ev tablosunda gösterilmiştir.
Kat yükseltme yoluyla “ev”e yapılan bu yatırım aynı zamanda kişilerin mekâna
olan aidiyetleri, orada kalıcı olma duyumsamaları üzerinde önemli bir bilgi sunmaktadır.
Kat yükseltme kişinin aynı zamanda orada kalıcı olacağını düşünmesinin bir sonucudur.
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Mekâna kök salmanın bir ön göstergesi gibidir. Kalıcı olma duyumsaması her şeyden
önce kişilerin yıllar içinde biriktirdikleri sermayesini, yıkım riskine rağmen, buraya
yatırmasını sağlamaktadır. Bu duyumsama aynı zamanda imar planı dışında yapılan bu
evlerin yıkılabileceği konusunda duydukları şüpheyle de ilişkilidir. Her şeyden önce
imar izin belgesi veya ruhsat olmaksızın kat yükseltme sonradan yapılacak yıkım
karşısında oraya yatırılan sermaye için büyük bir risk oluşturmaktadır. Ev sahipleri bu
riske rağmen aslında buraya yaptıkları yatırımın kendilerine bir kâr nesnesi olarak
kalacağını düşünerek lüks denebilecek daireler inşa etmekteler. Nitekim semtte kat
yükseltme inşaatlarının halen sürmekte olduğu görülmektedir.
Gümüşpala’da evlerin tümüne yakını imar prosedürüne (imar izin belgesi, yapı
kullanım izin belgesi vs.) uymadan inşa edilmiş olmasına rağmen, semt sakinlerinin
çoğunluğu bundan sonra bu yapıların kaçak olmaları gerekçesiyle yıkılabileceğine
inanmamaktadır. Kişilerin bu şekilde düşünmesinin birtakım somut nedenleri
bulunmaktadır. Gümüşpala semtinde bugüne kadar bir iki çatı dışında ciddi bir yıkım
süreci gerçekleşmemiştir. Bu gelişme yerleşimcilerin inşa edilen mekânın kalıcılığı ve
bu konuda ortak bir kanı geliştirmeleri üzerinde önemli düzeyde rol oynamıştır.
Mekânda kalıcılık duyumsaması kişilerin ellerindeki sermayeyi kat çıkma için
harcamaları konusunda teşvik edici bir etki yaratırken, risk duyumsamalarını da
hafifletmektedir. Devletin otoritesinden duyulan kuşku veya korkuyla birlikte, bu
durumun sıkça ifade ediliş biçimi; “bundan sonra buraya müteahhit de giremez”, “burayı
kim yıkabilir, etrafına bak, hepsi 3-5 katlı evler” şeklindedir. Kişiler yıkım olması
halinde ev sahiplerinin zararlarının ödenemeyeceğini ve bu sebeple de kaos yaşanacağını
düşünmektedirler.
Gümüşpala semtinde ikamet edenler kazandıkları sermayeyi yine Gümüşpala
semtinde ev, dükkân gibi mülklere yatırarak değerlendirme eğilimdedirler. Bunda
yukarıda sayılan etkenlerin yanı sıra mekânın ticari değerine duydukları inaçla da bir
ilgisi bulunmaktadır. Örneğin, kahvehanenin birinde cama asılan satılık ilanında 180
m2’lik çatı ev için 90.000 TL istenmektedir. Bu meblağ elbette çatı ev için değil, fakat
bunun yerine arsa için talep edilmektedir. Bir dairenin fiyatı ise 70.000-80.000 TL
arasında değişmektedir.
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Oysa Kadifekale’de bireyler elde ettikleri sermayeyi Kadifekale semtine
yatırma

eğilimi

taşımazlar.

Bu

durum

öncelikle

mekânın

fiziksel

anlamda

elverişsizliğinden, yani topoğrafik yapısından ileri gelmektedir. Kadifekale’nin önemli
bir kısmı (İmariye semtinin büyük bir kısmı ile Kosova semtlerinin bir bölümü) heyelan
tehlikesi taşıyan riskli bölge olarak tescillenmiştir. Heyelan riski taşımayan (Kadifekale
semti) diğer kısımlar da yine dik yamaçlı bir arazi özelliği taşımaktadır.
Mekândan kaynaklanan diğer bir etken ise Gümüşpala’dakinin aksine
Kadifekale’de parsellerin küçük olmasıdır. Semtte parseller 70 ile 90 m2 arasında
değişmektedir.6 Bu etkenlerin yanında diğer bir sebep ise, kişilerin burada yapacakları
yatırımların ileride onlara bir kazanç sağlayamacağına inanmalarıdır. Bu inanç buraya
yapılacak

yatırımın

görüşmecilerin

kullandığı

ifadeyle

“ölü

yatırım”

olarak

düşünülmesine sebep olmaktadır. Semtin olumsuz olarak düşünülen imajının da etkili
olduğu bu inanç, kişilerin elde ettikleri sermayeyi İzmir’in başka semtlerinde
değerlendirmelerinde etkili olmaktadır. Görüşmecilerin beyanına göre semtteki evlerin
değeri 20.000 ile 30.000 TL arasında değişmektedir. Mekâna yapılacak yatırım
konusunda kişilerin duydukları güvensizlik ile semtte yıllardan beri süregelen yıkım
söylentisi, evlerde yapılan değişikliklerin genelde ufak çapta kalmasına yol açmaktadır.

7.2.4- Evin Resmi Kaydı
Gümüşpala ve Kadifekale’de bulunan evlerin resmi kayıt durumları tabloda
gösterilmiştir. Gümüşpala semtinde bulunan evlerin %60’ı şahsi tapulu, %22’si ise
hisseli tapuludur. %18’inin ise herhangi bir kaydı bulunmamaktadır. Kadifekale’de ise
evlerin %64’ü şahsi tapulu ve %34’ü hisseli tapuludur.
Gümüşpala semtinde konutların büyük bir kısmı gecekondu affı sonucunda
elde edilen şahsi tapulardan oluşsa da, bu statüdeki konutların tümüne yakını tapunun
alındığı dönemde tek veya çift katlı olan konutlara tescillenmiştir. Fakat konutlara
sonradan ruhsat alınmadan yapılan ilaveler bunları kaçak duruma düşürmüştür.
Buna karşın Kadifekale’de bu tür bir çoğunluktan bahsedilemez. Şahsi tapulu
evlerin bazıları, gecekondu affı sonrasında elde edilen tapular sonucunda herhangi bir

6

Bu veriler Konak Belediyesi İmar Müdürlüğünden alınmıştır.
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mevzuat sorunu olmayan evlerden oluşmaktadır. Buna rağmen Kadifekale’de hisseli
tapu statüsünde olan konutların oranı tabloda görüldüğü üzere Gümüşpala’dan daha
fazladır.
Tablo 68: Semte göre evin resmi kaydı
Semt
Evin Resmi Kaydı
Şahsi tapulu

Sayı

Kadifekale
43

114

60,2%

64,2%

61,6%

26

23

49

22,0%

34,3%

26,5%

%
Hisseli tapulu

Sayı
%

Hiçbir kaydı yok

Sayı
%

Toplam

Sayı
%

Pearson Chi-Square. 33.553

Toplam

Gümüşpala
71

21

1

22

17,8%

1,5%

11,9%

118

67

185

100,0%

100,0%

100,0%

p.000

7.2.5- İmar Affı Başvurusu
En son 1984 ve 1985 yılında çıkarılan gecekondu affı ve daha önceki aflara
başvuru yüzdelikleri tabloda sunulmuştur. Gümüşpala’daki ev sahiplerinin %52’si,
Kadifekale’dekilerin ise %15’i gecekondu affına başvurmuştur. İki semt arasındaki bu
büyük farklılık en başta evin elde edilme şekliyle ilişkilidir. Gümüşpala’daki ev
sahiplerinin büyük bir oranı evi kendisi inşa etmiş ve bu tür prosedürleri kendisi takip
etmiştir. Öyle ki, bu süreci tecrübe etmiş kişiler, yasa numaraları ve diğer teknik
hususları ezbere bilmektedirler.
Tablo 69: Semte göre imar affı başvuru durumu
Semt
İmar affına hiç
başvurdunuz mu?
Fikrim yok

Sayı

Gümüşpala
10

Kadifekale
15

25

8,8%

22,4%

13,8%

60

10

70

52,6%

14,9%

38,7%

44

42

86

38,6%

62,7%

47,5%

%
Evet

Sayı
%

Hayır

Sayı
%

Toplam

Sayı
%

Pearson Chi-Square. 46.428

Toplam

114

67

181

100,0%

100,0%

100,0%

p.000

Kadifekale’deki ev sahiplerinin büyük bir yüzdesi evi başkasından satın
almıştır. Kadifekale semtinde imar affına başvuruda bulunmuş ev sahiplerinin
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bazılarından birinci taksit alınmış olmasına rağmen, konutlarının arkeolojik sit alanı
kapsamında bulunması sebebiyle başvuruları iptal edilmiştir.
7.2.6- Kiralık Ev Durumu
Semtte kiraya verilen evin durumuna göre iki semt karşılaştırıldığında;
Gümüşpala’daki ev sahiplerinin %16’sının, Kadifekale’de ise %8’inin semtte kiraya
verdiği bir evi bulunmaktadır.
Bu durum sosyal gruplar bazında değerlendirildiğinde; Gümüşpala’daki
Mardinlilerin %18’i, aynı semtteki Mardinli olmayanların %15’inin kiralık evi
bulunurken, Kadifekale’deki Mardinlilerin %5’inin ve Mardin dışından olanların ise
%12’sinin semtte kiralık evi vardır.
Gümüşpala semtinde çok katlı binalar olmasına rağmen kiralık evlerin %16’lık
oranda kalmasının önemli bir nedeni bu katların ailenin diğer üyelerince kullanılmasıdır.
Bu durum oluşmadığında ise evler kiraya verilmektedir. Bu da konutlardan aynı
zamanda bir kazanç elde edilmesini sağlamaktadır. Kadifekale’de ise daha önceki
bölümlerde belirtildiği üzere, konutların önemli bir çoğunluğu kiralık durumdadır.
7.2.7- Evden Memnuniyet
Yaşanılan evden memnuniyet durumuna göre iki semt arasındaki en önemli
farklılık Kadifekale’de evden memnun olmayanların yüksek oranında görülmektedir.
Gümüşpala semtinde bireylerin evden memnuniyet düzeyi ortalaması 2,73 iken
Kadifekale’de bu ortalama 2,45’tir. Bu durum çoğunlukla Kadifekale’deki evlerin
Gümüşpala’dakilerine
kaynaklanmaktadır

göre

(bkz.

daha

Foto:5).

sıhhatsiz

bir

Kadifekale’de

yapıya
ikamet

sahip
edenlerin

olmalarından
büyük

bir

çoğunluğunun kiracı olması da evden memnuniyetsizlik durumunun ortaya çıkmasında
ayrıca rol oynadığı söylenebilir. Nitekim Kadifekale semtinde oturduğu evden memnun
olmayanların %37’si kiracı konumundadır. Gümüşpala semtinde ise bu düşünceye sahip
kişilerin %20’si kiracıdır.
Gümüşpala’da kişilerin %4’ü yaşadığı evden hiç memnun değilken, %11’i
memnun değil, %10’u kararsız, %57’si memnun ve %18’i çok memnun durumdadır.
Kadifekale’de ise kişilerin %16’sı hiç memnun değil iken, %14’ü memnun değil, %7’si
kararsız, %36’sı memnun ve %28’i çok memnun durumdadır.
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Evden memnuniyet durumuna göre sosyal gruplar karşılaştırıldığında; iki
semtte sosyal gruplar kendi aralarında benzer oranlara sahip iken, Gümüşpala ve
Kadifekale’deki Mardinliler arasında büyük bir farklılığın olduğu görülmektedir.
Gümüşpala’daki Mardinlilerin yaşadıkları evden daha memnun olmalarına karşın
Kadifekale’deki Mardinlilerin evden memnuniyet düzeyleri daha düşük çıkmaktadır.
Ortalamalarına bakıldığında; Gümüşpala’daki Mardinlilerin evden memnuniyet düzeyi
ortalaması

2,75

Gümüşpala’daki

iken

Kadifekale’deki

Mardinli

olmayanların

Mardinlilerde
evden

bu

ortalama

memnuniyet

2,35’tir.

ortalaması

2,72

Kadifekale’deki aynı topluluğun ise ortalaması 2,66’tır.
Tablo 70: Gruplara göre oturulan evden memnuniyet düzeyleri
Sosyal gruplar
Şuan oturduğunuz
evden memnun
musunuz?
Hiç memnun
değilim

Gümüşpala’dak
i Mardinliler

Gümüşpala'dak
i Mardindışı

Kadifekale'deki
Mardinliler

Kadifekale'deki
Mardindışı

2

6

18

6

32

3,4%

4,9%

18,0%

11,8%

9,7%

6

13

13

8

40

10,3%

10,7%

13,0%

15,7%

12,1%

Sayı
%

Memnun
değilim

Sayı
%

Kararsızım

Sayı
%

Memnunum

Sayı
%

Çok
memnunum

Sayı
%

Toplam

Sayı
%

Pearson Chi-Square. 32.377

Toplam

5

13

10

0

28

8,6%

10,7%

10,0%

,0%

8,5%

36

67

34

20

157

62,1%

54,9%

34,0%

39,2%

47,4%

9

23

25

17

74

15,5%

18,9%

25,0%

33,3%

22,4%

58

122

100

51

331

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

p.001

Oranlar bazında bakıldığında; Gümüşpala’daki Mardinlilerin %3’ü hiç
memnun değil, %10’u memnun değil, %9’u kararsız, %62’si memnun ve %16’sı çok
memnundur. Aynı semtteki Mardin dışından olanların ise %5’i hiç memnun değil, %11’i
memnun değil, %11’i kararsız, %55’i memnun ve %19’u çok memnun durumdadır.
Kadifekale’de ise Mardinlilerin %18’i hiç memnun değil, %13’ü memnun
değil, %10’u kararsız, %34’ü memnun ve %25’i yaşadığı evden çok memnundur. Aynı
semtteki Mardinli olmayanların %12’si hiç memnun değil, %16’sı memnun değil,
%39’u memnun ve %33’ü çok memnundur.
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7.3- MEKÂN VE KİMLİK: KALICILIK/GEÇİCİLİK DUYUMSAMASI
Mekân ve kimlik kişilerin mekânla kurdukları özdeşim ve mekânın kişilere ne
anlam ifade ettiği üzerine temellenmiştir. Bu bölümde kişilerin mekân hakkındaki
tanımlamaları, Gümüşpala ve Kadifekale semtleri arasında fark görüp görmedikleri, bu
farkların ne olduğu, semte ilişkin belittikleri sorunlar, kentten ve semtten memnuniyet
düzeyleri ve sınıfsal durumlarındaki gelişmeye bağlı olarak semtten taşınıp taşınmama
konusundaki eğilimleri sorgulanmaktadır.
7.3.1- Mekâna Aidiyet ve Özdeşim Duygusu
Mekâna aidiyet ve özdeşim kişilerin üzerinde yaşadıkları mekânla kurdukları
bağ ve ondan hareketle sahiplendikleri kimlik(ler)le ilişkilendirilmektedir. Burada
aranılan husus bireylerin mekânın sahip olduğu isme “im” takısını ekleyip kendileri için
bir kimlik öğesi olarak benimseyip benimsemedikleridir. Sorgulama konusu edilen
kimlikler ise İzmirlilik, Mardinlilik, Gümüşpalalılık ve Kadifekalelilik kimlikleridir.
Gümüşpala ve Kadifekale semtlerinde kendilerini İzmirliyim şeklinde
tanımlayan yerleşimcilerin ortalaması Gümüşpala’da 0,34, Kadifekale’de ise 0,19’dur.
Buna göre İzmirlilik kimliğiyle özdeşim Gümüşpala’da daha fazladır.
Her iki semtteki sosyal gruplara göre değerlendirildiğinde, Gümüşpala’daki
Mardinlilerde 0,16 Mardin dışından olanlarda 0,42 Kadifekale’deki Mardinlilerde 0,06
ve Mardin dışından olanlarda ise 0,45’tir. Ortalamalardan anlaşılacağı üzere, İzmirlilik
kimliğiyle özdeşim her iki semtte de Mardin dışından olan gruplarda çok daha yüksektir.
Mardinli gruplar açısından bakıldığında Gümüşpala’dakilerine göre Kadifekale’deki
Mardinlilerde nerdeyse yok denecek kadar düşüktür.
Tablo 71: Gruplara göre İzmirlilik kimliğiyle özdeşim düzeyi ortalaması
Sosyal gruplar
Gümüşpala’daki
Mardinliler
Gümüşpala'daki
Mardindışı
Kadifekale'deki Mardinliler
Kadifekale'deki Mardindışı
Toplam

Ortalama

N

Std. Sapma

,1695

59

,37841

,4274

124

,49671

,0686

102

,25407

,4510

51

,50254

,2768

336

,44808
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Mardinlilik kimliğiyle kurulan özdeşime bakıldığında Gümüşpala semtinde
kendilerini Mardinliyim şeklinde tanımlayan bireylerin ortalaması 0,27 Kadifekale
semtinde ise 0,62’dir. Bu rakamlar İzmirlilik kimliğiyle karşılaştırıldığında yaşanılan
kentle bütünleşme konusunda bu rakamların birbirlerini destekler bir nitelik gösterdiği
anlaşılmaktadır. Gümüşpala semtinde İzmirlilik kimliğiyle özdeşim daha yüksek
Mardinlilik ise daha düşük iken, Kadifekale semtinde İzmirlilik kimliği düşük fakat
Mardinlilik kimliği daha yüksektir.
Mardinlilik kimliği her iki semtteki gruplar bazında değerlendirildiğinde
Gümüşpala’daki Mardinlilerin 0,66’sı Kadifekale’deki Mardinlilerin ise 0,81’i
kendilerini Mardinliyim şeklinde tanımlamışlardır. Kadifekale’deki Mardinlilerde
İzmirlilik kimliğiyle olan oldukça düşük özdeşime karşın, Mardinlilikle kurulan yüksek
ortalamalı bu özdeşim, bu gubun yaşanılan kentle bağı kuramadığını fakat bunun yerine
memleketle olan kimliksel bağını yaygın şekilde sürdürdüğünü göstermektedir. Bu bağ,
yalnızca Mardin’den gelmiş kişilerde değil, kökeni Mardinli olup da, İzmir’de doğmuş
kişilerde de devam etmektedir. Bu kategorideki bireylerin Mardinlilik kimliğiyle olan
özdeşimleri ortalaması 0,25’dir. Oysa bu oran Gümüşpala’da 0,08 düzeyindedir.
Tablo 72: Gruplara göre Mardinlilik kimliğiyle özdeşim düzeyi ortalaması
Sosyal gruplar
Gümüşpala’daki
Mardinliler
Gümüşpala'daki
Mardindışı
Kadifekale'deki Mardinliler
Kadifekale'deki Mardindışı
Toplam

Ortalama

N

Std. Sapma

,6610

59

,47743

,0887

124

,28548

,8137

102

,39125

,2549

51

,44014

,4345

336

,49643

Yaşanılan mekânın yerel kimliğiyle özdeşim düzeyi açısından Gümüşpalalılık
kimliğinin semtte ikamet edenlerin önemli bir oranı tarafından benimsendiği
görülmektedir. Gümüşpala semtinde kendini Gümüşpalalıyım şeklinde tanımlayan
bireylerin ortalaması 0,35 düzeyindedir. Bu rakam Gümüşpala’daki Mardinlilerde 0,30
Mardin dışından olanlarda ise 0,37’dir.
Gümüşpalalılık kimliği, semtin kuruluşu olan 1960’lı yıllardan itibaren inşa
edilmiş, bu sebeple de nispeten yeni bir kimlik sayılır. Bu kimlik tıpkı semtin kuruluşu
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gibi sıfırdan inşa edilmiştir. İnşasında semte Doğu Anadolu, Güneydoğu, İç Anadolu
gibi bölgelerden gelmiş farklı etnik ve mezhebe mensup insanın katkısı vardır. Kimliğin
inşasında yer alan bu çeşitliliğin, Gümüşpalalılık kimliğini bu yönüyle Anadoluluk
kimliğiyle benzer kıldığı söylenebilir.
Gümüşpalalılık kimliğinin bazı göstergelerini gündelik yaşamda görmek
mümkündür. Bunlardan birincisi, kurucusu semte Mardin’den göç etmiş ve burada
esnaflık yapan birisi tarafından 1998 yılında kurulan Gümüşpala Spor’dur. Gümüşpala
Spor Derneği ismi altında kurulan bu takım 2009 yılında 1. Amatör Kümeye çıkmıştır.
Semt esnafının bu takıma olan desteğini çarşının ortasına astırdığı siyah ve kırmızı
renklerin üzerine “1. Amatör Kümeye Çıkan Gümüşpala Spora Başarılar. … Ticaret”
şeklindeki destek ilanlarında görmek mümkündür. Gümüşpala Spor Derneğinin amaçları
arasında ilk sırada şu ifade geçmektedir: “Üyeleri her türlü sportif faaliyete alıştırmak,
fiziki ve ruhi yönden nesli “sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” ilkesinde geliştirmek,
gençliği birbirine yakın, saygılı, kolektif iş yapma geleneği kazandırmak ve sosyal
ihtiyaçlarını karşılamaktadır”. Dernek başkanına göre Gümüşpala Spor farklı köken ve
mezhebe mensup gençleri bir arada toplayarak, bunlar arasındaki dayanışmayı
arttırmakta, ayrıca Gümüşpala semtine karşı varolan önyargıların da kırılmasına
yardımcı olmaktadır.
Gümüşpalalılık kimliğinin diğer bir göstergesi, semte hizmet veren toplu
taşıma araçlarının son durak olarak Gümüşpala’yı kullanması, yolcuların da gidilecek
yeri tarif ederken yine bu ismi kullanması sayılabilir. Diğer bir gösterge ise iş yerlerinin
tabelalarında dikkat çeken ve Gümüşpala adının “Gümüşpala Kuyumculuk” gibi ticari
bir isim olarak kullanılmasıdır.
Kadifekalelilik kimliğiyle özdeşim oranı Kadifekaleliler arasında 0,56’lık
ortalamaya sahiptir. Sosyal gruplar açısından bakıldığında Kadifekale’de Mardinlilerin
0,50’si Mardin dışından olanların ise 0,66’sı kendini Kadifekaleliliyim şeklinde
tanımlamaktadır.
Kadifekale kuruluş tarihi itibariyle ve bu sebeple de bir semt ismi bakımından
uzun tarihselliğe sahip bir mekândır. Gümüşpala gibi sıfırdan inşa edilmiş bir mekân
olmaktan öte, eski dokunun üzerine yeniden inşa edilmiş bir mekândır. Bu yönüyle
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Kadifekalelilik daha eski bir kimlik olmakla birlikte yeni yerleşimlerle birlikte yeniden
üretilen bir kimliği oluşturmaktadır.
Gümüşpala’daki Mardinlilere göre Kadifekale’deki Mardinlilerin İzmir’e göç
ile semte yerleşim tarihleri daha geç olmasına rağmen, içinde yaşadıkları semtin
kimliğini Gümüşpala’daki Mardinlilelere göre daha yüksek oranda sahiplenmiş
olmalarının sebeplerinin iyi anlaşılması için Kadifekalelilik kimliğinin bu sosyal grup
için ne ifade ettiğinin incelenmesi gerekmektedir. Bugün itibariyle yüklendiği
anlamlarıyla Kadifekalelilik her şeyden önce politik bir kimliktir. Kadifekale terimi
özellikle İzmir’in çeşitli semtlerinde yaşayan bireyler için yüksek oranda Mardinli ve
Kürt kimlikleriyle özdeş bir anlam taşır. Kadifekale semtinde yalnızca Mardinliler ve
Kürtler yaşamıyor olsa da, genel kanı bu yöndedir. Kadifekale’deki yerleşimcilerin
geneli de bu kanının farkındadır. Mardinli gubun bu kimliği benimseme oranı bu
topluluğun aynı zamanda bu farkındalıkla birlikte Kadifekaleliği olumladığını da
göstermektedir. Bir başka deyişle, Kadifekale’deki Mardinlilerin yarısı Kadifekalelilik
kimliğinin politik yanının farkında olmakla birlikte, bu kimliği bu yanıyla birlikte
sahiplenmektedirler. Kadifekalelilik, sahip olduğu bu politik anlamıyla bireyler arasında
dayanışmayı arttırıcı bir etki de yaratmaktadır. Bu kimlik her ne kadar sadece
Mardinliler tarafından taşınıyor olmasa da çağrıştırdığı “Mardin” anlamıyla da bireylerin
memleketle olan bağını kuran bir kimlik olmaktadır. Kadifekale’nin İzmir’de yaşayanlar
arasında “Küçük Mardin” şeklinde adlandırılması da bunun bir göstergesi olarak ele
alınabilir.
Evin elde edilme şekli bölümünde tartışıldığı üzere, Kadifekale’de mekân
büyük bir oranda şuan üzerinde yaşayanlar tarafından inşa edilmiş değil, fakat daha çok
önceden başkalarınca kurulmasının ardından buraya yerleşenler tarafından yeniden
düzenlenmiş ve halâ kullanılan bir mekândır. Bu noktada, mekânın kurucu öznesi olmak
ile başkaları tarafından inşa edilmiş mekânın kullanıcısı olmanın mekânla kurulacak
özdeşim üzerinde ne yönde bir etkisi olduğu sorgulanabilir. Danış ve Kayaalp (2005) bu
konuda yaptıkları araştırmada kent içi bir çöküntü alanı olan Elmadağ’a sonradan
yerleşen bireylerin devraldıkları bu semti sahiplenmeleri, onunla özdeşim kurmalarının,
gecekondu semtlerinde yoktan bir yaşam var eden muadillerine göre daha zor olduğu
bulgusuna ulaşmışlardır. Yazarlara göre önceden kurulmuş mekâna sonradan yerleşen
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göçmen gruplar kentte yeni bir toplumsallık yaratamamakta, bu da yaşadıkları semtle
kurdukları aidiyeti zayıflatmakta, yabancılaşmayı arttırmakta, dolayısıyla da ortak değer
ve normlar tesis edilememektedir. Danış ve Kayaalp, Elmadağ’daki daimi devinimi ise
kurulamayan toplumsallık ile buna bağlı olarak ortaya çıkmayan ortak toplumsal
değerlerle ilişkilendirmektedirler. Semtte toplumsal ve kültürel bir sürekliliğin olmayışı
Elmadağ’da sıkı bir mahallelilik bağı veya güçlü bir sosyal ilişkiler ağının oluşmasını
zorlaştırmaktadır. Elmadağ’ın ortak toplumsal bir mekân olarak kurulamamasının bir
diğer etkeni ise çeşitlilik gösteren göçmenler için devletin veya yerel yönetimlerin ortak
bir kamusal alan oluşturmada insiyatif almamaları gösterilmektedir.
Oysa, önceden kurulmuş bir mekâna yerleşmek ile onunla kurulan özdeşim ve
aidiyet hissi bağlamında Kadifekale semtinde elde edilen bulgular Danış ve Kayaalp’ın
Elmadağ araştırmasındaki bulgular ile bazı yönleriyle ayrışmaktadır. Kadifekale tıpkı
Elmadağ semti gibi kent içi bir çöküntü alanı niteliği göstermektedir. Her iki semt de
bulundukları kentte önemli bir durak olarak çeşitli dönemlerde göçler almışlardır.
Mekânın dokusu da her iki semtte önceden başkaları tarafından kurulmuş, eski yerleşim
tarihine sahiptir. Her ikisinde de nüfus devinimi yüksektir. Refah düzeyi iyileşen gruplar
bulundukları kentin daha düzgün semtlerine taşınmaktadırlar. Bu yönüyle coğrafi
hareketlilik ile toplumsal hareketlilik her iki semtte de çakışmaktadır. Bu ortak
niteliklerine rağmen Elmadağ’daki bulguların aksine, Kadifekale’de üzerinde yaşanılan
mekânın kimliğiyle kurulan özdeşim, ona aidiyet duyulması şaşırtıcı derecede yüksektir.
Kadifekale’deki Mardinli grubun Kadifekale kimliğiyle kurduğu yüksek
orandaki bu özdeşimine karşın İzmirlilik kimliğiyle bunu neredeyse hiç kurmamış
olması, bu topluluğun kentle bütünleşmeden çok gettolaşma eğilimi taşıdığının bir işareti
olarak değerlendirilebilir. Bu eğilim her iki semtteki Mardinli grupların İzmir, Mardin ve
semte dayalı kimlikleriyle kurdukları özdeşim düzeylerinin karşılaştırılması yoluyla
daha açık şekilde fark edilebilir. Nitekim Kadifekale’deki Mardinlilerin İzmirlilik
kimliğiyle olan özdeşimleri Gümüşpala’dakilerden daha düşük olmasına karşın
memleketle ve semte ilişkin kimliklerle daha yüksektir.
Kadifekalelilik kimliği aynı zamanda Kadifekale’deki Mardin dışından olan
grup tarafından da yüksek bir oranda benimsenmektedir. Bu topluluğun bir kısmı eski
tarihlerden beri semtte yaşayan bireylerden oluşurken, bir kısmı ise kökeni Mardinli olup
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da Kadifekale’de doğmuş ve büyümüş genç kuşaktaki bireylerden oluşmaktadır.
Kadifekalelilik kimliği bu grup arasında daha net görülmektedir.

7.3.2- Mekân Algısı
Mekân algısı semtte ikamet edenlerin yaşadıkları mekânı nasıl tanımladıkları
veya nasıl tarif ettikleri üzerine kurulmuştur. Bu tanımlamalar yaşanılan mekânın
bireyler açısından ne ifade ettiğini, ne tür anlamlara sahip olduğunu göstermesi
bakımından önem taşımaktadır. “Gümüşpala/Kadifekale sizce nasıl bir yer? Aklınıza ilk
ne(ler) geliyor?” açık uçlu sorusuna verilen yanıtlar Gümüşpala ve Kadifekale semtleri
için aşağıda gruplandırılmış halde ayrı ayrı sıralanmıştır.
Gümüşpala semtinde öne çıkan yargılar semtin; sakin bir yer olması, insan
ilişkilerinin düzgün olması, hısım ve akraba ağının varlığı, zemin olarak sağlam olması,
ulaşımın rahat olması ve kültürel çeşitliliğidir. Kültürel çeşitlilik kimilerine göre ise
olumsuz bir özellik olarak da değerlendirilmektedir. Bu durum daha çok sosyal gruplar
arasında kümelenmelerin olmasından kaynaklanmaktadır. Diğer olumsuz yargılar ise
genelde semtteki yaygın suç oranı, yoksulluk ve işsizlik, üçüncü sınıf vatandaş olarak
değerlendirilme ve bununla ilişkili olarak belediye hizmetlerinin eksikliği ile eğitim
seviyesinin düşüklüğü etrafında şekillenmektedir. Gümüşpala semtindeki görüşmecilerin
önemli bir çoğunluğunun bu soru karşısındaki tepkilerinden daha önce sanki bunu hiç
düşünmedikleri gibi bir izlenim uyandırdıkları, bunun için de bir süreliğine
duraksadıkları ve kimi zaman “ne söylenebilir ki, sıradan bir semt işte” türünden yanıtlar
verdikleri gözlemlenmiştir.
Gümüşpala için olumlu yargılar;


Sakin /iyi güzel rahat bir yer/semt/seviyorum



Her yerden, her bölgeden gelen var. Ebruya Benziyor



Depreme dayanıklı, zemin sağlam/coğrafi olarak güzel/ konumu güzel



Ulaşımı rahat



İmarlı bir yer



Akraba/Hemşerilerin/çevrenin/eş-dostun/yöre insanının oturduğu bir yer



Memleket
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İlişkiler iyi



Doğup büyüdüğüm yer



Bir Paşanın soyadı

Gümüşpala için olumsuz yargılar;
 Kötü bir yer, her türlü pislik var/suç semti, hırsızlık, esrar eroin, kavga dövüş.


Her ırktan insan var; Alevi, Kürt, Arap, vs. /gruplaşmalar var.



Gecekondu semti/ varoş/kırsal semt/köy gibi



Geri kalmış bir yer/eğitimsiz



İşçi kesimi/alt tabakanın yaşadığı/yoksul bir yer/geçimsizlik/işsizlik/ garip
gurabanın semti



Sosyal yaşantısı olmayan bir yer



Belediyenin ilgilenmediği bir yer/üvey evlat/üçüncü sınıf insan



Çarpık yapılaşma
Kadifekale semtindeki görüşmecilerin kendi semtlerine ilişkin tanımlamalarda

bulunurken, Gümüşpala’dakilere göre daha tereddütsüz, açık ve net yanıtlar verdikleri
gözlenmiştir. Kadifekale hakkında öne çıkan olumlu yargılar genelde mekânın
tarihselliği, manzarası, havadar olması ve bundan dolayı da güzel olması, konumu ve
bundan ileri gelen ulaşım kolaylığı ile merkeze yakınlığı, ucuz olması, memleketi
(Mardin’i) çağrıştırması, Kürt semti olması gibi konular etrafında şekillenmektedir.
Kadifekale için olumlu yargılar;
 Paris gibi bir yer/cennetten bir yer/güzel bir yer/güzellik.


Tarihi/antik bir yer.



İzmir’in en güzel yeri/en yüksek/manzarası/havadar/temiz hava.



Konumu/her yere yakın/iş sahasına yakın/İzmir’in göbeği/İzmir’in
kalbi/ulaşım kolay/yayan her yere gidebilirsin.



Her şey ucuz./ucuz semt/ucuz kira.



Memleket/köyüm/Mardinliler/Küçük Mardin/sosyal yapı aynı/benim
çevrem/Kürtlerin yoğun yaşadığı bir yer.



Sıcak ilişkiler/rahat bir yer/kendimizi yabancı hissetmiyoruz



Bize onların (Mardinlilerin) ziyanı yok
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Doğup büyüdüğüm yer.
Kadifekale hakkında belirtilen olumsuz yargılar ise semtin daha çok

dışlanmışlığı, dışarıdaki kişilerin önyargılı olması, bakımsızlığı, temiz olmayışı, suç
oranındaki yaygınlık, yoksulluk, eğitimsizlik gibi başlıklar etrafında şekillenmektedir.
Kadifekale için olumsuz yargılar
 Sahibi yok/devlet sahiplenseydi çok güzel olurdu/hizmet yok/dışlanmış
bölge/bakımsızlık/geri kalmış


Millet korkuyor. Yok, Mardinli var, yok, şu var, bu var/milletin aklına
vahşilik geliyor, iş arabaları bizi kaleye bırakmıyor/taksici buraya çıkmak
istemiyor/başka semtte oturan kişilere göre burası Teksas.



Eskiden çok güzeldi. Mesire yeriydi/Gazinosu, bankası, Tansaş vardı./son
yıllarda bozuldu.



Cehenneme döndü/suç oranı yüksek/her türlü pislik/esrar, eroin, hap, hırsızlık
vs.



Eskiden güzeldi, şimdi illallah, komşuluk bozuldu, sevgi saygı yok/insanlar
çok menfaatçı oldu.



Çok kirli/midye kokusu



Göç sonucu mağdur olan insanlar/yoksulluk/garibanlar yeri/fakirlik



Eğitimsizlik



Harabe



Varoş
İnternet kullanıcılarının katkılarıyla oluşan bazı forum sayfaları ile web

sözlükleri Kadifekale’nin semt dışında yaşayanlar tarafından nasıl algılandığını gösteren
önemli bilgiler sunmaktadır.7 Kadifekale her şeyden önce sahip olduğu manzarasıyla
birlikte suç merkezi, tehlikeli ve bu sebeple de girilemez bir yerdir. İzmir’de yaşayıp da
birçok insanın korktuğu için hiç gitmediği bir semttir.


İzmir’in gidilip görülmemesi gereken yerlerinden. Her türlü pisliğin bulunduğu
İzmir gettosu.

7

Bu bilgiler 21.02.2009 tarihinde www.itusozluk.com, www.izmirsozluk.com, www.uludagsozluk.com,
www.sozluk.sourtimes.org, www.lafmacun.com web sayfalarından alınmıştır.
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İzmir’in en güzel deniz manzaralı semtlerinden biridir. Kadifekale diyince
insanın aklına her tür pislik geliyor, o ayrı.



Tekin yer değildir, yer yer polisin bile günün bazı saatlerinde girmeye çekindiği
bir yerdir.



İzmir'in Harlem'i olarak sayabileceğimiz semt.



2002 yılında çalıştığım bir araştırma firmasıyla anket için gittiğim ve kimliğimi
kaybettiğim, kayıp raporu için karakoluna girdiğim, raporu hazırlayan polisin
''kızım manyak mısınız siz, ne araştırması yapıyonuz burda ve o araştırmadan
nasıl bir sonuç bekliyonuz?'' dediği ve bence İzmir’imizin ıslah edilmesi gereken,
muhteşem manzaraya sahip semti.



İzmir’in 1980 ihtilaline kadar en güzel semtlerinden birisi olan, tüm İzmir’i
tepeden görebileceğiniz fakat ihtilalın ardından doğudan, özellikle Mardin’den
başlayan göç sonrası bugünkü halini alan, içine polisin giremeyeceği suç yatağı
İzmir’in utanç kaynağı bölgesi.



İzmir'in merkezinde olup, civarında bulunan tehlikeden ötürü bir türlü
gidemediğim, İzmir'i kuşbakışı gören semt ve tarihi kale.



Yıllardır İzmir’de yasamama rağmen hiç gitmediğim yerdir.



Emlak sitelerinde ismini göremedeğim harika manzaralı olduğu söylenen muhit.



İlkokulda gezi yapılacağı zaman listede ilk sırayı alan kale... Ancak içinde
bulunduğu semt dolayısıyla birçok çocuğun korkulu rüyası haline gelmiştir...
öyle ki belki de çocukluğumda sıkça gittiğimden son 15 senedir tek bir defa bile
adım atmadığım, dolayısıyla neye benzediğini dahi unuttuğum mekân...



Gençlerine kale çocuğu denir. Oldukça tehlikelidirler.



İzmir'de "girilemez" damgası yemiş semttir, oysa herkes edebiyle adabıyla elini
kolunu sallaya sallaya dolaşabilir. Bunun yanında İzmir'in Tepecik’'ten sonraki
2. büyük fuhuş merkezidir.



Herkesin Mardinli ve midyeci olduğu İzmir semti. Gittiğinizde kimseye
sataşmazsanız efendi gibi dolaşırsanız kılınıza dokunulmaz.
Kadifekale aynı zamanda Mardin’in İzmir’deki devamı olan bir yerdir. Semt

bunun yanında midye üretim merkezidir.
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Küçük Mardin olarak anılan yer.



İzmir'in direkt olarak Mardin'e otobüs seferleri düzenlediği semti.



Burada oturan bazı kimseler Mardin Cumhuriyeti olarak adlandırırlar
Kadifekale'yi. İnanmayanlar İzmir'de herhangi bir midyeciye sorabilirler.



Semtte yaşan birçok gencin Kadifekale yerine Mardinkale kullandığı, eskiden
rivayetlere göre Babil’in asma bahçeleri gibi güzel olan, ama şimdi Los Angeles
kanalizasyonuna dönmüş yerdir.



Yoğun göçler sebebiyle semtte daha çok Mardinli vatandaşlar yaşamaktadır ve
İzmir’in midye rezervlerinin kaynağı burasıdır.
Kadifekale eskiden buralarda yaşamış kişiler için bir dönem İzmir’in en seçkin

mekânlarından birisidir. Fakat çöküntü hale gelmesi sonrasında “maalesef” korkarak
gidilen bir yere dönüşmüştür. Semti iyi tanıyanlarca da buralarda yalnızca Mardinlilerin
yaşamadığı, fakat halen farklı şehirlerden buralara gelmiş ve eski tarihlerden beri
mahallede yaşamını sürdüren insanların da bulunduğu vurgulanmaktadır.


Kadifekale'nin yakın geçmişine damgasını vuranlar hep göçmenlerdir. Önceleri
yani 60’larda Yunan göçmenleri yani 'muhacir'ler (maacir okunur) sonraları
80’lerde ise Kürtler buranın hakimidirler. Benim çocukluğumda henüz maacirler
vardı. Kadifekale ve Ballkuyu'da, Giritliler, Rodoslular, Pomaklar, İskeçe,
Gümülcine, Priştina göçmenleri, Kırcaalililer vs. o zamanlar da her taraf bu
zamanki gibi gecekondu idi, ama bir farkla, her gecekondu her sokak her yer
tertemizdi. Her bahar her hane evini sokağının her yerini badana yapardı. Her
yer bembeyaz olurdu. İnsanların birbirine taktığı lakaplardan da bu anlaşılırdı
zaten. Temiz Ayşe, titiz Hatçe vesaire. Şimdilerde buranın pis, tekinsiz bir yer
olmasının sebebi yerleşenlerinin kökeninden çok toplumca içinden geçtiğimiz
müthiş yozlaşmadır. 60’larda gelenler yaşamlarını sürdürmek için tütün, incir,
zeytinyağı fabrikalarında çalışabilip hayatlarını sürdürebilirken, yeni dalga
göçmenler işsizlik ve yozlaşma etkisiyle o semti bir kurtarılmış bölge havasına
sokmuşlardır. İnsanın çocukluğunun geçtiği sokaklara korkarak gitmesi kadar
acı bir şey olmasa gerek.



Çok güzel bir yerdir belki de hiçbir İzmirlinin korkularından dolayı gitmediği
yerdir ama gidildikten sonra fikirleri oldukça değişir, çünkü İzmirin gerçek tarihi
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orada yatmaktadır. O güzel manzara inanılmaz, Kalenin güzelliği, İzmir’in ilk
yerleşim yerlerindendir. Şimdilerde yaşanılan Hatay, Buca, Balçova vb yeni
yerler gibi değildir Tahmin edildiği gibi de değildir İzmirliler de yaşar
buralarda. 1940’larda buralara yerleşen bazı insanlar o semtten kopamamıştır
hala. Konaktan, Karşıyaka’dan gördüğünüz tepedeki güzel kalenin içinde
gemilerin bağlanacağı demirler de göreceksiniz (babalar). Gitmeye çalışın,
şimdilerde belediye otobüste kaldırıyor turistler için ve İzmir dışından gelenler
için.
Kadifekale özellikle 1980’li yıllardan sonra aldığı yoğun göçler sonucunda
çöküntü bir alana dönüşmüştür. Semtte eskiden beri yaşayan kentlilerin başka semtlere
taşınmaları ve yerlerine Doğu illerinden (özellikle Mardin) göç edenlerin yerleşmesi
süreciyle birlikte semtteki nüfus yoğunluğu artmış ve bununla ilişkili olarak nüfus
yapısında Mardinli ve Kürt kimliklerinin baskın olduğu homojenleşme yönünde
değişmeler meydana gelmiştir. Kadifekale’nin sosyal anlamda kentten kopma ve
yabancılaşma süreci ise 1980’li yılların ortalarından itibaren başlar. Bu tarih aynı
zamanda zorunlu göçlerle birlikte semte yerleşimlerin yoğunlaştığı ve bunun sonucunda
semtteki Kürt nüfusun hızla arttığı döneme denk düşmektedir. Kürt nüfusunun artması
Kadifekale’yi politik bir yer haline getirmiştir. Kadifekale 1990’lı yıllardan itibaren
tarihi kimliğinden çok politik kimliğiyle tanınır hale gelmiştir. Baskın etnik yapısıyla
birlikte politikleşen Kadifekale’nin bundan sonra kapanmış/kapatılmış bir mekân haline
dönüştüğü görülmektedir. Semtte hizmet veren bazı kamu kuruluşları da (banka,
postahane, Tansaş gibi) bu tarihlerde taşınmıştır. Semte yeni yerleşenler mevcut evlerde
fazla bir değişiklik yapmadan bu evleri kullanmaya devam etmiş, bazıları ise evlere kat
ilave etmiştir. Eskiyen alt yapının herhangi bir yenilemeye tabi tutulmadan kullanılmaya
devam edilmiş olması ve arkeolojik sit alanı kapsamında yer alması sebebiyle de
mekânın yenilenememesi gibi etmenler Kadifekale’de mekân dokusunun insani
koşullardan uzaklaşmasını beraberinde getirmiştir.
Tüm bu unsurlar Kadifekale’nin slum ve gettolaşmaya daha yakın durduğunu
gösteren faktörler olarak değerlendirilebilir. Bugün itibariyle Kadifekale’nin Türkiye’de
artan göç ve kentleşme süreciyle birlikte konut sıkıntısı başta olmak üzere diğer sosyo-
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ekonomik sebeplerden dolayı ortaya çıkan tipik gecekondulaşmadan farklı bir yapı
sergilediği ifade edilebilir.
Kadifekale ile tipik kent içi Amerikan gettoları arasında bir karşılaştırma
yapılacak olursa iki olgunun birçok yönden benzerlik taşıdığı görülmektedir.
Amerika’daki kent içi semtlerin beyazlar tarafından terk edilmesi sonrasında boşalan
evlerin zenciler tarafından işgal edilmesi gibi, Kadifekale’de de çoğunluğu göçmen olan
bireylerin semtten taşınması sonucu mekân Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerinden
gelenlerce doldurulmuştur. Gettonun en önemli özelliklerinden biri olan ayrımcılık
duyumsaması, tam anlamıyla yaşanmasa bile, Kadifekale’deki yerleşimciler arasında
dışlanmış olma düşüncesi şeklinde yaşanmaktadır. Bu durum semt dışındaki insanların
Kadifekale’ye karşı besledikleri önyargı ve kanaatler de desteklemektedir. Gettonun
oluşmasında yalnızca fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların yanında bu tür bir
dışlanmışlığın da etkili olduğu (Shield, 1996) bilgisinden hareketle, Kadifekale’nin
gettolaşmasında bu düşünce ve önyargıların da etkili olduğu ileri sürülebilir. Getto ve
slum bölgelerinde görülen diğer bir özellik olan temiz olmayan çevre ve sokaklar gibi
kötü fiziksel koşullar Kadifekale’de rahatlıkla gözlemlenebilir. Diğer bir özellik ise
gettonun yoğun bir nüfusu barındırıyor olmasıdır. Kadifekale’de hane başına düşen
ortalama birey sayısı, daha önceki bölümlerde aktarıldığı üzere, 5,7’dir. Bazı hanelerde
bu rakam 16’ya kadar çıkmaktadır. Gettoyla ilişkilendirilen diğer bir özellik ise,
gettonun aynı zamanda bir suç mekânı olduğudur. Kadifekale’de suç rakamları
Gümüşpala’daki durumdan çok bariz şekilde farklılaşmasa da, semtte yaşayanlar
Kadifekale’nin en önemli sorunlarından birisi olarak artan suç oranını göstermektedir.
Bu düşünceyi dışarıdaki insanın Kadifekale hakkındaki düşüncesiyle de paralellik
taşımaktadır. Burada sözkonusu olan suçun olgusal varlığı değil, fakat düşünsel varlığı,
yani semtin imajı ve bundan dolayı duyulan huzursuzluktur. Gettonun son bir özelliği
olan yoksulluğun elde edilen bulgular doğrultusunda Kadifekale’de varolduğu rahatlıkla
ileri sürülebilir. Hane başına aylık ortalama gelirdeki düşüklüğe karşın sosyal
yardımlardan faydalanmadaki yüksek oran ve sosyal güvenceli kişi sayısındaki
düşüklüğe karşın yüksek orandaki Yeşilkart sahibi birey sayısı yoksulluğa ilişkin önemli
bulguları oluşturmaktadır.
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Kadifekale sahip olduğu suç kimliğinin yanında “riskli” olarak değerlendirilen
Mardinlilik ve Kürt

kimlikleriyle içeriği doldurulan politik yönü nedeniyle

kapanmış/kapatılmış bir mekân olduğu iddia edilebilir. Bu yönüyle Kadifekale’nin
Foucault’un Hapishanenin Doğuşu (2000) eserinde analiz nesnesi olarak kullandığı
panoptikon kavramıyla düşünülmesi pekala mümkün görünmektedir. Kadifekale’de kişi
“birileri” tarafından izlendiği şüphesini çoğu zaman üzerinde taşır. Semtte hem erkek
hem de kadınlardan oluşan birçok ajanın olduğu düşünülmektedir. Mahalle çarşısının
ortasında bulunan, Kadifekale’ye çıkan her insanın önünden geçtiği bu sebeple de
dikkatten kaçmayan Kadifekale Polis Merkezi de bu şüpheyi kuvvetlendiren, onu
cisimleştiren bir etki yaratmaktadır. Polis merkezinin bireylerce semtteki suç vakaları
karşısında önleyici bir faktör olması ve bu onun açık işlevi olarak değerlendirilebileceği
gibi, gizli işlev olarak ise yerleşimciler arasında bu tür bir gözetlenme duyumsamasını
kuvvetlendirdiği ileri sürülebilir. Asıl sebebi bilinmemekle birlikte, Kadifekale’de arada
bir giden GSM şebeke hatları da bu durumla ilişkilendirilmektedir. Semtte ikamet
edenlere göre Kadifekale’de telefonların tümü dinlenmektedir.
Özetle, Kadifekale’nin suçla birlikte politik kimliği onu “tehlikeli” ve bu
sebeple de korkulan, gidilmemesi gereken bir yer kılmaktadır. Giden insanların ise
dikkatli olmasını şart koşan bir semt olarak algılanmaktadır.

7.3.3- Semtler Arası Farklılık Düşünceleri
Semtlerde yaşayan bireylerce Gümüşpala ve Kadifekale arasında fark olup
olmadığı düşüncesi iki semt arasında değişkenlik göstermektedir. Gümüşpala’nın %59’u
Kadifekale’nin ise %34’ü Gümüşpala ve Kadifekale’nin birçok yönden farklılık
gösterdiğini düşünmektedir. Bu konuda “fikrim yok” diyenlerin Gümüşpala’daki oranı
%21 Kadifekale’de ise %57’dir. Bu rakamın Kadifekale’de oldukça yüksek çıkmasının
öncelikli sebebi Gümüşpala’nın Kadifekale’ye göre kişiler tarafından bilinebilirliğinin
düşük olmasıdır. Her iki semtte herhangi bir farkın olmadığını düşünen görüşmecilerin
oranı Gümüşpala’da %21 Kadifekale’de ise %9’dur.
Her iki semtteki sosyal gruplar açısından bakıldığında Gümüşpala’daki
Mardinlilerin %51’i Mardin dışından olanların %63’ü, Kadifekale’deki Mardinlilerin
%31’i ve Mardinli olmayanların ise %40’ı Gümüşpala ile Kadifekale’nin birbirinden
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farklı olduğuna inanmaktadır. İki semt arasında farklılığın olmadığını düşünenlerin oranı
ise

Gümüşpala’daki

Mardinlilerde

%32,

Mardin

dışından

olanlarda

%15,

Kadifekale’deki Mardinlilerde %9, aynı semtteki Mardinli olmayanlarda da %8’dir.
Tablo 73: Gruplara göre semtler arası farklılık kanaatleri
Sosyal gruplar
Güm.-Kad.
Arasında fark
var mı?
Fikrim Yok

Sayı
%

Evet

Sayı
%

Hayır

Sayı
%

Toplam

Sayı
%

Pearson Chi-Square. 54.132

Toplam

Gümüşpala’da
ki Mardinliler
9

Gümüşpala'daki
Mardindışı
27

Kadifekale'deki
Mardinliler
56

Kadifekale'deki
Mardindışı
25

117

17,0%

22,5%

60,2%

52,1%

37,3%

27

75

29

19

150

50,9%

62,5%

31,2%

39,6%

47,8%

17

18

8

4

47

32,1%

15,0%

8,6%

8,3%

15,0%

53

120

93

48

314

100,0%
p.000

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

İki semt arasında fark olduğunu düşünen görüşmecilerin bu farklılıkların neler
olduğuna ilişkin öne sürdükleri gerekçeler aşağıda sıralanmıştır.
İki semt arasında fark olduğunu düşünen Gümüşpalalılara göre bu farklılıklar şu
şekildedir;


Gümüşpala daha iyi/Buranın yaşantısı daha güzel/Gümüşpala yirmi sene
önde/Burası daha medeni yer/ Eğitim ve kültürel yönden daha çağdaş.
Ekonomik açıdan daha ileri/ Orası daha şeydir (fakirler), duyduğum
kadarıyla/Burası cennet oraya göre.



Kadifekale hep Mardinli/Burada her kesimden insan var/Gümüşpala’da
Afyonlu, Uşaklı, Konyalı var/Her memleketten var/Oradakiler hep Mardinli,
Yamanlar eşittir Kadifekale.



Orası (Kadifekale) daha karışık/daha fazla olaylar yaşanıyor/Kadifekale daha
çok Kürt semti, İzmir’de bir olay olsa akla ilk orası geliyor/Kadifekale’de
çok olay oluyor, hiç gitmedim/Orası Doğuluların kurtarılmış bölgesi gibi bir
yer. Burada da var ama o şekilde değil/Kadifekale daha karışık bir yer.
Buradaki Doğulu daha devletçi/Gümüşpala’da özel tim yok/Kadifekale’de
yaşanmaz, Kürtlerin elinde, Mardin Kalesi/Kıyaslanamaz, orası daha siyasi/
Kadifekale Suriye, Irak gibi ayrı bir devlet gibi/Orası hakikaten Texas
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Oraya yapılan hizmet daha kötü/Devlet hizmeti oradan bir adım önde, niye?
Orası hep Mardinli olduğu için/Orası 6. veya 7. sınıf oluyor. Orası ulaşım,
yaşam, çevre, sağlık sorunu var, emniyet



Kadifekale’ye çıkamazsın, ulaşım zor/düz yer bulamazsın/Ama burası
(Gümüşpala) daha düz/Gümüşpala daha iyi/yollar daha geniş/yerleşim alanı
daha iyi/Kadifekale’de evler sıkışık/sokaklar dar/berbat/Gümüşpala daha
planlı.



Kadifekale daha tehlikeli/her pislik var/Duyduğum kadarıyla hırsızı haydudu
var/Orada gece gezemezsin/Gümüşpala daha rahat, sosyal, güvenli, rahat
gezebiliyorsun/Kadifekale daha şey… kopuk insanlar var. Çocuğu
yetiştirmek sıfırdır.



Kadifekale merkeze daha yakın/Aslında İzmir’in en güzel yeri orası. Mevki
yönünden, yer olarak, manzara ama gelgelelim şuanda…/oraya bir isim
takılmış/ İnşaat izin farkı. Kadifekale’de kendine yer yapamazsın/Zenginlerin
çoğu burada olduğu için, paran olsun hemen kat yapabilirsin, yolda yap
kimse sana bir şey demez/ Kadifekale’de istediğin yere ev yapamazsın, ama
Gümüşpala’da istediğin yere yaparsın. Yolun ortasında yap kimse sana bir
şey demez.



Oralar (Kadifekale) sapa yerler, zemin burada sağlam



Orası (Kadifekale) eski burası yeni.



Kadifekale’nin yerlisi çok az. Buradakiler yıllardır burada yaşıyor. Burada
sonradan ev alıp satan yok.



Kadifekale şehir merkezine daha yakın. Ulaşımı daha kolay



Kadifekale halkı daha merhametli
Gümüşpalalıların kanaatlerince yaşadıkları semt birçok açıdan Kadifekale’ye

göre daha olumlu özelliklere sahiptir. “Gümüşpala daha imarlı, daha planlı bir semt,
inşaat yapabilmek için olanak tanıyan sağlam bir zemine sahip, topoğrafik bakımdan
daha uygun bir yerdir. Bu yüzden ulaşımı daha rahattır. Gümüşpala Kadifekale’ye göre
normal bir semte daha yakın, daha düzgün bir muhittir. Kadifekale bir suç bölgesidir.
Hizmetin hiç gitmediği, semt sakinlerinin ise ikinci veya üçüncü olan Gümüşpala’daki
bireyden daha aşağıda, altıncı hatta yedinci sınıf vatandaşlardır. Gümüşpala’da her

278

şehirden insan var, fakat Kadifekale daha çok Kürt insanların yaşadığı yerdir.
Gümüşpala’nın yerlisi ile kurucusu birdir, fakat Kadifekale’de yerlisi az kalmıştır, şuan
oturanlar sonradan yerleşmiştir.
Bulunduğu konum itibariyle Kadifekale’nin önemli avantajları vardır, merkeze
yakın olması, manzaralı olması gibi, fakat yukarıdaki dezavantajlarının yanında bunlar
gölgede kalmaktadır.
İki semt arasında fark olduğunu düşünen Kadifekalelilere göre bu farklılıklar
şunlardır;


Kadifekale İzmir’in göbeğidir/Konumu daha iyi/merkezi bir yerdir/Ama
Gümüşpala kenar semt/Kadifekale’de ulaşım daha rahat/Yürüyerek her yere
gidebilirsin/ Çarşı ayağının altındadır/Ama Gümüşpala’da bunu yapamazsın.



Kadifekale’nin yeri daha değerlidir.



Kadifekale’nin havası güzel/havadar bir yer.



Kadifekale’nin manzarası daha güzel/Kale daha güzel.



Kadifekale tarihidir/turistik bir yerdir/Gümüşpala daha dün yapıldı.



Burası oradan daha tehlikeli, orası da tehlikeli ama.



Kadifekalenin koşulları daha kötü/Gümüşpala daha gelişmiş/daha
zengin/daha bakımlı.



Burada herkes birbirini tanır/köy gibi/burada daha fazla Kürt var/orada her
ırktan insan var.
Kadifekalelilerin düşüncesine göre; Kadifekale’nin Gümüşpala’ya göre birçok

avantajı vardır. Her şeyden önce coğrafi konumundan dolayı sahip olduğu merkeze
yakınlık avantajı vardır. Kadifekale İzmir’in göbeğinde yer alır. Bundan dolayı da
birisinin yayan her yere ulaşma şansı vardır. Yüksek bir yerde olması sebebiyle de hem
manzarası harikadır hem de havası güzeldir. Merkeze yakın olması sebebiyle de
mekânın ticari değeri daha yüksektir. Kadifekale tarihi ve turistik bir yerdir. Yerleşimi
bakımından Kadifekale eski, Gümüşpala ise yenidir. Sosyal bakımdan Kadifekale köye
benzer. Gümüşpala ise daha çeşitlidir. Kadifekale’nin köye benzemesi nedeniyle de
kişiler arasında birincil ilişkilere daha yakın örüntüler bulunmaktadır. Fakat Kadifekale
Gümüşpala’ya göre daha yoksul ve daha tehlikeli bir yerdir.
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İki Semt arasında fark yok diyen kişilere göre;


İkisinde de kırsal insanlar yaşar/yoksul insanlar/Doğulu halk yaşıyor/İnsanlar
aynı, birdir/ Hepimiz insanız/ Milleti aynıdır.



Orası kırsal kesim, burası da/Onlar da Doğulu bizler de Doğuluyuz/ Aynı
Kürt, Mardinli/Orada da garibanlar oturuyor, burada da/Yaşantı yönünden
bizim halkımız, biz onlara zarar gelmesini istemeyiz/Hepsi aynı
potansiyelden gelme/İkisi de bizim insanlar/Burada dönen her şey orada da
dönüyor, işsizlik, sigara, esrar.
İki semt arasında farkın olmadığını düşünen görüşmeciler ağırlıklı olarak Doğu

illerinden göç etmiş ve ağırlıklı olarak Mardinli olan bireylerden oluşmaktadır. Farkın
olmadığının gerekçeleri ise daha çok sosyal boyuta dikkat çeken, insancıl bir yaklaşım
üzerine temellenmektedir. Her iki semtteki insanların benzer koşullarda, kırsal
semtlerden İzmir’e göç ettikleri, insanların eşit oldukları, her iki semtte suç vakalarının
görüldüğü gibi kanaatler öne çıkmaktadır.

7.3.4- Semt Sorunları
Mekânla kurulan özdeşim ile onu sahiplenme ve ona aidiyet hissi duymanın
önemli göstergelerinden biri olarak değerlendirilebilecek yaşanılan mekâna ilişkin öne
çıkan sorunlar ağırlıklarına göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Gümüşpala semtinde
rekreasyon alanlarının eksikliği ilk iki sorunu oluştururken, Kadifekale’de suç durumu
ile yoksulluk ön plandadır.
Gümüşpala semtindeki başlıca sorunlar önem sıralarına göre şu şekildedir: 1Çocuk parkları yetersizliği (0,35), 2- Sosyal-yeşil alan ve pazar yeri eksikliği (0,32), 3Suç vakaları (0,27), 4- Hizmet yoksunluğu (0,21), 5- Alt-yapı (0,19), 6- Yoksulluk
(0,17), 7- İşsizlik (0,17), 8- Ulaşım sorunu (0,14).
Kadifekale semtinde ise bu sorunlar daha yüksek ortalamalarla şu şekildedir: 1Suç vakaları (0,60), 2- Yoksulluk (0,47), 3- Ulaşım (0,47), 4- Alt yapı (0,46), 5- Önyargı
(0,43), 6- Sosyal, yeşil alan ve pazar yeri eksikliği (0,37), 7- Hizmet yoksunluğu (0,37),
7- Çocuk parkları yetersizliği (0,36), 8- İşsizlik (0,11).
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Tablo 74: Semtlere göre semtin başlıca sorunları

Semt
Gümüşpala

Ort.

Ulaşim
Sorunu
,1429

Alt yapı
,1978

Cocuk
parkları
yetersizliğ
i
,3556

182

182

180

182

182

182

,35089

,39944

,48002

,46936

,24885

,44761

,4706

,4641

,3660

,3791

,4379

,6078

153

153

153

153

153

153

,50077

,50034

,48330

,48675

,49776

,98164

,2925

,3194

,3604

,3493

,2358

,4269

335

335

333

335

335

335

,45561

,46694

,48083

,47745

,42515

,75811

Diğer
sorunlar
,0385

N

Kadifekale

Std.
Sap
Ort.
N
Std.
Sap.
Ort.

Toplam

N
Std.
Sap

Semt
Gümüşpala

Ort.

Kadifekale

Toplam

Hizmet Yok
,2143

İşsizlik
,1758

KültürsüzlükEğitimsizlik
,0440

181

182

182

182

182

182

,38255

,41146

,38172

,20556

,20556

,19284

,4706

,3725

,1176

,0196

,0196

,0327

153

153

153

153

153

153

,50077

,48507

,32325

,13910

,13910

,17838

,3114

,2866

,1493

,0328

,0328

,0358

334

335

335

335

335

335

,46375

,45283

,35687

,17847

,17847

,18612

N
Std.
Sap

Suç
vakaları
,2747

Yoksulluk
,1768

N
Std.
Sap
Ort.

Önyargı
,0659

İmar
sorunu/Ç
arpık
yapılaşma
,0440

N
Std.
Sap
Ort.

Sosyal-yeşil
alan ve pazar
yeri eksikliği
,3242

Her iki semtin sorunlarının karşılaştırılmasında Kadifekale’deki ortalamaların
Gümüşpala’dakilere göre oldukça yüksek olduğu dikkat çekmektedir. Aradaki fark o
kadar yüksektir ki Gümüşpala’da ilk sırada yer alan “çocuk parkları yetersizliği”
Kadifekale’de

son

Gümüşpala’dakinden

sıralarda
daha

bulunmasına
yüksektir.

rağmen,

Ortalamalar

Kadifekale’deki

ortalaması

arasındaki

farklılıklar

bu

Kadifekale’de sorunların varlığı konusunda genel ve açık bir kanaatin bulunduğunu
göstermektedir.
Suç sorunu her iki semtte de ilk sıralarda yer almasına rağmen, Kadifekale’deki
suç vakaları maddesinin ortalaması Gümüşpala’dakinin nerdeyse iki katıdır. Bu sonuç
suç vakalarının Kadifekale’de daha baskın şekilde algılandığını, daha açık bir ifadeyle,
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semtin suç mahali olduğu konusunda mahalleli arasında kuvvetli bir kanaatin
bulunduğunu göstermektedir.
Kadifekale’nin Gümüşpala’ya göre suç mahaline daha yakın bir özellik taşıdığı
kanaati her iki semtte bulunan Polis Merkezlerinin 2007 ve 2008 yılı istatistikleriyle
karşılaştırıldığında bu kanaatin daha çok semtin kötü imajından kaynaklandığı
anlaşılmaktadır.
Bu rakamlar ışığında suç türlerine göre iki semt karşılaştırıldığında 2008 yılı
içinde narkotik, kasten yaralama, mala zarar verme suçlarının Kadifekale’de, buna
karşın evden hırsızlık, otodan hırsızlık, yankesicilik, tehdit suçlarının ise Gümüşpala’da
daha yaygın şekilde gerçekleştiği görülmektedir. Kadifekale semtinde görülen suçların
bazıları 2007 yılında Gümüşpala’dan daha düşüktür. Narkotik suçu örneğin 2007 yılı
içinde Gümüşpala semtinde daha yüksek iken 2008 yılı içinde Kadifekale’de nerdeyse
ikiye katlanmış, Gümüşpala’da ise 2,5’lik bir artış göstermiştir.

SUÇ TÜRÜ

2007
YILI
ORANI

2008
YILI
ORANI

Evden Hırsızlık
Narkotik
Otodan Hırsızlık
Kasten Yaralama
Mala Zarar Verme
Aile Fertlerine Kötü Muamele
Yankesicilik
Tehdit
Sahtecilik
Oto Hırsızlığı
Açıktan Hırsızlık
Cinsel Dokunulmazlık
Hakaret
Görevli Memura Mukavemet
6136 SKM.
İşyerinden Hırsızlık
Gasp
Dolandırıcılık
Kapkaç

15,5
11,5
9
7,6
6,3
5
3,1
3
3
2,4
2
1,5
1,2
1,1
1
1
0,8
0,7
0,5

8,6
20,4
9,5
8,2
7
5,1
2
2,6
1
1,3
1,8
2,1
0,7
0.8
1,4
1,2
1,4
0,1
0,7

SUÇ
YERİ

2007
YILI
ORANI

2008
YILI
ORANI

GÜMÜŞPALA POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ
SORUMLULUK SEMTİ

SUÇ
YERİ

KADİFEKALE POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ
SORUMLULUK SEMTİ

Tablo 75: Semtlere göre 2007-2008 yıllarında işlenen suç dağılımları (İzmir Emniyet Müdürlüğü)

16,4
12,5
9,7
9,6
6,1
4,9
4,8
2,5
2
1,4
1
1
1
1
0,7
0,5
0,4
0,4
0,2

13
15
10,5
6,5
4,4
5,1
4
3,22
0,6
1,7
2,2
1,8
1,5
0,6
1,18
1,6
0,5
0,3
0,2

Kadifekale’de yaşayan bireylerin beyanına göre semtin bir suç bölgesi haline
gelmesi son on yılda gerçekleşmiştir ve bu durum her kesimden insanı olumsuz
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etkilemiştir. Bireyler Kadifekale’de gençler arasında artan esrar, uyuşturucu ve alkol
kullanımının “gizli eller”in bir planı olduğu ve bununla da bu insanların
apolitikleştirilmesinin amaçlandığı şüphesini taşımaktadırlar.
Suç türlerine bakıldığında her iki semtte de en sık rastlanan suç türlerinin ortak
paydasının “hırsızlık” olduğu görülmektedir. Bu veriye paralel olarak hırsızlık
Gümüşpala semtinde görüşmecilerce de dile getirilen en öncelikli suç türünü teşkil
etmektedir. Emniyet verilerine bakıldığında hırsızlığın bir türü olan “evden hırsızlık” bir
önceki yıla göre Kadifekale semtinde yarı yarıya, Gümüşpala’da ise nispi derecede
düşüş göstermiştir. Kadifekale semtinin cemaate daha yakın olan sosyal yapısı bu
konuda bir avantaj sağlamaktadır. Örneğin, mahalleli birisinin evden çalınan altınları,
olay polise havale edilmiş olmakla birlikte, yapılan soruşturmalar neticesinde altınlar
yine mahalle sakinleri tarafından bulunmuştur.
Rekreasyon alanlarının yetersizliği her iki semtte de önemli bir sorunu teşkil
etmektedir. Plansız imarlaşmanın bir sonucu olarak değerlendirilebilecek bu problem,
her iki semtte de birbirine yakın oranlarda dile getirilmiş olmasına rağmen Gümüşpala
semtinde ilk iki sorunu oluşturmaktadır. Kadifekale’de ise bu iki sosyal problem diğer
sorunlar arasında daha arka plana itilmiştir.
2008 yılında hizmete açılan Dünya Barış Anıtı ve çevresindeki yeşil alan
düzenlemesi, zaman içinde burayı kullanım alışkanlığında meydana gelebilecek artış
sonucunda Gümüşpala semtinde bu sorunu hafifletecek bir katkı sağlayabilir. Yine bu
sorun içinde değerlendirilen pazar yeri ihtiyacının Gümüşpala ve Nafız Gürman
mahalleleri arasında bulunan boş arazide her çarşamba günü kurulan pazara rağmen,
semt sakinlerince dile getirilmiş olması, muhtemelen bu alanın yetersiz kalışıyla
açıklanabilir.
Rekreasyon alanlarının bulunmayışı sorunu en fazla Kadifekale’de göze
çarpmaktadır. Evlerin sıkışık halde bulunması, dar ve engebeli sokaklar bu sorunun göze
daha fazla batmasına yol açmaktadır. Kadifekale’de insanların nefes alabildikleri tek
mekân Kadife Kale surları içinde bulunan araziden oluşmaktadır. Kale içi hem
mahallelinin hem de dışarıdan gelen insanların başlıca dinlenme mekânıdır. Bu mekân
gençler için oyun sahası, yetişkin erkekler için sohbet mekânı, kadınlar için hem sohbet
hem de kilim, çanta gibi yöresel ürünlerin üretiminin ve satışının yapılabildiği biricik
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alandır. Kadifekale’de pazar yeri de bulunmamaktadır. İnsanlar pazar ihtiyaçlarını
genelde seyyar satıcılardan veya çevre semtlerde kurulan pazarlardan sağlamaktadırlar.
Ulaşım sorunu Kadifekale’de en çok dillendirilen sorunlardan birisini
oluşturmaktadır. Kadifekale’de İzmir Büyük Şehir Belediyesine ait otobüs seferleri ile
özel şahıslara ait dolmuşlar ulaşım hizmeti vermektedir. Belediyeye ait otobüs her on
beş dakikada bir Konak-Basmane-Kadifekale arasında sefer yapmaktadır. Bunun
yanında Kadifekale-Uzundere arasında hizmet veren dolmuşlar da bulunmaktadır.
Kadifkalelilerin ulaşım konusunda başlıca sorunları belediye otobüslerinin eski olması
ile otobüslerin genelde dolu oldukları yönündedir. Kadifekale’de yılın belirli günlerinde
siyasi nedenlerle meydana gelen olaylarda otobüslerin çocuklar tarafından taşlanıp
camlarının kırılması sonucunda ise Kadifekale’ye yapılan seferler belli bir süre askıya
alınmaktadır. Ulaşım sorunu Kadifekale’de ticari taksilere olan talebi arttırmıştır. (bkz.
Foto:9) Kadifekale’nin ekonomik koşullarına pek de uymayan taksi durağında duran çok
sayıdaki ticari taksi hem semtliye hem de Kadife Kale’ye çıkan turistlere hizmet
vermektedir. Kadifekalelinin ulaşım konusundaki şikâyetlerinden biri ise başka
semtlerde hizmet veren ticari taksiler Kadifekale’ye yolcu götürme konusunda
gösterdikleri dirençte görülmektedir. Bu ise elbette Kadifekale’nin sahip olduğu kötü
imaj ile onun üzerinden üretilen önyargılarla ilişkili bir durumdur. Ulaşım konusunda
Kadifekalelilerin şikayet ettikleri diğer bir husus semtin Konak’la olan ulaşımını kısa bir
mesafeye indiren Ballıkuyu yolunun yaklaşık beş yıldır kapalı olmasıdır. Bu durum
semtin merkeze olan uzamsal yakınlığı üzerinde olumsuz yönde bir etkide
bulunmaktadır.
Alt yapı sorunu Kadifekale semtinde neredeyse iflas etme noktasına gelmiştir.
Semtte su şebekesinin önemli bir kısmı evlerin zemininin altında kalmış durumdadır.
Bundan dolayı semtte herhangi bir su borusunun patlaması, içinden çıkılamaz bir sorun
yaratabilmektedir. Kanalizasyon şebekesinin işlevsizliği ise evlerden sokaklara akıtılan
pis sulardan rahatça anlaşılabilmektedir. Kadifekale’de evlere neredeyse bitişik çekilmiş
bir halde olan elektrik ve telefon kabloları havada son derece karmaşık bir ağ
oluşturmaktadır. Bu kablolara takılı halde kalmış uçurtmalar ise kimi zaman kısa
devrelerin yaşanmasına sebep olmaktadır.
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7.3.5- Kentten Memnuniyet
Kentle bütünleşmenin önemli göstergelerinden biri olan kentte yaşamaktan
memnuniyet düzeyleri semt ve gruplara göre tabloda gösterilmiştir. Semtler bakımından
değerlendirildiğinde, genel anlamda, İzmir’de yaşamaktan memnuniyet durumunun
Kadifekale’dekilere oranla, Gümüşpala’da daha fazla olduğu görülmektedir. İzmir’de
yaşamaktan hiç memnun olmayanların oranı Gümüşpala’da %9 iken Kadifekale’de
%19’dur. Yalnızca memnun olmayanların oranı Gümüşpala’da %21 Kadifekale’de
%15’tir. Memnun olanların ise Gümüşpala’daki oranı %39 Kadifekale’de ise %26’dır.
Çok memnun olanların ise %20’si Gümüşpala, %24’ü ise Kadifekale’dedir.
Gümüşpala’daki bireylerin %4’ü, Kadifekale’dekilerin ise %9’u İzmir’de yaşamaya
mecbur oldukları beyanında bulunmuşlardır.
Sosyal gruplar arasında İzmir’de yaşamaktan en memnun olan Gümüşpala’daki
Mardinli olmayanlar, en az memnun olan ise Kadifekale’deki Mardinlilerdir. Semtler
bağlamında Mardinlilere bakıldığında Gümüşpala’dakilerin Kadifekale’dekilere göre
kentte

yaşamak

konusunda

memnuniyet

düzeylerinin

daha

yüksek

olduğu

görülmektedir. Toplamda iki semt arasında memnuniyet durumu Gümüşpala’da daha
yüksektir.
Oranlar

bakımından

sosyal

gruplar

incelendiğinde;

Gümüşpala’daki

Mardinlilerin %14’ü İzmir’de yaşamaktan hiç memnun değil iken, %26’sı memnun
değil, %7’si kararsız, %38’i memnun ve %10’u çok memnundur. %5’i ise bu soruya
mecburum cevabını vermiştir. Aynı semtteki Mardinli olmayanların ise %7’si hiç
memnun değil, %19’u memnun değil, %7’si kararsız, %40’ı memnun ve %24’u çok
memnundur. %3’ü mecburum yanıtını vermiştir.
Kadifekale semtinde grupların kentten memnuniyet oranları karşılaştırıldığında
Mardin dışından olanların Mardinlilere göre memnuniyet düzeylerinin daha yüksek
olduğu görülmektedir. Mardinlilerde İzmir’de yaşamaktan hiç memnun olmayan semt
sakinlerinin oranı %25 memnun olmayanlar %14, kararsız %8, memnun olanlar %22,
çok memnun olanlar ise %20’dir. Mecburum diyen %11’lik kesim ise diğer gruplara
göre en yüksek oranda bu grupta görülmektedir. Kadifekale’deki Mardin dışından
olanların ise %8’i hiç memnun değil, %18’i memnun değil, %4’ü kararsız, %33’ü
memnun, %31’i ise çok memnun olduğunu ifade etmiştir. %6’sı ise mecburum demiştir.
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Tablo 76: Gruplara göre kentten memnuniyet düzeyleri
Sosyal gruplar
Yaşadığınız
kentten
memnun
musunuz?
Hiç memnun
değilim

Gümüşpala’dak
i Mardinliler

Gümüşpala'dak
i Mardindışı

Kadifekale'deki
Mardinliler

Kadifekale'deki
Mardindışı

8

9

25

4

46

13,8%

7,3%

25,0%

7,8%

13,8%

15

23

14

9

61

25,9%

18,5%

14,0%

17,6%

18,3%

4

9

8

2

23

6,9%

7,3%

8,0%

3,9%

6,9%

22

49

22

17

110

37,9%

39,5%

22,0%

33,3%

33,0%

6

30

20

16

72

10,3%

24,2%

20,0%

31,4%

21,6%

3

4

11

3

21

5,2%

3,2%

11,0%

5,9%

6,3%

Sayı
%

Memnun
değilim

Sayı
%

Kararsızım

Sayı
%

Memnunum

Sayı
%

Çok
memnunum

Sayı
%

Mecburum

Sayı
%

Toplam

Sayı
%

Pearson Chi-Square. 35.254

Toplam

58

124

100

51

333

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

p.002

Bu rakamlardan hareketle yaşadıkları kentten memnuniyet düzeylerine iki
semtteki gruplar arasında kentle bütünleşmenin ilk sırada ve en çok Gümüşpala’daki
Mardin dışından olanlarda gerçekleştiği, ikinci sırada aynı semtteki Mardinlilerde,
üçüncü sırada Kadifekale’deki Mardinli olmayanlarda ve son sırada ise aynı semtteki
Mardinlilerde görüldüğü söylenebilir. Kadifekale’deki Mardin dışından olanlar kente
göç tarihleri bakımından İzmir’de daha eski olmalarına rağmen, Gümüşpala’daki Mardin
dışından olanlarla yaklaşık düzeyde memnun olmaları mekân faktörünün kentle
bütünleşme üzerindeki etkisinin dikkate alınmasını şart koşmaktadır. Yine Mardinliler
açısından her iki semtte de zaman bakımından benzer sürece sahip olmalarına karşın
memnuniyetin Gümüşpala’da daha yüksek ve Kadifekale’de daha düşük olması mekânın
etkisini destekleyen bir bulgu olarak değerlendirilebilir.
7.3.6- Semtten Memnuniyet
Mekânla kurulan özdeşimin bir göstergesi olarak semtten memnuniyet
düzeylerine göre Gümüşpala’dakiler Kadifekale’dekilere göre semtte yaşamaktan daha
memnun durumdadırlar. Gümüşpala’da memnuniyet düzeyi ortalaması 2,57 iken
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Kadifekale’de bu ortalama 2,40’tır. Gümüşpala’daki bireylerin %7’si semtten hiç
memnun değil iken, %15’i memnun değil, %7’si kararsız, %55’i memnun ve %16’sı çok
memnundur. Kadifekale’de ise kişilerin %16’sı hiç memnun değil, %16’sı memnun
değil, %8’i kararsız, %33’ü memnun ve %28’i semtte yaşamaktan çok memnun
durumdadır.
İki semtteki Mardinli olan ve olmayan sosyal gruplar bakımından semtten
memnuniyet durumu analiz edildiğinde aynı semt içinde Mardinli olanlar ve Mardinli
olmayanlar arasında önemli bir farklılık görülmezken, Gümüşpala ve Kadifekale
semtlerindeki Mardinliler’in kendi aralarında bir ayrışmanın olduğu görülmektedir.
Gümüşpala’daki Mardinliler Kadifekale’dekilere göre semtte yaşamaktan daha memnun
durumdadırlar. Gümüşpala’daki Mardinlilerin memnuniyet düzeyi ortalaması 2,65 iken
Kadifekale’deki

Mardinliler’in

ortalaması

2,34’tür.

Gümüşpala’daki

Mardinli

olmayanların memnuniyet ortalaması 2,53 Kadifekale’deki aynı sosyal grup ise 2,52’lik
ortalamaya sahiptir.
Tablo 77: Gruplara göre semtten memnuniyet düzeyleri
Sosyal gruplar
Yaşadığınız
semtten
memnun
musunuz?
Hiç memnun
değilim

Gümüşpala’dak
i Mardinliler

Gümüşpala'dak
i Mardindışı

Kadifekale'deki
Mardinliler

Kadifekale'deki
Mardindışı

3

10

17

7

37

5,2%

8,1%

16,8%

13,7%

11,1%

9

18

17

7

51

15,5%

14,6%

16,8%

13,7%

15,3%

1

12

9

3

25

1,7%

9,8%

8,9%

5,9%

7,5%

37

62

30

20

149

63,8%

50,4%

29,7%

39,2%

44,7%

8

21

28

14

71

13,8%

17,1%

27,7%

27,5%

21,3%

58

123

101

51

333

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Sayı
%

Memnun
değilim

Sayı
%

Kararsızım

Sayı
%

Memnunum

Sayı
%

Çok
memnunum

Sayı
%

Toplam

Toplam

Sayı
%

Pearson Chi-Square. 26.707

p.009

Yüzdeliklerine

göre

sosyal

grupların

oranları

tabloda

gösterilmiştir.

Gümüşpala’daki Mardinlilerin %5’i semtten hiç memnun değil iken, %16’sı memnun
değil, %2’si kararsız, %64’ü memnun ve %14’ü çok memnun durumdadır. Aynı
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semtteki Mardin dışından olanların ise %8’i hiç memnun değil, %15’i memnun değil,
%10’u kararsız, %50’si memnun, ve %17’si çok memnundur.
Kadifekale semtindeki Mardinlilerin ise %17’si semtte yaşamaktan hiç
memnun değil, %17’si memnun değil, %10’u kararsız, %30’u memnun ve %28’i çok
memnun durumdadır. Aynı semtteki Mardinli olmayanların ise %14’ü hiç memnun
değil, %14’ü memnun değil, %6’sı kararsız, %39’u memnun ve %28’i çok memnun
durumdadır.

7.3.7- Toplumsal ve Coğrafi Hareketlilik
Kırdan kente yapılan göç sonrasında kentte kalış süresi ve mesleki hareketliliğe
bağlı olarak gecekondu sakinlerinin kent merkezine göçtükleri Tatlıdil’in (1989)
çalışmasında ortaya konulmuştur. Kentin sosyal, ekonomik ve kültürel sistemiyle
bütünleşen nüfusun kentin planlı ve kentsel değerlerin etkin olarak paylaşıldığı alanlara
göçtükleri görülmektedir. Özellikle ekonomik sistemin ön gördüğü kentsel pazarın talep
ettiği işgücü donanımına sahip olanlar kent içi hareketliliğe katılmaktadır. Tatlıdil bu
süreci “kentteki ikinci göç” şeklinde tarif etmektedir. “Gecekondu nüfusun kentte kalış
süresi uzadıkça ve kentin çalışma yaşamıyla bütünleşme tamamlandıkça gecekondu
mekândan, genellikle kentin yeni yerleşim alanlarındaki planlı mekânlara doğru hareket
ettikleri belirlenmiştir. Çalışma yaşamı içindeki mesleki hareketlilik ile coğrafi
hareketlilik arasında doğrusal bir ilişkinin varlığı saptanmıştır. Örgütlü, sürekli ve göreli
ücret düzeyi yüksek işlere geçişin, gecekondu nüfusun gecekondu yerleşim alanlarının
dışındaki mekânlarda yaşamını sürdürmelerinde kendisini daha güvenli hissetmesini
sağladığı gözlenmiştir (Tatlıdil, 1989:101).
Bu araştırmada mekânda kalıcı/geçici olma duyumsamasının önemli bir
göstergesi olarak değerlendirilebilecek sınıfsal durumda meydana gelebilecek bir
iyileşme durumunda gecekonduluların başka bir yere taşınma eğilimleri şu şekildedir:
Semtler bağlamında bakıldığında Gümüşpala’daki yerleşimcilerin %38’i maddi
durumlarının yükselmesi halinde İzmir’in başka bir semtine taşınmayı düşünürken,
%13’ü memlekete geri döneceğini, %6’sı başka bir şehre taşınmayı düşünmektedir.
Kişilerin %39’u ise maddi durumlarındaki iyileşmeye rağmen yine bu semtte yaşamaya
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devam edeceğini belirtmiştir. %3’lük bir kesim de taşınacağını sanmadığını ifade
etmiştir.
Kadifekale’de ise maddi durumdaki iyileşme ile bireylerin %40’ı İzmir’de
başka bir semte taşınacağını, %17’si memlekete geri döneceğini, %7’si başka bir semte
taşınmayı düşündüğünü ifade etmiştir. Kişilerin %23’ü yine de taşınmayacağını, %13’ü
de taşınacağını sanmadığını belirtmiştir.
İki semt arasında muhtemelen bir refah artışı durumunda semtten taşınma
eğilimi konusunda en belirgin farklılık memlekete geri dönme oranı ile semtten
taşınmama düşüncesindeki netlikte görülmektedir. Gümüşpala semtinden taşınmayı
düşünmeyen daha açık bir fikre sahipken, Kadifekale semtinde daha belirsiz bir durum
söz konusudur. Bunun dışında memlekete geri dönmeyi düşünen şahıs oranı
Kadifekale’de daha yüksektir.
İki semtteki sosyal gruplara göre sınıfsal durum ile semtten taşınma eğilimleri
değerlendirildiğinde, Gümüşpala’daki Mardinlilerin taşınmaya en az, Kadifekale’deki
Mardin dışından olanların ise en fazla meyilli grup olduğu görülmektedir.
Gümüşpala’daki Mardinlilere göre Kadifekale’deki Mardinli grubun semtten taşınma
eğilimi daha yüksektir.
Oranlar açısından bakıldığında; Gümüşpala’daki Mardinlilerin %35’i maddi
durumda meydana gelebilecek düzelme durumunda İzmir’in başka bir semtine taşınmayı
düşünürken, %22’si memlekete geri döneceğini, %41’i ise taşınmayacağını belirtmiştir.
Aynı semtteki Mardinli olmayan grubun %40’ı başka bir semte, %9’u başka bir şehre,
%8’i memlekete taşınacağını, %37’si de semtten taşınmayacağını ifade etmiştir.
Kadifekale semtinde ise Mardinlilerin %38’i refah seviyelerinde düzelme olması halinde
İzmir’de başka bir semte, %5’i başka bir şehre taşınacağını, %20’si de memlekete
döneceğini belirtmiştir. Mardinli bireylerin %14’ü taşınacağını sanmadığını dile
getirmiştir. Taşınmaya en meyilli grubu oluşturan Kadifekale’deki Mardin dışından olan
grubun %44’ü İzmir’in başka bir semtine, %10’u başka bir şehre, %12’si ise memlekete
taşınacağını ifade etmiştir. Kişilerin %10’u taşınmayı sanmadığını, %24’ü de
taşınmayacağını belirtmiştir.
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Tablo 78: Gruplara göre toplumsal hareketlilik durumunda semtten taşınma eğilimleri
Sosyal gruplar
Mad. dur. art. hal.
semtten taş. düş.
müsünüz?
Evet, İzmirde
daha zengin bir
semte

Gümüşpala’dak
i Mardinliler

Gümüşpala'dak
i Mardindışı

Kadifekale'deki
Mardinliler

Kadifekale'deki
Mardindışı

20

48

38

22

128

34,5%

39,7%

38,0%

44,0%

38,9%

0

11

5

5

21

,0%

9,1%

5,0%

10,0%

6,4%

0

5

14

5

24

,0%

4,1%

14,0%

10,0%

7,3%

24

45

22

12

103

41,4%

37,2%

22,0%

24,0%

31,3%

13

10

20

6

49

22,4%

8,3%

20,0%

12,0%

14,9%

1

2

1

0

4

1,7%

1,7%

1,0%

,0%

1,2%

Sayı

%
Evet, başka bir
şehre

Sayı
%

Sanmıyorum

Sayı
%

Hayır

Sayı
%

Memlekete geri
dönerim

Sayı
%

Diğer

Sayı
%

Toplam

Toplam

Sayı
%

Pearson Chi-Square. 35.207

58

121

100

50

329

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

p.002

Her iki semtte de sosyal gruplar arasında maddi durumda iyileşmeler sağlanmış
olsa bile üzerinde yaşadıkları mekânı değiştirmeme konusunda en güçlü tutuma sahip
topluluğu Gümüşpala’daki Mardinliler oluşturmaktadır. Bu sosyal grup aynı zamanda
diğer sosyal gruplara arasında yaşadığı semtten en fazla memnuniyet duyan grubu
oluşturmaktadır.
Kadifekale’deki her iki sosyal grup ise yaşadıkları mekânda en az durmak
isteyen grupları oluşturmaktadır. Sınıfsal durumda meydana gelebilecek herhangi bir
yükselme sonucunda, Mardinli topluluğun önemli bir kısmı İzmir’de başka bir semte
taşınma ve bir kısmı ise memlekete geri dönme eğilimi taşırken, Mardinli olmayan
topluluğun yarısına yakını İzmir’de başka bir semte taşınma düşüncesine sahiptir.
Sınıfsal durumdaki değişiklik ile semtten taşınma eğilimi, her iki semtte ev
sahibi ve kiracı olma durumları bağlamında değerlendirildiğinde, Gümüşpala’da her iki
konumda bulunanlar arasında herhangi bir farklılığın oluşmadığı görülmektedir. Bu
semtte hem ev sahipleri hem de kiracılar semtten taşınma veya taşınmama konusunda
birbirlerine yakın oranlarda bir eğilim göstermektedirler. Buna karşın, Kadifekale’de ise
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ev sahipleri ile kiracılar arasında İzmir’in başka semtine taşınma ile memlekete geri
dönme eğilimleri arasında farklılıklar görülmektedir. Bu semtte ev sahipleri İzmir’de
başka bir semte taşınma konusunda daha yüksek bir eğilim içerisinde iken (%47),
kiracılar ise memlekete geri dönmeye daha yakın duran grubu oluşturmaktadır (%24).
Yaş gruplarına göre taşınma eğilimleri değerlendirildiğinde Gümüşpala’da
daha çok 18-37 yaş aralığında olan bireylerin taşınma eğilimi gösterdiği, buna karşın
Kadifekale’de ise 48 ve üstü yaşlarda olan kişilerin semtten taşınma eğiliminde oldukları
görülmektedir. Gümüşpala semtinde evlenen genç çiftlerin Gümüşpala’ya yakın bir
mesafede inşa edilen Ege Kente taşınma eğilimleri bulunurken, Kadifekale’de ise kişiler
yine Kadifekale’ye yakın mesafede yer alan Eşrefpaşa ve Bozyaka semtlerine, bunun
yanında nispeten uzak olmasına rağmen Balçova ve Narlıdere’ye taşınma eğilimi
taşımaktadırlar.
Gümüşpala’ya göre Kadifekale’de nüfus sirkülâsyonu çok daha yüksektir.
Kadifekale’de yaşarken boyoz-gevrek-midye-(kaçak) çay satıcılığından para kazanıp,
İzmir’in çeşitli semtlerinde iş yerleri açmış, başka semtlerde lüks malikânelerin sahibi
olmuş kişilerin başarı hikâyeleri yaygın şekilde bilinir.
Kadifekale’den taşınmış olanlar semtle olan bağlarını hemen koparmamakta,
fakat bu bağı sosyal, ekonomik ve kültürel düzeyde yine de devam ettirmektedirler.
Bireyler başka semtlerde yaşıyor olmalarına rağmen, haftasonları semte uğramakta, dost
ve akrabalarını ziyaret etmekte, memlekete özgü mahsülleri semt çarşısından temin
etmektedirler.
“Maddi durumu biraz yükselen bir insan semtten ayrılıyor Parası olan başka
yere taşınıyor. Genel olarak zengin bir insan büyük ve hizmetlerin olduğu yerde oturmak
istiyor. Kadifekale’de zengin hemen uçuyor. Bir rütbe yükselince hemen Eşrefpaşa,
Narlıdere’ye gidiyor ama bağını tümden koparmıyor. Kadifekale onun ikinci bir
köyüdür.”
Taşınmanın öncelikli sebepleri ebeveynlerin çocuklarının gelişimi konusunda
duydukları endişeler etrafında yoğunlaşmaktadır. Eğitim kurumlarının uzak mesafelerde
olması, bu okullarda verilen eğitimin yetersiz olduğu kanaati, çocuğun bu çevrede kötü
alışkanlıklar edinme ihtimali ve bununla ilişkili olarak çocuğun bu çevrede yetişerek
yeterli bir başarı sağlayacağına duyulan şüphe gibi nedenler ebeveynlerin semtten
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taşınma kararı almaları üzerinde etkili olmaktadır. Bu sebeplerin dışında semtte sağlık
ocağının bulunmayışı, evlerin fiziksel koşullarının sıhhatsiz olması ve diğer sosyal
hizmetlerin

yeterli

kuvvetlendiren diğer

düzeyde

sağlanmadığı

düşüncesi

etkenleri oluşturmaktadır.

Semt

yine

taşınma

eğilimini

sakinleri Kadifekale’nin

“mahrumiyet bölgesi” olduğuna inanmaktadırlar.
“Mahalleden taşındım, çünkü mahallede suç oranı yüksek. Çocuklar kötü
alışkanlık kazanıyor. Çocukların oynayacağı yer yok, park yok, yüz-yüze hep aynı
sokakta. Buradaki yaşam tarzı hoş değil. Millet birbirine saygı göstermiyor. Çocuğa sus
diyorsun bu defa anne-babası cevap veriyor, ondan sonra kavga çıkıyor. Evler iç-içe,
yüz-yüze olunca pencereni açamıyorsun. Çocukların iyi eğitim almıyor. Sokakta her
zaman çocuklar var. Sokaklar çocuklarla dolu olduğu için çocuk eve ders çalışmaya
gelmiyor.”
Diğer bir sebep ise, Kadifekale’nin siyasi kimliğinden kaynaklanmaktadır. Bu
kimlikten kaynaklı kimi zaman ortaya çıkan huzursuzluklar özellikle Kürt etnisitesi
dışında kalan sosyal grupların semtten taşınması üzerinde belirleyici bir faktör
olmaktadır.
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7.4- KADİFEKALE VE GÜMÜŞPALA’DA MEKÂN SOSYOLOJİNİN
BOYUTLARI
“Zaman” faktörüyle birlikte varoluşun iki koşulundan bir diğeri olan
“mekân"ın sosyal teorideki yükselişiyle birlikte, mekân sosyolojisi alanında artan sayıda
çalışma

ortaya

konulmuştur.

Bu

bağlamda

gerçekleştirilen

bu

araştırmada,

gecekondunun kuruluşu ve kente eklemlenme süreci mekânsallık faktörü temelinde bir
sorgulamaya tabi tutulmuştur. Araştırmada, mekân hem toplumsallığın bir ürünü hem de
toplumsallığı etkileyen önemli bir faktör olarak ele alınmıştır. Bir başka deyişle, mekân
hem inşa edilen, hem de bu inşa sürecini etkileyen bir analiz nesnesi olarak
değerlendirilmiştir.
Bu yaklaşım içinde araştırma konusu edilen iki gecekondu semti arasında açık
şekilde gözlemlenen mekânsal farklılıklarla birlikte, mekânsallığın inşası sırasında
kurulan toplumsal ilişkiler sorgulanmıştır. Araştırmanın saha çalışmasının yapıldığı
Gümüşpala ve Kadifekale semtleri arasında göze çarpan birincil fark; iki semtin kentsel
mekân içindeki konumlarıdır. Kent merkezine uzamsal durumlarına göre; Kadifekale
kent içi bir çöküntü alanı iken, Gümüşpala ise kent dışında yer alan bir gecekondu
semtidir. Kadifekale kent merkezine fiziki açıdan yakın olmasına karşın, sosyal mesafe
açısından uzak bir konumdadır. Kadifekale fiziki bir mekân olmasının yanında
kentlileşme ve kent dokusu ile ardışık ilişkilerdeki yetersizliklerin yarattığı sosyokültürel farklılıkları bünyesinde barındırmaktadır. Belki bu nedenle Gümüşpala gibi tipik
bir gecekondu yerleşke alanının dışına çıkmaktadır.
7.4.1- Kadifekale Semtinde Mekân Sosyolojisi Denemesi
İzmir şehrinin en eski tarihi dokusuna sahip olan Kadifekale kente yapılan
göçlerde yerleşim için öncelikli olarak tercih edilen bir semt olmuştur. Bu tercihin
oluşmasında öncelikli etmenlerden bir tanesi, semtin kent merkezine olan yakınlığı
olmuştur. Semte yerleşen yeni gruplarla birlikte Kadifekale’de mekân dokusu yeniden
üretilmiş ve/veya düzenlenmiştir. 1980’lerden sonra semtte gerçekleşen yoğun
yerleşimler Kadifekale’nin alt yapısı üzerinde baskı yaratmıştır. Bunun sonucunda
mekân dokusu dönüştürülemez hale gelmiş ve sonunda ıslah edilemeyecek düzeyde de
eskimiştir. Bununla birlikte semtin sosyal yapısı da yeni gelenlerle birlikte sürekli
değişmiş ve nihai olarak bugünkü yapısına kavuşmuştur.
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7.4.1.1- Kadifekale’de Mekânın Üç Değeri: Ticari, Görsel ve Tarihi Değer
Bir kent içi gecekondu semti olan Kadifekale sermaye döngüsünün yaşandığı
kent merkezine yakın bir mesafededir. Kent merkezine olan uzamsal yakınlık bir mekân
olarak Kadifekale’nin rantın üretildiği pazar ekonomisinin mücadele alanına girmesini,
Dolayısıyla da üzerine kurulduğu mekânın ticari değerinin yüksek olmasını
sağlamaktadır. Ticari değerinin yanında Kadifekale’de mekânın görsel değeri de
bulunmaktadır. Mekâna bu değerini kazandıran etkenler konum ve arazinin
yüksekliğinden ileri gelen şehir manzarası ile yaz aylarında denizden esen imbata açık
olmasıdır (bkz. Foto:7). Kadifekale’de mekânın sahip olduğu diğer bir değer ise tarihi
değerdir. Bu değeri ona kazandıran başlıca etmen ise bugün halen önemli bir turistik
merkez olan ve M.Ö 344 yılında kurulmuş, eski ismiyle Pagus olan Kadife Kale surları
ve yerleşkeleridir (bkz. Foto:1 ve 6).

7.4.1.2- Mekânda Geçicilik Duyumsaması
Kadifekale’de ikamet edenlerin geneline yakını mekânın sahip olduğu bu
değerlerin farkında olmakla birlikte, mekân dışında yaşayan kentlilerin de bu değerin
bilincinde olduğunu düşünmektedirler. Mekânın kent içi bir konumda olması, pazar
ekonomisinin ürettiği rantın kapsamına girmesi, manzarası gibi nitelikler semt
sakinlerinin yaşadıkları mekânda kalıcı veya geçici olma duyumsamalarını doğrudan
etkilemektedir. Ticari ve görsel değerinden kaynaklı bu özelliği mekânı sermaye
sahipleri, yerel yönetimler ve diğer güçler için bir mücadele nesnesi haline getirirken,
mekânda

yaşayanların

mekânda kalıcı oldukları düşüncesini olumsuz

yönde

etkilemektedir. Kadifekale’de mekân şuanki kullanıcılarına bırakılamayacak, kendi
sözleriyle, onlara “yedirilemeyecek” kadar değerlidir. Yaşadıkları mekânın başkaları
tarafından da istenilen bir yer olduğu düşüncesi, Kadifekale’de ikamet edenler arasında
daimi bir belirsizliğin sürmesine, bu ise mekânda kök salmanın zorlaşmasına sebep
olmaktadır.
Mekânın rantla ilişkili olarak sahip olduğu bu değerle birlikte binaların kaçak
durumda olması, semtte yıllardan beri süregelen yıkım endişesini canlı tutmuştur. Yıkım
endişesi evlerin sıhhi açıdan kentte kentli gibi yaşama gereksinimlerini sağlayacak alt
yapı başta olmak üzere konutların yaşanabilir şekilde yeniden yapılandırılmasını
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olumsuz yönde etkilemektedir. Bu denli değerli bir mekânın halen ona sahip olan veya
onu kullanan kişilere bırakılmayacağı, mekânın yerel yönetimler veya sermaye
tarafından başka amaçlarla kullanılmak için ellerinden alınacağı söylentisi ve söylentinin
yarattığı endişe, semt sakinlerini mekânda daimi halde yaşayacakları konusunda daimi
bir belirsizliğe itmektedir.
Kadifekale semtinde hem Mardin kökenliler hem de Mardin dışından olan
diğer yerleşimcilerin önemli bir kısmı, refah düzeylerinde meydana gelebilecek herhangi
bir iyileşme durumunda İzmir’in başka bir semtine veya geldikleri bölgeye taşınmaya en
meyilli grupları oluşturmaktadır. Semtte toplumsal hareketlilik ile coğrafi hareketliliğin
bu denli çakışmasının önemli birkaç nedeni bulunmaktadır. Bunlardan birincisi mekânın
sahip olduğu doku ile bu dokunun zaman içinde yeni yerleşimlerle birlikte yeniden inşa
edilmesi ve böylece müesses hale gelmesi sonucu mevcut haliyle dönüştürülebilme
özelliğini yitirmiş olmasıdır. Kadifekale’de artan yoğunlaşmayla birlikte mekân fiziksel
anlamda ıslah edilebilirlik aşamasını yitirmiştir. Örneğin, su boruları, kanalizasyon gibi
alt yapı sistemleri sonradan kaçak halde inşa edilen konutların zemininin altında
kalmıştır. Fiziki bağlamda semt tipik bir “slum” bölgesi özelliğini taşımaktadır.
Kentsel çöküntü alanlarının mekân dokusunun oluşmasında önemli olan bir
diğer etken mekân dokusunun tarihselliğidir. Kadifekale’de mekân, tarihsel süreç içinde
her daim dönüşüme uğramış bir olgu olmuştur. Bununla birlikte yoğun göçün yaratmış
olduğu nüfus baskısı tarihi doku üzerinde daha farklı bir etki oluşturmuştur.
Kadifekale’de mekânın dokusu oldukça eskidir. İzmir’in en eski yerleşim semtlerinden
biri olan Kadifekale aynı zamanda gecekondulaşmanın da ilk yaşandığı yerleden bir
tanesidir. Kadifekale’de mekân imarlaşmanın önceden yapılmış olduğu eski doku
üzerine yeniden inşa edilmiştir. Surlara yakın olan kısımlar ise sonraki yıllarda
parsellenmeleri sonucunda imara açılmıştır. Mekân, Kadifekale’de şuan ikamet
edenlerden çok daha önce kurulmuştur. Günümüzde mekân, şuan onu kullananlar
tarafından devralınmış ve yeniden inşa edilmiştir. Kadifekale’deki Mardin kökenli ev
sahiplerinin neredeyse tümüne yakını evi başkasından satın alma yoluyla elde etmiştir.
Bu bakımdan, Kadifekale’de mekân dokusunun öncesi ve sonrası ile inşa edicisi ve
kullanıcısı arasında bir farkın olduğu rahatlıkla söylenebilir.
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7.4.1.3- Mekân Kimliği: Kadifekalelilik
Kentte kalış süresinin yeni gelenlerin kentle bütünleşmeleri için önemli bir
faktör olduğu, kentleşme üzerine yapılan birçok çalışmada üzerinde durulmuş önemli bir
bulgu olarak yer alır (Karpat, 1976, Kartal, 1978, Tatlıdil, 1989). Kentte kalış süresiyle
yaşanılan mekânla kurulan özdeşim açısından yapılacak bir sorgulamada ise,
Kadifekale’de ikamet edenlerin yaşadıkları semtle kurdukları özdeşimde zamandan çok,
diğer başka etmenlerin rol oynadığı görülmektedir. Kadifekale’ye yerleşim tarihleri
1980’lerin ortalarından itibaren yoğunlaşırken, mekânda yaşayanların semtin kimliğini
benimseme düzeyleri şaşırtıcı derecede yüksektir.
Bu noktada, mekânda geçicilik duyumsamasının yanında mekânla kurulan
özdeşimin yüksek olması ilginç bir paradoks gibi durmaktadır. Kente geliş tarihinin
yakınlığı ile yoğun nüfus devinimine rağmen Kadifekale’de mekânla kurulan özdeşimin
yüksek olması birkaç noktada aranabilir. Kadifekale’de mekân kimliği her şeyden önce
politik kimliğiyle kuşatılmış bir kimliktir. Bir başka deyimle, Kadifekale, Mardinli ve
Kürt kimliklerini de içine alan bir niteliğe sahiptir. Mekânın bu tür alt kimlikleri de
yüklenmiş olması 1980’den sonra artan ve 1990’larda patlama noktasına ulaşan göçlerin
özellikle Mardinlilerden oluşan Kürt etnik kökenli nüfusun semtte yoğunlaşması ve
Dolayısıyla mekânda homojen bir sosyal yapının kurulmuş olmasıyla yakından
bağlantılıdır. Kadifekale bu tarihlerden sonra İzmir’de Mardinli ve Kürt kökenli yeni
gelenlerin öncelikli merkezi konumu haline gelmiştir.

7.4.1.4- Homojenleşme ve “Küçük Mardin”
Büyük bir kısmı zorunlu göç niteliği taşıyan son dönem göçler sonucunda
Kadifekale, çoğunluğu Kürt kökenli Mardinli nüfusun yaşadığı, etnik yapısı homojen bir
nitelik taşıyan bir semt hale gelmiştir. Bu yönü nedeniyle Kadifekale semtte ikamet
edenler

ile

semt

dışındaki

kentliler

tarafından

“Küçük

Mardin”

şeklinde

tanımlanmaktadır. Kadifekale’deki Mardin kökenli grubun semtteki güçlü akrabalık ağı,
memleketle olan malzeme alış-verişi, memleketi ziyaret sıklığı ve memlekete geri
dönme

yönündeki

güçlü

eğilimleri

gibi

veriler,

Kadifekale’nin

bu

şekilde

nitelendirilmesini destekleyen diğer bulguları oluşturmaktadır.
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Kadifekale’deki sosyal yapı, semtte yaşayanlar arasındaki sosyal ilişki ve
dayanışma örüntülerini güçlendirirken, diğer yandan onların hem bölgesel köken hem de
etnik kimlik öğeleri etrafında toplanmalarını kolaylaştırmıştır. Bu noktada Kadifekale’de
Mardinlilerin ve diğer illerden gelmiş olan grupların semt içindeki dağılımlarında ayrı
mekânsal kümelenmeler oluşturduklarını söylemek pek mümkün değildir. Oysa bu
durum araştırmanın

diğer

sahasını

oluşturan

Gümüşpala

semtinde

rahatlıkla

görülebilmektedir. Gümüşpala’da bazı sokaklar yalnızca Konyalıların veya yalnızca
Erzurumluların ve Uşaklıların ikamet ettiği mekânlardan oluşmaktadır. Toplumsallığın
mekânı nasıl ürettiğine iyi bir örnek olan bu durumun temelinde ise büyük parça halinde
çevrilen veya satın alınan arazinin parsellenerek hemşehrilere satılması veya hibe
edilmesi yatmaktadır. Bazı arsaların hemşehri veya akrabaya hibe edilmesinin önde
gelen gerekçelerinden bir tanesini, araziyi çevirmiş olanın bu yeni gelenler aracılığıyla
diğer gruplara karşı nüfuzunu arttırma amacı oluşturmaktadır.
Kadifekale’de baskın olan homojen etnik ve bölgesel yapı etrafında kurulan
toplumsallık, mekânsallığın da bu öğeler çerçevesinde yeniden üretimini sağlamıştır.
Mekân, mekânı kullananlarla birlikte dönüşüme uğramıştır. Mekân, Kadifekale’de
mevcut olan bu yapı üzerinden yeniden biçimlendirilmiştir. Kadifekale’nin önceden
kurulmuş bir mekan dokusuna sahip olması, yeni yerleşimciler için, mekanın sosyallik
üzerindeki etkisine örnek olarak verilebilirken, öte yandan, geçen süreyle birlikte
mekanın

yeni

gelenlerce,

beraberlerinde

taşıdıkları

sosyo-kültürel

değerler

doğrultusunda dönüştürülmesi ikinci etkiyi, yani sosyalliğin mekansallık üzerindeki
etkisine örnek olarak gösterilebilir. Bu ise yaşanılan mekânın gelinen yerle olan
çağrışımını güçlendirmiş ve böylece göç edilen bölgenin izlerini taşır hale gelmiştir.
Kadifekale çarşısı küçük ölçekli pazar işlevinin yanında bir köy meydanının gördüğü
işlevi de yerine getirmektedir. Pazarda satılan ürünlerin bazıları memleketten getirilmiş
ürünlerden oluşmaktadır. Sokak dili ağırlıklı olarak Kürtçedir. Toplumsallık ile mekân
arasındaki etkileşime diğer bir örneği, ağırlıklı olarak Mardinlilerden oluşan bir
cemaatin Kadifekale’de inşa ettiği mescit oluşturmaktadır. Yerdeki halılar, duvarda asılı
nesneler, mescidin kokusu gibi özellikler, Mardin’in bir köyünde bulunan herhangi bir
camiyi anımsatır gibi durmaktadır. Yerleşilen mekânın göç edilen bölgenin kültürel
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öğelerinden izler taşımasının ise, yerleşilen mekânla kurulacak aidiyet hissi üzerinde
olumlayıcı bir etki yarattığı ileri sürülebilir.
Bu durumda semtte yaşayanların kentle ve kentin kurumlarıyla kurdukları ilişki
bağlamında Kadifekale’nin kente mekânsal anlamda yakın olmasına karşın sosyal
anlamda uzak, fakat Mardin’e yakın olduğu ileri sürülebilir. Önceki bölümlerde
tartışıldığı gibi Kadifekale’deki Mardinlilerde İzmirlilik kimliğiyle kurulan özdeşim
nerdedeyse sıfıra yakın iken, Mardinlilik kimliğiyle 0,81 düzeyindedir.

7.4.1.5- Mekânın Politizasyonu
Homojenliğin ağır bastığı semtteki etnik yapı mekânı da politize etmiştir. Bu
durum Kadifekale’de gündelik yaşama da yansımış durumdadır. Mahallede yaşayanların
önemli bir kısmı her şeyden önce “birileri” tarafından gözlendiklerini ve ayrıca
telefonlarının dinlendiğini düşünmektedir. Kentin merkezinde yer almasına rağmen
semtte bazı zamanlarda cep telefonu şebekesinin çekmemesi bu kuşkuyu somutlaştıran
önemli bir etken olmaktadır. Kadifekale’nin bu özelliğinin Foucault’un “panoptikon”
kavramına büyük ölçüde denk düştüğü savının ileri sürülmesine imkan vermektedir.
Mekânın politik bir kimlik kazanmasının zaman içinde mekân kimliği ile etnik
kimliğin çakışmasını sağladığı iddia edilebilir. Kadifekaleliliğin politik yanının ise,
yakın tarihlerde yerleşmiş olsalar bile, semte yerleşenlerin mekân kimliğiyle özdeşim
kurmalarını kolaylaştırdığı ileri sürülebilir. Araştırmada Kadifekale’de yaşayan Mardin
kökenli yeni gelenlerin yarısının kendisini Kadifekaleli olarak tanımladığı tespit
edilmiştir.
Mekânın politizasyonuyla birlikte Kadifekale’de örgütlü bir sosyal yapının
olduğu ileri sürülebilir. İzmir’de Kadifekale’deki Mardin kökenli şahıslarca kurulmuş
beşten fazla dernek bulunmaktadır. Bunlardan bazıları köy hemşeriliği ve dayanışması
temelinde kurulmuş ve özellikle semtte ikamet edenlere yönelik hizmet verenlerden
oluşmaktadır.
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7.4.1.6- Kapanma-Kapatılma: Gettolaşma Eğilimi
Göç süreciyle birlikte toplumsallık ile mekânsalın kesiştiği bir durumu anlatan
getto kavramı, her iki olgunun etkileşimi sonucunda ortaya çıkmış bir olgudur. Bir başka
deyişle, toplumsallığın mekândaki yansımasıdır. Kadifekale’de gettolaşmayı yaratan
etkenler şimdiye kadar anlatılan etnik ve bölgesel köken temelindeki homojenleşme,
politizasyon, ötekileş(tir)me, kendi içine kapanma ve mekân dokusu gibi olgular
etrafında irdelenebilir.
Mekânın politizasyonunun semtin aynı zamanda çöküntü alanı haline gelmesini
hızlandırdığı ve burada yaşayanların kentsel kurumların işleyişiyle kurdukları bağın
olumsuz yönde etkilendiği ileri sürülebilir. Bir etnik grubun mekânda yoğunlaşması,
grup arasındaki cemaat tipi yapılaşmayı teşvik ederken, bu grubun böylece kendi içine
daha çok kapanmasına sebep olabilmektedir. Etnik kimlik ve bölgesel köken
bakımından gerçekleşen yoğunlaşma, kentte yaşayan diğer bireyler arasında, bu mekânın
yalnızca belirli bir kimliğe mensup kişilerin yaşam alanı olduğu şeklinde bir kanaati
yaygınlaştırabilmektedir. Bu görünümde kentliler tarafından mekânla ve mekânı
kullananlar arasındaki sosyal mesafe açılabilmektedir ki, bu durum kapanmayla birlikte
kapatılma sürecine denk düşmektedir. Mekânda yaşayanların ise mekân dışındakilerin
bu kanaatlerinin farkında olmasının da kapanma süreci üzerinde perçinleyeci bir etki
yarattığı ileri sürülebilir. Önceki bölümlerde ayrıntılı biçimde irdelendiği gibi,
Kadifekale’de yaşayanlar, İzmirlilerin kendi semtleri hakkında olumsuz fikir ve
kanaatlere sahip olduklarını düşünmektedirler. Ötekileştirme olarak da okunabilecek bu
durum, semtin gettolaşmasını da hızlandıran bir etken olarak ortaya çıkmaktadır.

7.4.1.7- Mekânın Tarihsel Değeri ve Apartmanlaşmanın Örselenmesi
Kadifekale’de mekân dokusunun tarihselliğinin yanında tarihsel değeri de
bulunmaktadır. Semte ismini veren ve milattan önceki dönemlerde Pagus kalesi olarak
geçen Kadife Kale surları ile bu surlar içinde kalan alan mekâna tarihsel değeri veren
birincil etkendir. Bu niteliği itibariyle Kadife Kale aynı zamanda turistik bir cazibe
merkezidir. Kadife Kale, surları içinde bulunan alan 1. Derece Arkeolojik Sit alanı iken
Koruma Kurulunun 04.11.2004 tarihinde aldığı karar neticesinde sınırları yeniden
belirlenen 2. Derece Arkeolojik Sit alanı 730, 998, 5260, 5290, 5258, 5276, Kosova ve
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1005 sokakları içinde kalan alanı kaplamaktadır. 2. Derece sit alanı dahilinde yer alan bu
arazide imar yasağına rağmen 380’e yakın bina bulunmaktadır. Bu binaların nerdeyse
tümü hisseli tapuya sahip kaçak yapılardan oluşmaktadır. Konutun arkeolojik sit alanı
dahilinde yer almış olması veya sonradan bu kapsama dahil edilmesi, bu alandaki
imarlaşmayı yasal olarak engelleyen bir etmendir. İmar için tüm yasal prosedürler yerine
getirilmiş olsa bile, sit alanı kararı konutun mekânda geçici olması için yeterli bir
sebeptir. Bu konutlarda yaşayan şahıslar eninde sonunda “birgün” bu mekânda bir
düzenlemenin yapılacağı ve bu nedenle de konutlarının yıkılacağı ihtimalini düşünürler.
Bu ihtimal ve şüphe yalnızca arkeolojik sit alanının içinde kalan konutlardaki bireyler
için değil, fakat aynı zamanda bu alanının çevresindeki yerleşkelerde yaşayanlar için de
geçerlidir. Sit alanı kapsamında yapılacak muhtemel bir düzenlemenin yalnızca bu
alanla sınırlı kalmayacağı, aynı zamanda onun yakın çevresini de etkileyeceği düşüncesi,
bu mekânda da “geçicilik duyumsamasını” besleyen önemli bir etken olmaktadır.
Mekânın tarihsel değere sahip olması, hem bu mekânda hem de yakın çevresinde
gerçekleşen kaçak yapılaşma ile gecekondulaşmanın niteliğini olumsuz yönde
etkilemektedir. Binaların kaçak, mekânın ise tarihi bir değere sahip olması, yıkım
olasılığını daha güçlü kılarken mekânda geçicilik duyumsamasını da arttırabilmektedir.
Bu ise konutların kat sayısı ile kalitelerinin düşük olmasına sebep olabilmektedir.
Nitekim, Kadifekale’de konutların ortalama yükseklikleri 2 ile 3 kat arasında
değişmektedir. (bkz. Foto:5)
Her iki koşulun bir arada bulunduğu durumda inşa edilen konutlar uzun vadede
bir getirisi olacak bir mülk değil, fakat bunun yerine kısa ve orta vadede barınma
ihtiyacını karşılayacak mekânlar olmaktadır. Kadifekale’deki konutların inşası her
şeyden önce barınma işlevlidir. Fakat buna rağmen, semtten taşınmış olan ev
sahiplerinin kiraya verdikleri konutları bulunmaktadır. Semtteki kiralık ev sayısının fazla
olması konutun bir rant kaynağı olarak görülmesine olanak verse bile, kira fiyatlarının
mevcut piyasaya göre son derece düşük olması, bu tür bir analizin yapılmasını
zorlaştırmaktadır. Kadifekale semtinde konutların hem düşük olan ticari değeri (rayiç
bedeli), hem de semtte mevcut konutun üzerine kat ilave etme durumunun yaygın
olmaması gibi bulgular bu yargıyı ayrıca desteklemektedir. Tüm bu koşullar altında
gecekondu alanlarında mekânın tarihsel değere sahip olmasının, gecekonduların
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apartmanlaşmasını zorlaştırdığı ve bu alanların imarlaşması üzerinde örseleyici bir etki
yarattığı ileri sürülebilir.

7.4.1.8- Parselasyon ve Topografya
Bir rant kaynağı olarak konuta sonradan kat ilave edilmesiyle gecekonduların
apartmanlaşma süreçleri Lefebvre’nin “mekânın temsilleri” olarak sınıflandırdığı ve
düşünülen mekân olarak açıklanan mekânın uzamsal boyutuyla yani parselasyonla da
ilişkili bir durumdur. Kent merkezine yakın olma ve mekândan elde edilen rantın yüksek
olması gibi ekonomik etmenler, arazinin parselasyonunu da belirleyebilmektedir. 70 ile
90 m2 arasında değişen parseller Kadifekale’de konutların yüksek apartmanlara
dönüşmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Mekânın yüksek ticari değerinin bir sonucu
olan arazinin küçük parseller halinde bölümlenip pazarlanması, alanda aynı zamanda
kapasitesinin üzerinde bir yoğunlaşmayı ortaya çıkarabilmektedir. Kent içindeki
konumuyla ilişkili olarak semtin mevcut yüzölçümü üzerine gerçekleşen yoğun
imarlaşma, dar sokaklar ve sıkışık yaşam alanları oluştururken, semte mekân dokusu
itibariyle slum kavramına denk düşen bir nitelik kazandırabilmektedir (Foto:3 ve 5). Bu
yönüyle uzaktan bakıldığında Kadifekale ile Güney Amerika ülkelerinde yer alan
favelalar arasında büyük benzerliklerin olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Gecekondunun yapılaşmasını ve mekân dokusunu etkileyen bir diğer faktör
olan mekânın topografik yapısı Bilgin’in (1996) yaptığı araştırmada incelenmiştir.
Bilgin, bu çalışmasında arazi topografyasının yerleşim sonrası imarlaşma üzerinde
önemli derecede etkide bulunduğunu kaydetmiştir. Bilgin’e göre dik yamaçlardaki
yerleşimler topografyanın elverişsizliği sebebiyle dikey şekilde yoğunlaşmamaktadır.
Oysa az eğilimli ve düz arazilerdeki yerleşmeler ise imar aflarının ve yeni imar
haklarının sonucunda yatay ve dikey olarak gelişmekte olduğu ve zamanla birleşerek
devasa apartman semtlerine dönüştüğü vurgulanmıştır. Bilgin’in elde ettiği bu bulgular
ışığında, Kadifekale’de yapılaşmanın dikey şekilde yoğunlaşmamasının önemli
nedenlerinden bir tanesinin topografya olduğu iddia edilebilir. Yine bu bulguya
dayanarak Gümüşpala’daki dikey yapılaşmanın arazinin yine topografyasından
kaynaklanan elverişliliğiyle ilişkili olduğu söylenebilir.
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Kadifekale semtinin oldukça dik olan bazı kısımlarının heyelan riski taşıması
sebebiyle bakanlar kurulunun çeşitli tarihlerde aldığı kararlar üzerine buraların “afete
maruz bölge” ilan edilmesi ve bunun üzerine 1980’li yıllar ile günümüzde bu
kapsamdaki binaların boşaltılması, bireylerin başka yerlere nakledilmesi gibi
uygulamaların yapılmış olması Kadifekaleli yerleşimciler arasında yıkım endişesini
somutlaştıran, dolayısıyla da mekânda geçicilik duyumsamasını arttıran diğer etkenler
olmuştur.

7.4.2- Gümüşpala Semtinde Mekân Sosyolojisi Denemesi
Gümüşpala, Türkiye’de yaşanan tipik bir gecekondulaşma sürecini takip ederek
inşa edilmiş bir semt özelliği taşımaktadır. Konumu itibariyle kentin çeperinde,
Karşıyaka ilçesinin kuzeyine denk düşen arazide yer alır. Semtin üzerinde inşa edildiği
yerin kendisi kurulmadan önce mera olarak kullanılan çorak bir arazi şeklindeydi. Şuan
Gümüşpala mahallesinin bulunduğu arazi Osmanlı döneminden kalma ve “paşa tapuları”
olarak varislerine geçen şahsi tapulu araziler iken, Nafız Gürman Mahallesinin
bulunduğu yer ise hazine arazisine aitti. Semtin kurulmaya başlandığı 1960’lı yıllarda bu
arazilerin bir kısmının bazı şahıslarca çevrilip parseller halinde satılması veya kişinin
bizzat kendisi tarafından arsayı çevrilip üzerine çatı-ev yapması yoluyla inşa edilmiştir.
Yapılan inşaatların genelinde sahiplerinin rızası aranmaksızın gerçekleşmiştir. Sonraki
yıllarda çıkarılan imar affı yasalarıyla Gümüşpala mahallesindeki konut sahipleri arsanın
asıl sahipleriyle anlaşmak suretiyle tapularını almış, Org. Nafız Gürman Mahallesindeki
inşaat sahipleri ise hazine arazisini işgal etmiş olmaları sebebiyle “işgaliye parası”
olarak adlandırılan ücreti Milli Emlak Müdürlüğüne yatırmak üzere, borçları taksitlere
bağlanmıştır. Bu yönüyle Gümüşpala semti gecekondu tanımına tam anlamıyla uyan bir
nitelik göstermektedir.

7.4.2.1- Heterojenleşme ve “Küçük Anadolu”
Gümüşpala’nın inşası Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden İzmir’e göç etmiş
olanlar tarafından gerçekleşmiştir. Bu sebeple semt, bugün olduğu gibi, baştan beri
heterojen bir sosyal yapıya sahip olmuştur. Bu yapının Gümüşpala’yı belirli bir etnik
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grubun veya belirli bir bölgeden gelmiş kişilerin mekânı olmaktan çıkarıp, ona İzmir’in
diğer semtlerine benzer bir nitelik kazandırdığı söylenebilir. Heterojen yapının ayrıca
Gümüşpala’nın sonraki yıllarda izlediği süreçte kentle bütünleşmesi konusunda olumlu
yönlerde katkıda bulunduğu, bunun da semti normale daha yakın bir gecekondu bölgesi
kıldığı ileri sürülebilir. Bu yönü nedeniyle Gümüşpala’nın “Küçük Anadolu” şeklinde
tarif edilmesi pekâlâ mümkün olmaktadır. Belirli bir grubun baskın olma durumunun
olmayışı, bireyler arasında tek bir topluluğun kendi içinde kurduğu katı cemaatsel
ilişkileri önlerken, aynı zamanda mekânın da belirli bir grubun kimliğiyle
özdeşleşmesini engellediği, bunun ise semtin kendi içine kapanmasının, dolayısıyla da
gettolaşma (impacted-ghetto) eğilimi göstermesinin önüne geçtiği ileri sürülebilir.
Gümüşpala semtinde Kadifekale’de baskın grubu oluşturan Kürt kökenli Mardinlilerin
önemli bir ağırlığı bulunmasına karşın, semt, Kadifekale’de olduğu gibi belirli bir etnik
ve bölgesel köken kimliği taşımamaktadır. Semtte Mardinli Arap, Alevi gibi diğer etnik
kimlik ve bölgesel kökene mensup yerleşimcilerin de bulunması, Mardinli ve Kürt
kimliklerinin diğer kimlikler arasında sulanmasını sağladığı iddia edilebilir. Gümüşpala
semtinde sosyal gruplar arasındaki ilişkiler, arazinin elde edilmesi için ilk dönemlerde
yapılan mücadelelerden günümüze kadar, bir güç dengesine ve bunlar arasında
gerçekleşen iktidar mücadelesine dayanmaktadır. Bu mücadele, bazen açık bazen de
gizli

şekilde

sosyal

grubun

sahip

olduğu

nüfuzun

baskınlığı

bağlamında

gerçekleşmektedir. Nitekim araştırmada semte yerleşme gerekçelerinden ilk ikisinin;
“semtte akraba ve hemşerinin bulunması”na dayandırıldığı tespit edilmiştir. Bu
bulgulara dayanarak, sosyal bağın Gümüşpala’nın inşasında temel bir role sahip olduğu
ileri sürülebilir.
Gümüşpala semtini inşa edenlerin geneline yakının bugün halen Gümüşpala’da
ikamet ediyor halde olması, Gümüşpala’nın kurucuları ile kullanıcıları arasında büyük
oranda bir denkliğin olduğu bilgisini sunmaktadır. Nitekim araştırmada semtteki
görüşmecilerin yarısından fazlasının oturduğu evi kendisi inşa etmiş ev sahiplerinden
oluştuğu tespit edilmiştir. Mekânda yerleşimin bu şekilde korunmuş olması semtten
dışarıya doğru bir nüfus hareketliliğinin az olduğu fikrini vermektedir.
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7.4.2.2- Mekân, Rant ve Apartmanlaşma
Gümüşpala semtinde mekânı inşa edenler ile onu kullananlar arasındaki
denklik, mekândan elde edilen rantla açıklanabilir. Gümüşpala, yerleşimcilerine
mekândan kazanç sağlamaları konusunda büyük fırsatlar veren bir semt özelliği
göstermiştir. Ucuz ve kimi zaman bedava elde edilen arsa üzerine çatı-evle başlayan
imarlaşma ilerleyen zamanlarda çıkarılan imar affı yasaları ile seçim arifesine denk
düşen dönemlerde çatı evin yıkılarak yerine dikilen yüksek katlı binalar sayesinde
apartmanlaşmaya başlamıştır. (bkz. Foto:12-13). “Apartkondu” olarak da ifade edilen bu
süreç temelde gecekonduların ranta dönüşmesine denk gelen bir durumu anlatır.
Gümüşpala semti de tam olarak bu tür bir imarlaşma sürecini takip etmiştir. Ev
sahiplerinin yarısından fazlası tek veya çift katlı evlerine sonradan kat ilave etmişlerdir.
Kat çıkma hem bir gayrimenkul olarak kişinin mülkünü hem de bu mülkün kiraya
verilmesi yoluyla kişinin sermayesini arttıran bir faaliyettir. Apartmanlaşmadan ileri
gelen bir durumun sonucu olarak Gümüşpala’da “ev” yerine ağırlıklı olarak “daire”
terimi kullanılmaktadır. Konut kalitesine paralel olarak evden memnuniyet düzeyi
Kadifekale’ye göre Gümüşpala’da daha yüksektir. Yine kiraya verilen ev oranı ise
Kadifekale’ye göre Gümüşpala’da daha fazladır. Özetle, Gümüşpala’da konut başta
barınak amacıyla inşa edilirken, sonraları bu amaç konuttan kazanç elde etme yönünde
bir değişim göstermiştir.
Mekândan rant elde etmeye imkan tanıyan gecekondunun apartmanlaşması
birçok etmenle ilişkilendirilerek açıklanabilir. Bunlardan bir tanesi gecekondunun
topoğrafik yapısıdır. Hafif engebeli olan arazi, önceki sayfalarda aktarılan Bilgin’in
araştırmasında gösterdiği üzere, dikey imarlaşmaya imkan tanıyan bir vaziyettedir.
Topografyasının yanında semt sakinleri arazinin yapısının çok sağlam olduğu hakkında
yaygın bir kanaati taşımaktadırlar. Arazinin sağlamlığına duyulan bu güven, kişilerin
yüksek katlı bina inşası için verdikleri karar üzerinde olumlayıcı yönde bir etki yaratmış
olabilir. Apartmanlaşmayı mümkün kılan diğer bir etken, arazinin geniş olmasıyla ilişkili
olan parsellerin de büyük olmasıyla bağlantılıdır. Çatı-evin üzerine kurulduğu arsanın
baştan itibaren geniş tutulmuş olması ve evin avlusu olarak tahsis edilen bu mekân, daha
sonraları apartman inşaatında arsa olarak kullanılmıştır. Parselin geniş olması kişiye
yapacağı apartmanı yanındaki arsayla birleşme ihtiyacı duymadan yalnızca kendi arsası
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üzerine inşa etme imkanı vermektedir. Bunun gibi bir bağımlılığın olmaması inşaat
öncesinde veya sırasında arsa sahipleri arasında yaşanabilecek ihtilafları baştan önlemesi
bakımından apartmanlaşmayı daha olanaklı hale getirdiği söylenebilir.
Kat çıkma ve apartmanlaşma mekâna yapılan bir yatırımı ve bundan kazanç
elde etmenin umulduğu bir durumu ifade eder. Bu durum aynı zamanda kişinin çalıştığı
işten kazandığı sermayeyi bulunduğu mekâna yatırdığını da gösterir. Bu yatırımın uzun
vadeli olması sebebiyle konut

sahibinin ancak

bu mekânda kalıcı

olduğu

duyumsamasıyla mümkündür. Nitekim Gümüşpala semtinde yapılmış ve halen
yapılmakta olan –özellikle seçim arifelerinde hızlanan- inşaatların tümüne yakını
ruhsatsız, kaçak yapılardır. Dolayısıyla riskli yatırımlardır. Fakat buna rağmen kazanılan
sermayenin buralarda konut inşaatında değerlendirilmesi, ancak kişilerin bu mekânda
kalıcı oldukları duyumsamalarıyla açıklanabilir. Daha açık bir ifadeyle, kişi yaptığı bu
yatırımın ona “kar olarak geri döneceğini” düşünerek sermayesini riske etmektedir.

7.4.2.3- Mekânda Kalıcılık Duyumsaması
Ev sahiplerine bu riske rağmen bu güveni veren ve mekânda kalıcı oldukları
hissini kazandıran birincil etken, semtte bugüne kadar eski tarihlerde harabe haldeki
birkaç evin yıkılması hariç hiçbir yıkım olayının yaşanmamış olduğu ileri sürülebilir.8
Daha açık bir ifadeyle, Gümüşpala’da yerleşimciler arasında yıkım korkusu ciddi bir
endişe kaynağını oluşturmamaktadır. Semtte inşaat için boş arsanın nerdeyse tükenmiş
olması ile mekânda yerleşimin müesses hale gelmiş olması güven ve kalıcılığı
destekleyen ikinci etkeni oluşturmaktadır. Mekânda yerleşimin nihai ve geri dönülemez
bir noktaya gelindiği araştırma sırasında birçok görüşmeci tarafından; “buraları artık
kimse yıkamaz, etrafına bak, bu binaları kim yıkabilir?” veya “buraya artık müteahhit
bile giremez” şeklinde doğrudan ifade edilmiştir. Diğer bir etken ise Gümüşpala’nın
konumu itibariyle mekânın ticari değerinin merkezde bulunan bir semte göre daha düşük
olması, Dolayısıyla mekân üzerine verilen mücadelenin buralar için zorlu bir süreç
olmadığı şeklinde formüle edilebilir.

8

Gecekondulaşmayla mücadele konusunda yıkım sürecinin bugüne kadar İzmir’deki diğer semtlerde de
ciddi anlamda uygulanmadığı ayrıca söylenebilir.
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7.4.2.4- Mekân Kimliği: Gümüşpalalılık
Kurucu ve kullanıcısının büyük oranda çakıştığı mekân olan Gümüşpala’da
toplumsallık farklı sosyal grupların katılımıyla yaratılmıştır. Bölgesel köken ve etnik
kimlik bakımından sınıflandırılabilecek gruplar arasındaki ilişkilerin normale yakın
düzeyde olması yaratılan bu toplumsallıkta her kültüre ait bazı özelliklerin
paylaşıldığının iddia edilmesini mümkün kılmaktadır. Yeni bir yerleşimde kurulan bu
toplumsallık, kazanılan sermayenin mekânda kullanılması ve bununla ilişkili olan
kişilerin mekânda kalıcı olduklarının duyumsaması gibi olgular mekânla kurulan
özdeşimi arttıran etkenler olarak düşünülebilir. Kişinin mekânın kimliğiyle kurduğu
özdeşim düzeyi açısından bakıldığında, önceki bölümlerde tartışıldığı üzere, bu oranın
Kadifekale’ye göre Gümüşpala’da daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Bir başka
ifadeyle, Gümüşpalalılık kimliği Kadifekalelilik kimliği kadar semt sakinleri arasında
yaygın bir kimliği oluşturmamaktadır. Daha doğrusu, bu kimlik henüz mahalledeki
yerleşimciler arasında billurlaşmamıştır. Araştırma sırasında Gümüşpala kavramının ne
ifade ettiği şeklindeki soruya görüşmecilerin verdikleri yanıtlar ile birçoğunun başta
gösterdikleri tereddüt içeren ve yüz ifadelerinden semt kimliğine ilişkin açık bir kanaatin
henüz gerçekleşmediği anlaşılmıştır. Fakat Gümüşpalalılık kimliğinin inşasına yönelik
eylemler bilinçli veya bilinçsiz düzeyde devam etmektedir. Buna en açık örnek dernek
bünyesinde örgütlenen ve amatör ligde mücadele eden Gümüşpala Spor kuruluşudur.
Semt kimliğiyle kurulan özdeşimin yanında Gümüşpalalıların yaşadıkları
kentin kimliğiyle kurdukları özdeşimin Kadifekale’dekilere göre daha yüksek olması, bu
semtte yaratılan toplumsallığın kentle bütünleşme üzerinde destekleyici bir nitelik
taşıdığı şeklinde yorumlanabilir. Bunun karşısında gelinen bölgeyle kimliksel özdeşimin
sürdürümü Kadifekale’de görüşmecilerin yarısından fazlasında görülmektedir. Bu bulgu
Kadifekale’deki toplumsallığın bulunulan kentten çok gelinen kentin bir uzantısı olduğu
fikrini vermektedir. Bunu ayrıca Kadifekale’deki mevcut toplumsal ve kültürel yaşamın
izlerinde gözlemlemek mümkündür.
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SONUÇ
Gecekondunun mekân faktörü bağlamında incelendiği bu çalışma, mekân
sosyolojisinin temel tartışmaları çerçevesinde inşa edilmiştir. Bu bağlamda araştırma,
gecekondunun kentle bütünleşmesi sürecinde mekânın belirleyici bir faktör olduğunu
savlamakta ve mekân ile toplumsallık arasındaki karşılıklı ilişkiyi gecekondu olgusu
içinde konumlandırmaya dayanmaktadır. Sosyal bilimlerde önemli uğraş alanlarından
biri haline gelen mekân sosyolojisi, mekân ile toplumsallık arasındaki ilişki üzerinde
durur. Bu alanda ortaya konulan ürünlerde, mekân ile toplumsallığın karşılıklı bir
etkileşim içinde olduğu sıkça vurgulanır. “The Production of Space” eserinde Lefebvre
(1991) sosyal ilişkilerin kendilerini mekânda yansıttıklarını ve süreç içerisinde mekânın
kendisini ürettiklerini savunur. Lefebvre’ye göre mekânsallaşmayan bir sosyal realite
yoktur. Mekân politik ve ideolojiktir. “The Thirdspace” eserinde Edward Soja (1996)
mekânın sosyal bir realite içinde aktif bir unsur olduğunu ve mekânın sosyal yaşamın
hem bir aracı hem de bir sonucu olduğunu ileri sürer. David Harvey (2009) kentsel
alanda toplumsal süreçlerle mekânsal biçimlerin sürekli etkileşim halinde oldukları,
bunların karmaşık ve dinamik bir sistem içerisinde ele alınmalarının gerekliliği üzerinde
durur. Mekân inşa edilen bir olgudur. Bu anlamda “yer”den (place) farklıdır. Bir başka
ifadeyle, “yer”in sosyallikle birlikte kurulmasıyla anlamlaştırılmış halini ifade eder.
Sosyal bir ürün olarak mekân ile kimlik arasında doğrudan bir etkileşim
bulunmaktadır. Üretilen mekâna kimlik atfedilir. Atfedilen bu kimlik sosyalleşme
sürecinde inşa edilmiş bir kimliktir ve uzun erimde mekânı kullananlar üzerinde
belirleyici bir değeri oluşturmaktadır. İnsanlar kendilerini tanımlarken bir mekâna
yerleştirmekten çok, kendilerini o mekânla ilişkilendirir, ona karşı bir aidiyet duygusu
geliştirirler. Ben kimim veya sen kimsin türünden sorularda kimi zaman, ben
Kayseriliyim, Konyalıyım, İzmirliyim, Mardinliyim şeklinde tanımlamalar yapılır. Bu
yanıtlara göre şehir yani mekân kişinin kimliğinin bir parçası olur. Bu kimlik aynı
zamanda bireyin diğer kimlikleri, kültürel özellikleri hakkında bilgiler de verir.
Yaşanılan/yaşanılmış mekân kişilerin kimliğini belirler. Mekânın sahip olduğu bu
kimlik, mekânda yaşayanların sosyal formasyonları hakkında yargıların oluşması için
tek başına yeterli olabilmektedir. Bu anlamda mekân sosyal bir göstergedir. Bu konuda
Benjamin; “bir mekânda yaşamak, orada izler bırakmaktır” sözüyle mekân ile kimlik
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arasındaki etkileşimi vurgular. Crang (1998) mekânın toplumun kültürünü, pratiklerini
ve teknolojilerini yansıtan bir metin şeklinde okunabileceğini ileri sürerken, mekânın
kimlikle olan bağlantısı üzerinde vurgu yapar.
Mekân ile toplumsallık arasındaki etkileşim yalnızca kültürel boyutta değil,
aynı zamanda sosyal ve ekonomik boyutlarda da görülür. Kentlerin farklı olan mekansal
dokuları o kentlerde kurulan sosyo-ekonomik ilişkilerin de farklılaşmasını ortaya
çıkaran önemli bir etken olabilmektedir. Bunun yanında mekân dokusunun elverişliliği
bir alanda imarlaşmayı olanaklı hale getirmek suretiyle inşa edilen mekânın ranta
dönüşmesini mümkün kılabilirken, kent içindeki konum ve tarihsel doku gibi etkenler
sebebiyle mekân, rantın üretilmesinde örseleyici bir etkide bulunabilmektedir. Mekânın
toplumsallığın oluşması üzerindeki etkisine karşın, toplumsallık da mekânın kuruluşu
ve kente eklemlenmesi üzerinde belirleyici bir faktördür. Sosyal yapının homojen
özellikte olması, mekânı kullananların kendi içlerine kapalı bir sosyal dayanışma
örüntüsü geliştirmelerini ortaya çıkarabilirken, kentin diğer semtlerinde yaşayanların da
bu mekâna ilişkin ötekileştirmeyi içeren bir tutum geliştirmelerine sebep olabilmektedir.
Gecekondunun kente eklemlenmesi sürecini mekân faktörü bağlamında ele
alan bu çalışma sosyo-kültürel boyutuyla birlikte toplumsallığın mekânı ne şekilde inşa
ettiği ve dönüştürdüğü, buna karşın mekânın da toplumsallığı ne şekilde etkilediğini
anlamaya yönelik bir sorgulamayı içermektedir. Araştırmanın gecekondu semtlerinde
mekânın ve toplumsallığın inşasında mekân ve mekânı kullananlar arasında doğrusal bir
etkileşim sürecinin olduğu hipotezi, alan araştırması sırasında elde edilen bulgularla
desteklenmiştir.
Araştırmada elde edilen bulgular her iki semt için Mardin kökenliler ile
Mardin dışındaki illerden gelmiş olanlar şeklinde dörtlü bir sınıflamaya göre analiz
edilmiştir. Çalışmada Mardinlilerin ortak sosyal grup olarak değerlendirilmesinin temel
gerekçesini, bu sosyal grubun her iki araştırma sahasında da önemli bir çoğunluğu
oluşturması ve böylece söz konusu olan gecekondu semtleri arasındaki farklılıkların
mekânsal düzeyde daha rahat anlaşılacağı düşüncesi oluşturmaktadır.
Bu bağlamda sorgulamaların yapıldığı bu çalışmada aşağıdaki bulgulara
ulaşılmıştır.
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Gümüşpala çorak tarımsal bir arazi üzerine 1960’lı yıllardan itibaren inşa
edilmiş bir gecekondu semtidir. Boş bir arazi iken buraya ilk gelenler arsa çevirmiş
veya daha önce çevirmiş olandan küçük bir meblağ karşılığında arsayı satın alarak çatıev kurmuşlardır. Evin elde ediliş biçimine bakıldığında Gümüşpala’daki ev sahiplerinin
yarısından fazlasının evi kendilerinin inşa ettiği görülmektedir. Yol, su, elektrik gibi
hizmetler sonraki dönemlerde çeşitli belediye başkanları tarafından seçim öncesinde
verilen sözler sonucunda farklı zamanlarda getirilmiştir. Gümüşpala’nın kuruluşunda
Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden gelmiş kişilerin emeği vardır. Gümüşpala’da her
bölgeden gelmiş olan bireylere rastlanırken, bunlar ağırlıklı olarak Güneydoğu Anadolu,
Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerindendir. Bu yanıyla semt hem bölgesel hem de
etnik köken bakımından heterojen bir yapı sergilemektedir. Kuruluşundan sonra semte
yerleşimler devam etmiş olsa bile, semtin inşasını gerçekleştiren grupların büyük bir
çoğunluğu semtte halen ikamet etmektedir. Bu bakımdan Gümüşpala’nın kurucuları ile
kullanıcılarının büyük oranda çakıştığı söylenebilir.
Kadifekale’de yerleşim, İzmir’in en eski yerleşim semtlerinden biri olması
itibariyle çok eski tarihlere dayanır. Bu sebeple Kadifekale’de mekân yeni yerleşimlerle
birlikte mevcut dokunun üzerine yeniden inşa edilmiştir. Semtte önceleri İzmir’in yerlisi
olan ve çoğunluğu Müslüman olan kentli yurttaşlar ile nüfus mübadelesi sonucunda
Girit, İskece gibi bölgelerden gelmiş göçmenler ve ayrıca iç göçlerle birlikte
Anadolu’nun çeşitli yerlerinden kente göç etmiş olanlar ikamet ediyor iken, 1970’li
yıllarda bu nüfusun semtten taşınması sonucunda yerlerini büyük çoğunlukta
Güneydoğu Anadolu bölgesinden ve özelde Mardin’den göç etmiş olanlar almıştır.
Yaşanan süreç, bu yönüyle Amerika’daki büyük kentlerde beyazların boşalttıkları kent
içi semtlerin zenciler tarafından doldurulması süreciyle büyük benzerlikler taşır.
Mardinlilerin Kadifekale’de yoğunlaşmasıyla birlikte semt homojen bir sosyal yapıya
kavuşur. Semtte şuan oturanların büyük bir çoğunluğu mekânın kurucuları olmaktan
çok, onu yeniden inşa eden ve kullananlardan oluşmaktadır. Kadifekale’de küçük
oranda bile olsa Giritli göçmenler ile çok eski tarihlerden beri semtte yaşayan bireyler
de

bulunmaktadır.

Bunlar

kendilerini

“Kadifekale’nin

yerlisi”

şeklinde

tanımlamaktadırlar. Bunlardan bazıları semte sonradan yerleşen Mardinliler sebebiyle
Kadifekale’nin bozulduğundan ve semtte şiddet olaylarının arttığından şikâyet
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etmektedirler. Bazıları ise Mardinli komşularından şikâyetçi olmadıklarını, onlarla iyi
geçindiklerini vurguluyor olsalar bile semtin eski tarihlerdeki halini özlemle
anmaktadırlar.
Mekândaki etnik ve bölgesel köken kimlikleri etrafında meydana gelen
kümelenme,

mekân

kimliğini

dönüştürürken,

mekânı

da

politize

etmiştir.

Kadifekale’nin homojen yapısıyla birlikte politikleşmesine de neden olmuştur.
Kadifekale bu tarihlerden itibaren Mardinli ve Kürtlerin İzmir’deki öncelikli merkezi
haline gelmiştir.
Kadifekale’nin politize olması, buradaki nüfusun sosyal yaşantılarını doğrudan
etkileyen bir gelişmedir. Semtin politik bir mekân olması burada yaşayanlar üzerinde
her daim “birileri” tarafından gözetlendikleri, telefonlarının dinlendiği gibi sanılar
uyandırmaktadır. Kentin merkezinde yer almasına rağmen, arada bir çekmeyen şebeke
hatları ile mahalle çarşısında bulunan ve semtteki tek resmi kurum olan Kadifekale
Polis Merkezi Amirliği bu sanıyı somutlaştırıcı etmenler olmaktadır. Bu yönüyle
Kadifekale’de mekânın Foucault’un “panoptikon” kavramında tarif ettiği bir özelliğe
sahip olduğu ileri sürülebilir.
Mekânın politizasyonu aynı zamanda içe doğru kapanmanın önemli
sebeplerinden birisini oluşturmaktadır. Semtteki etnik ve bölgesel kökene dayalı
yoğunlaşmayla birlikte mekânın politikleşmesi, semtin kendi içine kapanmasında etkili
olmuştur. Kadifekale’nin kentten kopması yalnızca içinde yaşayanlarca oluşturulan
homojen yapıdan değil, aynı zamanda semt dışındakilerin buraya ilişkin sahip oldukları
düşünce ve kanaatlerden de kaynaklanır. “Mekân Algısı” bölümünde aktarıldığı üzere,
semt dışındakilerin Kadifekale’ye ilişkin olarak “Mardinlilerin-Kürtlerin semti, suç
bölgesi, tehlikeli yer” şeklindeki kanaatleri, Kadifekale’nin kapanmayla birlikte aynı
zamanda kapatılması sürecine denk düşmektedir.
Bu yönüyle Kadifekale’nin normal bir gecekondulaşma sürecinden ziyade
gettolaşma eğilimini izlediği iddia edilebilir. Şöyle ki, semt, getto tanımına denk düşen
birtakım özellikleri içinde barındırmaktadır. Bir gettonun en önemli özelliği olan
dışlanmışlık hissini Kadifekaleli yerleşimciler taşımaktadır. Gettonun diğer bir özelliği
olan kötü fiziksel koşullar Kadifekale’nin mekânsal dokusunun her yerinde rahatlıkla
görülebilir. Üçüncü bir özellik olan mekândaki yoğun nüfus ve hane sayısındaki
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büyüklük, Kadifekale’de olağan bir durumdur. Semtin suç ve şiddet olaylarının
yaşandığı bir yer olduğu kanaati diğer bir özelliktir. Her ne kadar Gümüşpala’yla bu
anlamda ciddi düzeyde farklılık göstermese de bireylere göre Kadifekale suçun ve
şiddet olaylarının İzmir’deki birincil derecede merkezi konumundadır. Gettonun son bir
özelliği yoksulluktur. Kadifekale bu yönüyle yoksulluğun mekânsal düzeyde
yoğunlaştığı bir yerdir. Hane geliri ortalaması yoksulluk sınırının altındadır. Sosyal
güvenceli kişi sayısı düşük olmakla birlikte Yeşil kart sahibi olanların oranı Gümüşpala
semtine göre oldukça yüksektir. Yine İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Konak
Kaymakamlığının dağıttığı erzak ve kömür yardımlarından faydalanan hane sayısı
Gümüşpala’nın çok üstündedir. Yoksullukla ilişkili olarak çocuk emeğinin aile
bütçesine katkısı, düşük oranda da olsa, en fazla Kadifekale’deki Mardinli sosyal grupta
görülmektedir.
Sosyal yapıdaki etnik ve bölgesel köken kimlikleri etrafında gerçekleşen
homojenleşmeyle birlikte politikleşme, gecekondunun çöküntü alanı haline gelmesi ve
gettolaşma yönünde bir eğilimin ortaya çıkmasında öncelikli etmenlerdendir.
Kadifekale’de etnik ve bölgesel köken temelinde gerçekleşen yoğunlaşmayla birlikte
semtin bir çöküntü alanı halini alması paralel bir çizgi izlemiştir. 1980’li yıllardan
itibaren Kadifekale’de bulunan banka, postane, alış-veriş merkezi, sağlık ocağı gibi
kurumlar semtten taşınmaya başlamıştır. 1990’larda semte yapılan zorunlu göçler
sonucunda patlama düzeyinde gerçekleşen yerleşimler, mekânda homojenleşmeyi ve
aynı zamanda yoksulluğu artırıcı bir etmen olmuştur.
Yıkım endişesinin zayıf olmasıyla ilişkili olarak mekânda kalıcı olma
duyumsaması ile müstakil tapunun alınması, kazanılan sermayenin mekâna yatırılmasını
ve yerleşikliği sağlamlaştırıcı bir etki yaratırken, yerleşik nüfusun mekânı ranta
dönüştürmesinin önünü açmaktadır. Gümüşpala semtinin izlediği süreç Türkiye’de
gecekondu semtlerinde izlenen süreçle büyük benzerlikler taşır. Çatı-evle başlayan
imarlaşma özellikle seçim arifelerinde yüksek katlı binalara dönüşmüştür. Bugün
Gümüşpala’nın mekân dokusu “apartkondu” şeklinde tarif edilen bir niteliğe denk
düşmektedir. Ev sahiplerinin yarısından fazlası konutunu kendisi inşa etmiş ve daha
sonra ona kat ilave etmiştir.
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Apartmanlaşmayı Gümüşpala’da mümkün kılan etkenlerden bir tanesi arazinin
dikey yapılaşmaya imkan tanıyan topografik yapısıdır. Semt sakinleri hafif eğilimli bir
yapıda olan arazi zemininin sağlam olduğuna inanmaktadırlar. Apartmanlaşmayı
mümkün kılan diğer bir etken ise parsellerin buna uygun bir genişliğe sahip olmasıdır.
Gümüşpala’da yine ev sahiplerinin yarısından fazlası çeşitli dönemlerde çıkarılan imar
affına başvurmuş, fakat daha sonraları binaya kat ilave etmeleri sebebiyle bu binaların
tümüne yakını kaçak duruma düşmüştür. Kaçak olmasına rağmen semtte inşaatlar halen
devam etmektedir. Riskli olmasına karşın semtteki bireyler kazandıkları sermayeyi yine
mekâna yatırmaktadırlar. Bu yönüyle Gümüşpala’da mekân bir rant kaynağıdır. Mekâna
yapılan

bu

yatırım

her

şeyden

önce

şahısların

mekânda

kalıcı

oldukları

duyumsamalarıyla ilişkili bir durumdur. Mekânda yerleşimin kalıcı bir hale geldiğini
düşünen yerleşimciler yatırdıkları bu sermayenin bir kazanç olarak onlara kalacağını
varsaymaktadırlar. Bu varsayım hiç şüphe yok ki yıkım endişesinin bireyler arasında
yaygın olmayışından kaynaklanan durumdur.
Mekân; konum, topografyanın yanında tarihsel, görsel ve ticari değer
göstergeleriyle birlikte gecekondunun kentle bütünleşmesi ve imarlaşması üzerinde
belirleyici bir faktördür. Kadifekale’nin kent içindeki konumundan ileri gelen yüksek
ticari değeri, mekân üzerindeki mücadeleyi daha şiddetli kılarken, bu mücadelede
gecekondulu nüfusun kendisini mekânda geçici olduğu duyumsamasını ortaya
çıkarmaktadır. Kent içindeki konum gecekondunun aynı zamanda parselasyonunu da
etkileyen bir etmen olmaktadır. Kadifekale’nin kent merkezine yakın olan konumuyla
ilişkili olarak düşünebilecek küçük ölçekli parselasyonu üzerine gerçekleşen yoğun
imarlaşma ile yıkım endişesi imar kalitesinin düşük seviyede tutulmasına sebep olurken,
bunun Kadifekale’yi “slum” bölgesi örneğine biraz daha yaklaştırdığı ileri sürülebilir.
Sahip olduğu dar, sıkışık ve temiz olmayan sokak dokusu, kalabalık nüfus ve uzaktan
bakıldığında üst üste binmiş gibi duran sıhhatsiz nitelikteki evler Kadifekale’yi Mexico
City’deki herhangi bir favelayla birçok yönden benzer kılmaktadır.
Mekânın tarihsel doku ve değere sahip olması, gecekonduların legalleşmesi
üzerinde örseleyici bir etki yaratmaktadır. Bu etki tarihsel dokunun çevresinde yer alan
diğer konutları da olumsuz yönde etkilemektedir. Nitekim, Kadifekale’de konutu
arkeolojik sit alanı içinde kalan ev sahiplerinin imar affı başvuruları kabul edilmiş
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olmasına rağmen, sonraki süreçte bu başvurular iptal edilmiştir. Arkeolojik sit alanı
kararıyla ilişkili olan yıkım korkusu ve geçicilik duyumsaması yalnızca bu alan
kapsamındaki konutlarda yaşayanlar için değil, bu alanın çevresinde bulunan konutlarda
ikamet edenler arasında da görülmektedir. Buradaki bireyler sit alanının temizlenmesi
halinde sıranın kendilerine de geleceğinden endişe etmektedirler.
Kadifekale’de yıkım endişesi şahıslar arasında yıllardan beri bir tehdit unsuru
olarak her daim canlı tutulmuştur. Bu endişenin oluşmasında mekânın kent içindeki
konumu ile bununla ilişkili olan görsel, tarihi ve ticari değerinden ileri gelen görüşmecilerin kendi sözleriyle- mekânın onlara “yedirilmeyeceği” düşüncesinin
önemli bir payı vardır. Bu ise yerleşimciler arasında mekânda geçici olma duyumsaması
yaratmaktadır. Bu duyumsama bireylerin kazandıkları sermayeyi bulundukları mekânda
değerlendirmeyip başka semtlerde veya işlerde kullanmalarına neden olmaktadır.
Yıkım

endişesinin

sebeplerinden

biri olarak

mekânda

geçici

olma

duyumsaması, kazanılan sermayenin mekân dışında bir yerde değerlendirilmesini ve
toplumsal hareketliliğe bağlı olarak mekânda daimi bir nüfus sirkülasyonunu ortaya
çıkarmaktadır. Kadifekale’de ev sahiplerinin ancak küçük bir kısmı, mekâna yapılan
yatırımın bir göstergesi olarak, evine sonradan kat ilave etmiştir. Buna karşın konutta
yapılan değişikliklerin çoğunluğu küçük ve orta düzeydeki onarım ve bakımdan
ibarettir. Bu yüzden Kadifekale’de mekânın bir kazanç kaynağı olduğunun söylenmesi
pek mümkün değildir. Kadifekale’de sermayesini artıran şahıslar genelde semtten
taşınmakta, bu ise Kadifekale’de yoğun bir nüfus devinimini ortaya çıkarmaktadır. Bu
yönüyle Kadifekale’de toplumsal hareketlilik ile coğrafi hareketlilik büyük oranda denk
düşmektedir.
Göç sebepleri gecekondu bölgelerine göre farklılıklar göstermektedir. Hem
Gümüşpala hem de Kadifekale’de yaşayan bireylerin İzmir’e göç sebeplerinin en
başında ekonomik sebepler gelmektedir. Buna karşın ikinci sırada gelen sebepler
semtlere göre farklılık göstermektedir. Gümüşpala’da ebeveyn veya eşin karar alması
sonucu gerçekleşen bağımlı göç ikinci sırada gelirken, Kadifekale’de ikinci sebebi
gelinen bölgede yaşanan terör olayları, köy boşaltma veya korucu baskısı gibi güvenlik
eksenli nedenler oluşturmaktadır.

Gümüşpala semtinde de bu sebeple göç etmiş

bireyler bulunuyor olsa da, bunlar Kadifekale’dekiler kadar büyük bir oranı teşkil
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etmemektedirler. Güvenlik eksenli nedenler sonucunda Kadifekale’ye yerleşenlerin
oranındaki büyüklük, bu semti zorunlu göçlerin İzmir’deki önemli merkezlerinden birisi
haline getirmektedir. Her iki semt için geriye kalan diğer sebepler ise evlilik, tayin ve
kan davasıdır.
Her iki bölgede de köyden gelmiş olanlar ağırlıkta olmasının yanı sıra, bu oran
Kadifekale’de daha fazladır. İzmir’e göçlerin Kadifekale semtinde oturanlarda daha
erken tarihlerde başlamış olmasına karşın, şuan semtte yerleşik olan nüfus, ağırlıklı
olarak 1980’li yılların ortalarından itibaren göç etmiş olanlardan oluşmaktadır.
Kadifekale’de Mardin dışından olan grup Mardinlilere göre daha erken tarihlerde
İzmir’e göç etmiş olmasına karşın, Gümüşpala’da sosyal gruplar arasında ciddi bir
farklılık görülmemektedir.
Semte yerleşim kararı verilmesinde semtin sosyo-ekonomik yapısı ile mekân
dokusu belirleyici bir etkendir. Semte yerleşimler Gümüşpala’da 1970’li yıllardan
itibaren hız kazanırken, Kadifekale’de bu durum 1985 yılı sonrasında büyük bir sıçrama
göstermiştir. Semte yerleşim kararı üzerinde etkili olan etmenler ise semtlere göre
farklılık göstermektedir. Gümüşpala’da semte yerleşim kararı alınmasında sosyal bağlar
baskın iken Kadifekale’de semtin ekonomik koşulları öne çıkmaktadır. Gümüşpala’da
hemşeri ve akrabanın varlığı öncelikli etmenleri oluşturur iken, Kadifekale’de ise
bunlar düşük kira ile semtin yoksul kesimin yaşadığı yer olması şeklindedir. Bugün
Gümüşpala’da ikamet edenlerin bir kısmı –özellikle Mardin’den gelmiş olanlar- bir süre
Kadifekale’de yaşadıktan sonra Gümüşpala’ya geçmiştir. Bu geçişler, özellikle semtin
kuruluşuna denk gelen ve arsaların ucuz olduğu dönemlerde meydana gelmiştir.
Kadifekale’ye yerleşim kararı verilmesinde ekonomik etkenlerin başat bir role
sahip olması, bu kararın verilmesinde bireylerin ancak sınırlı seçenekler arasında seçim
yapmış olduklarını düşündürmektedir. Semte yerleşim kararı elbette yalnızca ekonomik
koşulların yoksul kesimin koşullarına denk düşmesiyle açıklanamaz. Bunun yanında
Kadifekale’nin tarihsellik içinde İzmir’e göç edenlerin başlıca varış noktalarından biri
olması diğer önemli bir etkeni oluşturmaktadır. Özellikle Mardin’in çeşitli köylerinden
(Kutlubey, Çalpınar gibi) gelmiş olanların Kadifekale’ye yerleşimleri zamanla Mardin
ve Kadifekale arasında bir göç hattı oluşturmuştur. Diğer bir etken sosyal çevre ile
mekân arasında tahammül edilebilirlik arasındaki denklikte yatmaktadır. Bu durum,
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sekiz ve yukarı nüfuslu bir aileye İzmir’de başka semtlerde kiralık ev verilmemesine
karşılık, Kadifekale’de verilmesi veya kentte tutunmaya çalışanların başlıca iş kolu gibi
duran midye üretiminin İzmir’in başka yerlerinde yapılması olanaksızlığına karşılık,
Kadifekale’nin buna imkan sunması örnekleriyle izah edilebilir.
Hem Gümüşpala hem Kadifekale’de tüm grupların yaşadıkları mahallede yüksek
oranda akrabaları bulunmaktadır. İki semt arasındaki akraba ağı en fazla –özellikle
Gümüşpala semtindeki- Mardinlilerde görülmektedir. Akraba ve hemşeri arasındaki
dayanışma yine en fazla Mardin kökenli sosyal gruplar arasında görülmektedir. Bunun
bir göstergesi olarak paraya sıkışıldığı vakitlerde borç alıp verme her iki semtte bulunan
Mardinliler arasında yaygınlık göstermektedir.
Kente yerleşmiş olanların geldikleri bölgeyle ilişki düzeyleri semtlere ve sosyal
gruplara göre farklılık göstermektedir. Memleketi ziyaret sıklığı sosyal gruplar arasında
en sık Kadifekale’deki Mardinlilerde görülmektedir. Bu grup aynı zamanda memlekete
geri dönme eğilimine en fazla sahip olan sosyal grubu oluşturmaktadır. Grup arasında
halen cenaze ve düğün gibi nedenlerle memlekete gitme yaygın bir davranışı
oluşturmaktadır. Cenazeler çoğunlukla memlekete götürülüp orada defnedilmektedir.
Memleketten tahıl-gıda gibi yardımlar tüm sosyal gruplarda nispi düzeyde sürmektedir.
Her iki semtte de Mardinli grupların –özellikle Gümüşpala’dakilerin- memlekette arazi
sahipliği diğer gruplara göre daha yüksek görülmektedir. Diğer gruplara göre bu grubun
memleketle olan malzeme yardımı gibi alış-verişlerin daha düşük olmasının öncelikli
sebebi, memlekette geride kalanların bu tür yardımları yapabilecek vaziyette
olmamalarıyla açıklanabilir. Bu gruptaki bireylerin bir kısmının memlekette arazisi
bulunuyor olmasına karşın, zorunlu göç sürecine bağlı olarak bu arazilerin çoğunluğu
ya başkaları tarafından işletilmekte ya da boş halde durmaktadır. Kadifekale semtindeki
Mardin dışından olan sosyal grup diğerleri arasında memleketle en az bağı olan
topluluğu oluşturmaktadır. Bu durum kente geliş tarihi ile aradan geçen sürede
memleketten kopma süreciyle açıklanabilir.
Gümüşpala semtinde ise memleketle sürdürülen sosyo-ekonomik bağ
Kadifekale’ye göre daha düşüktür. Örneğin, buradaki Mardinliler cenazelerini
memlekete götürmek yerine semtin yakınındaki mezarlığa defnetmektedirler. Yine bu
grup memlekette arazi sahipliği bakımından en yüksek grubu oluşturmaktadır.
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Memleketi ziyaret sıklığı her iki sosyal grupta birbirine yakın bir orandadır. Memlekete
temelli geri dönme eğilimi semtteki her iki grupta da düşük bir orandadır.
Gecekonduda mekân kimliğinin etnik ve bölgesel köken kimliklerini içine alır
hale gelmesi, mekânın memleketle olan çağrışımını kuvvetlendirirken, mekânda
yaşayanların -kentte kalış sürelerinin kısalığına rağmen- mekânla kurdukları özdeşimi
arttıran önemli bir etken olmaktadır. Kentte kalış süresiyle birlikte mekânla kurulan
özdeşim, yaşanılan mekâna veya kente duyulan aidiyet hissi açısından araştırma sahaları
incelendiğinde semt kimliği ile kentin kimliğini edinmede semtlere ve sosyal gruplara
göre farklılığın meydana geldiği görülmektedir. Kadifekale’ye yerleşimler eski
tarihlerden itibaren süregelen bir süreç olmasının yanında, semtte şuan ikamet edenlerin
büyük bir çoğunluğu son 20-30 yıl arasında semte yerleşmiştir. Gümüşpala’da ise
yerleşimler 1960’larda başlamış ve ilerleyen yıllarda artmaya devam etmiştir. Önceki
bölümlerde aktarıldığı üzere, her iki semtte de yerleşim tarihleri arasında ciddi bir
uçurum bulunmamaktadır. Buna karşın semtin ve kentin kimliğiyle özdeşim kurmak, bu
yerlere aidiyet duymak semtlere ve sosyal gruplara göre değişkenlik göstermektedir.
Şöyle

ki,

Gümüşpalalıların

kentin

kimliğiyle

kurdukları

özdeşim

düzeyleri

Kadifekale’dekilere göre daha yüksektir. İzmirlilik kimliğiyle özdeşimde en düşük oran
Kadifekale’deki Mardinli grupta görülmektedir. Fakat bu grubun Mardinlilik kimliğiyle
sürdürdüğü aidiyet duygusu, Gümüşpala’daki hemşerilerine göre çok daha yüksektir.
Gümüşpalalılık tıpkı semtin inşası gibi sıfırdan inşa edilmiş bir kimliktir.
Gümüşpala semtinde bu kimlikle kurulan özdeşim %35’lik oranda iken sosyal gruplara
göre bu oran Mardinlilerde %30, Mardin dışından olanlarda ise %37’dir. Semtin
kimliğinin inşasının bazı göstergeleri arasında iş yerlerine verilen isimlerde bu kimliğin
kullanılması, semtin adını taşıyan bir spor kulübünün olması, semt üç farklı
muhtarlıktan oluşmasına rağmen buraya hizmet veren toplu taşıma araçlarında son
durak olarak bu kimliğin kullanılması sayılabilir.
Kadifekalelilik ise yeni inşa edilmiş bir kimlik değildir. Bunun yerine bu
kimlik yeni yerleşimlerle birlikte yeniden inşa edilegelmiştir. Cumhuriyet öncesi ve
sonrasında ağırlıklı olarak Türk, Müslüman ve göçmen (muhacir)

kentli nüfusun

ikamet ettiği bir mekân kimliğine sahip iken, 1960’lardan sonra burada yoğunlaşan yeni
gelen Mardin kökenlilerle birlikte semtin kimliği dönüşüme uğramıştır. Etnik ve
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bölgesel köken bağlamında mekânda gerçekleşen bu yoğunlaşmanın semte yerleşen
nüfusun mekân kimliğiyle kurduğu özdeşimi kolaylaştırdığı ileri sürülebilir.
Araştırmada semtte yaşayanların yarısından fazlasının Kadifekalelilik kimliğiyle
özdeşim kurduğu tespit edilmiştir. Kadifekalelilik yalnızca bir semte ait olmayı değil,
bunun yanında belirli bir bölgeye ve etnisiteye ait olma anlamını da taşımaktadır. Kişi
bu her iki kimliğin dışında bile olsa, Kadifekale’de oturuyor olması sebebiyle bu
kimlikleri yüklenmekten kurtulamayabilir. Bu yönüyle mekan kimliğinin taşıdığı diğer
alt kimliklerle birlikte yapışkan bir özellik taşıdığı ileri sürülebilir
Aynı çatı altında yaşayan kişi sayısı, semtler ve sosyal gruplara göre farklılık
göstermektedir. Gümüşpala’da bu ortalama 4,8 iken Kadifekale’de 5,7’dir. Her iki
semtte de Mardinlilerde hane yapısı Mardin dışından olanlara göre daha büyüktür. Hane
yapısı, tüm sosyal gruplarda kuşaklara göre farklılık göstermekle birlikte, yeni kuşakta
küçülme eğilimi içindedir.
Eğitim düzeyi bakımından semtler arasında farklılıklar bulunmasına rağmen,
yeni kuşakların eğitimine gösterilen veli ilgisi açısından semtler ve sosyal gruplar
arasında ciddi bir farklılık bulunmamaktadır. Eğitim düzeyi bakımından her iki
araştırma bölgesinde erkeklerin lehine olacak şekilde cinsiyete göre farklılıklar
bulunmaktadır. Eğitim düzeyi sosyal gruplara göre de değişmektedir. Hem Gümüşpala
hem Kadifekale’de Mardin dışından olanların Mardinli gruplara göre eğitim düzeyi
daha yüksektir. Kuşaklar arasında eğitim düzeyi yeni kuşakların lehine olacak şekilde
farklılık göstermektedir. Okul öncesi eğitime gönderilen çocuk Kadifekale’de
bulunmazken, Gümüşpala’da okul öncesi eğitim yaygınlık göstermektedir. Bu durum
ailelerin ekonomik yeterlilikleri ve bu hizmeti veren kurumun semtteki varlığıyla
ilişkilidir.
Aylık hane geliri ve refah düzeyi açısından gecekondu bölgeleri ile bu
bölgelerde yaşayan sosyal gruplar arasında farklılıklar bulunmaktadır. Son bir ayda bir
işte çalışan kişi sayısı ortalamaları semtler arasında yakın bir düzeydedir. İşsizlik
oranları semtler arasında ciddi farklılıklar göstermezken, sosyal gruplara göre her iki
semtteki Mardinli grupların aleyhine olacak şekilde farklılaşmaktadır. Çocuk emeğinin
hane gelirine katkısının en fazla olduğu grup, aylık hane geliri bakımından en düşük
ortalamaya sahip Kadifekale’deki Mardinlilerdir. Yine, aylık hane geliri bakımından
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semtler arasında ciddi düzeyde farklılıklar gözlemlenmektedir. Gümüşpala’da aylık
hane geliri -her iki grupta da- Kadifekale’deki sosyal gruplardan daha yüksektir.
Kadifekale’nin yoksul bir semt olduğu, buralara kaymakamlık ve belediye tarafından
yapılan kömür ve erzak yardımlarının yaygınlığından anlaşılmaktadır. Sosyal
güvenceye sahip olma bakımından semtler farklılaşmaktadır. Herhangi bir sosyal
güvencesi olmayan kişi sayısı ile Yeşilkart sahipliği Kadifekale’de daha yüksek bir
orandadır.

Bu

konuda

en

dezavantajlı

grubu

Kadifekale’deki

Mardinliler

oluşturmaktadır.
Mesleklerin dağılımı kuşaklar arasında büyük oranda farklılaşmaktadır. Eski
kuşaklarda tarımsal üretimle ilişkili uğraşlar yaygın iken, yeni kuşaklarda bunlar
“kentsel geçimlik sektör” bağlamında çeşitlilik göstermektedir.
Gecekondulu nüfusun sahip olduğu meslekler semtlere ve sosyal gruplara göre
değişkenlik göstermektedir. Her iki semtte de işçi statüsünde çalışanlar çoğunluğu
oluşturmaktadır.

Gümüşpala’da

ikinci

sırayı

esnaf-zanaatkâr

olan

bireyler

oluşturmaktadır. Semtte esnaf ve zanaatkârlık işiyle uğraşan iş yeri sahiplerinin
yarısından fazlasını Mardinliler oluşturmaktadır. Emekli sayısı –özellikle işçi emeklisiGümüşpala semtinde azımsanmayacak derecededir. Semtte emeklilerin varlığı
kahvehanelerde vakit geçiren yaşlı insanlardan da rahatlıkla anlaşılabilmektedir.
Meslek ve halen yapılan iş konusunda iki semtteki Mardinliler arasında
farklılıklar

bulunmaktadır.

Kadifekale’deki

Mardinliler

için

seyyar

satıcılık,

Gümüşpala’daki Mardinlilerde ise pazarcılık, inşaat, tekstil, boyacılık, işçilik gibi
yaygın uğraş alanlarını oluşturmaktadır.
Her iki semtte de Mardinliler seyyar satıcılık ve pazarcılık işiyle uğraşanların
büyük çoğunluğunu oluşturmaktadırlar. Buna karşın, Kadifekale’dekiler ağırlıklı olarak
midye işiyle uğraşırken, Gümüşpala’dakiler sebze-meyve işine yönelmişlerdir. Sebzemeyve işi her şeyden önce malların stoklanabileceği uygun bir mekân gerektirir. Bu
anlamda Gümüşpala’nın mekân dokusu buna imkan tanıyan bir elverişliliğe sahiptir. Bir
hanenin pazarcılık mesleğiyle uğraştığı evin önünde yığılmış sebze-meyve kasalarından
rahatlıkla anlaşılabilmektedir. Benzer gruplar arasında söz konusu olan bu uğraş alanları
farklılıkları, mekân dokusunun sosyal boyut üzerindeki etkisine iyi bir örnek olarak
gösterilebilir.
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Bu konudaki diğer bir örnek, gecekondu bölgesinde kurulan çarşının
gelişmişlik düzeyi ile mesleki farklılaşmalar arasındaki ilişkidir. Araştırma bulgularına
dayanarak, gecekondu bölgelerinde çarşının bir pazar yeri olması açısından gelişmişlik
düzeyinin gecekondulu nüfusun uğraş alanlarını etkileyen faktörlerden bir tanesi olduğu
ileri sürülebilir. Nitekim, Gümüşpala’da esnaf ve zanaatkârlık mesleğinin yaygın
olmasının aynı zamanda Gümüşpala Çarşısının gelişmişlik düzeyiyle ilişkili olduğu
tespit edilmiştir. Ekonomik aktivitelerin üretildiği bir mekân olarak çarşıda
Gümüşpala’da pazarın devingenliği rahatlıkla gözlemlenebilir. 2000 ve sonrasında hızlı
bir gelişim gösteren Gümüşpala Çarşısında her türden sektörün görülmesi mümkündür.
Rantın üretildiği bir yer olarak çarşının gelişmişlik düzeyi, ayrıca iş yerlerinin kira
bedellerinden de anlaşılmaktadır. Gümüşpala Çarşısında bir mağazanın aylık kirası
3000 TL’yi bulabilmektedir. Çarşıda iş yeri sahiplerinin önemli bir bölümünü Mardin
doğumlular oluşturmaktadır. Bu sebeple Mardinli grup, semtteki bireyler arasında refah
düzeyi en yüksek sosyal gruplardan biri olarak algılanmaktadır.
Kadifekale’de ise çarşı oldukça küçüktür ve bir pazar yeri olmaktan çok bir
kasaba veya köy meydanını andırır. Köy meydanlarında olduğu gibi, Kadifekale Çarşısı
insanların sosyal amaçlarla bir araya geldiği, kişilerin vakitlerinin çoğunu üzerinde
geçirdiği sosyal bir mekândır. Kişiler, daha doğrusu erkekler, çarşıyı gören noktalarda
toplanıp gelen-geçeni gözlemlerken, bir yandan da sohbet ederler. Çarşıda Mardin’e
özgü çeşitli gıda ve diğer ürünler pazarlanır. Bu sebeple İzmir’in farklı semtlerinde
yaşayan Mardinli bireyler memlekete ait olan bu ürünleri satın almak için Kadifekale
çarşısına gelirler. Bu yönüyle Kadifekale Çarşısının aslında Mardin’in İzmir’deki bir
devamı niteliğini taşıdığı iddia edilebilir.
Çarşısının gelişmişlik durumundan kaynaklanan nedenlerle esnaf ve
zanaatkârlığın yaygın olmadığı Kadifekale’de yaygın olan ikinci meslek grubunu seyyar
satıcılık oluşturmaktadır. Bu ise çoğunlukla midye dolması sektörüne tekabül
etmektedir. Kadifekale’de bireyler için midye işiyle uğraşmak zorunlu bir seçim
şeklinde tanımlanabilir. Toplaması ve yapımıyla birlikte oldukça zahmetli olan bu
sektör, aynı zamanda çevreye kötü kokular yayması sebebiyle başkalarını rahatsız
edebilen bir uğraştır. Midye üretiminin bu özelliğinin onu, daha çok, çöküntü
alanlarında yapılan bir uğraş alanı haline getirdiği savunulabilir. Kadifekale’ye benzer

319

bir kent içi çöküntü alanı olan İstanbul’daki Tarlabaşı semtinde de midyecilik
sektörünün yaygın olması, araştırmanın bulgularından birisini oluşturan, uğraş alanı ile
mekân dokusu arasında karşılıklı ilişkinin varlığını destekleyen diğer bir örneği
oluşturmaktadır.
Kadifekale’de midye üretimi ağırlıklı olarak kadınlar tarafından yapılmaktadır.
Semtteki kadınların diğer bir uğraş alanını yöresel hediyelik eşya üretimi ve pazarlaması
oluşturmaktadır. Bunun dışında her iki semtte tekstil atölyelerinde çalışan -özellikle
genç yaşta olan- kadınlar bulunmaktadır. Kadifekale’de çalışan kadın oranı
Gümüşpala’ya göre daha fazladır. Buna karşın Gümüşpala’daki kadının ev dışında
geçirdiği vakit ve kentsel mekânı kullanımı Kadifekale’dekilere göre daha yüksektir.
Gümüşpala’da kadın semt sınırları dışına daha sık çıkabilmektedir. Gümüşpala
çarşısında modern ve geleneksel kıyafetler içinde giyinmiş kadınlar görmek mümkün
iken, Kadifekale çarşısında kadının varlığı daha siliktir. Bunun yerine Kadifekale’de
sokak, kadının öncelikli sosyal mekânını oluşturmaktadır.
Serbest zaman kullanım alışkanlıkları cinsiyet ve yaş değişkenlerine göre
farklılık göstermektedir. Bu alışkanlıklar arasında evde veya komşularla birlikte sokakta
oturarak vakit geçirmek her iki semtte de başlıca serbest zaman kullanım biçimini
oluşturmaktadır. Bu alışkanlık özellikle kadınlar için geçerli iken erkekler tarafından da
tercih edilmektedir. Erkekler için ikinci derecede serbest zamanın değerlendirildiği
mekânı kahvehaneler oluşturmaktadır. Kadınlar için serbest zamanlarda yapılan diğer
bir uğraş ise, ev işi-el işi yapmak şeklindedir. Diğer serbest zaman kullanım alışkanları
ise eş-dost ziyaretine gitme, aile-çocuklarla vakit geçirme, tv-film izleme, müzik
dinleme, internette sörf yapma, kitap okuma ve gezme şeklindedir. İnternet ve bilgisayar
kullanımı özellikle genç ve yetişkin kuşak grubundaki bireyler arasında yaygınlık
göstermektedir. Tüm bu uğraşlarda dikkat çeken ortak nokta, bu faaliyetlerin mümkün
olduğunca hiç masraf gerektirmeyecek türden ve geleneksel davranış örüntü biçimlerine
yakın olmalarıdır.
Her iki araştırma bölgesinde yaşayanların gezi için kentsel mekânı kullanım
biçimleri ağırlıklı olarak bulundukları semte yakın yerlerin tercihi şeklinde
gerçekleşmektedir. Bu merkezlerin başlıcaları Gümüşpala için “Dünya Barış Anıtı”,
Kadifekale için ise “Kadife Kale” şeklindedir. Fakat bunun yanında Konak Meydanı ve
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Karşıyaka Sahili her iki semtteki nüfusun ortak kullanım mekânları olarak
belirmektedir.
Sonuç olarak, araştırma sonucunda gecekondunun kentle bütünleşme
sorunsalının yalnızca zaman faktörüyle açıklanmasının yetersiz kaldığı ve bu sebeple de
mekansal ve toplumsal dinamiklerin de incelenmesi gerekliliği anlaşılmıştır.
Araştırmada ayrıca sosyal bir inşa olan mekânın; konum, topografyanın yanında
tarihsel, görsel ve ticari değer göstergeleri sonucunda gecekondunun kentle
bütünleşmesini olumlu veya olumsuz yönde etkileyen önemli bir faktör olduğu
anlaşılmıştır. Mekân bu yönüyle, diğer toplumsal olgular gibi, sosyal bir gösterge olarak
kabul edilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda mekân, gecekondunun
inşasını ve kente eklemlenmesini tek taraflı etkileyen bir faktör olmasa da üzerinde
kurulan sosyallikle karşılıklı bir ilişki içindedir.
Sahip olduğu özelliklere bağlı olarak mekân, gecekondulu nüfusun sosyal ve
ekonomik bütünleşmesini etkileyebilen bir faktördür. Elverişliliği sonucunda mekân,
gecekondunun imarlaşmasını apartmanlaşma yönünde evrilmesini olanaklı kılarken,
aynı zamanda burada yaşayanların ekonomik aktiviteleri ile sermaye birikimlerini
etkileyebilmektedir. Mekân, gecekondulu nüfusun kazandıkları sermayeyi üzerinde
yaşadıkları mekâna yatırmalarını ve dolayısıyla bunlar arasında mekânda kalıcı olma
duyumsamasının ortaya çıkmasını sağlayabilmektedir. Buna karşın, mekân yine sahip
olduğu özellikleri neticesinde gecekondunun imarlaşmasını örseleyici, dolayısıyla
yukarıdaki sürecin tersini yaşatabilir bir sonuç da ortaya çıkarabilmektedir.
Gecekondunun kentsel bütünleşmesi veya ayrışmasını yalnızca mekân faktörü
belirlememektedir. Bunun yanında bu mekânı kullananların sosyal, ekonomik ve
kültürel özellikleri de önemli olmaktadır. Bu bağlamda, gecekonduda yaşayan belirli bir
grubun etnik veya bölgesel köken kimliği nedeniyle politik bir özellik taşıması,
üzerinde yaşadığı mekânın kimliğini de politize edebilmektedir. Mekânın politizasyonu
ise gecekondunun çöküntü alanı haline gelmesini hızlandırıcı, olumsuz nitelikli bir etki
yaratabilmektedir.
Gecekondunun çöküntü alanı haline gelmesini ve dolayısıyla kentsel alanda
toplumsal ve mekânsal ayrışmayı yaratan diğer bir etkenin de, mekân kimliğinin
“tehlikeli” olmayla ilişkilendirilmesi olduğu ileri sürülebilir. Gecekondunun “tehlikeli”

321

olduğu yönündeki kanaat, en başta mekân dışında yaşayanların bu bölgeyle kurdukları
uzamsal ilişkileri en aza indirmelerine ve böylece bireylerin söz konusu bu bölgeden
uzak durmalarına neden olmaktadır. Bu durum öte yandan, gecekonduda belirli bir etnik
veya sınıfsal gruba mensup insanların yaşayabildiği homojen bir sosyal yapıyı ortaya
çıkarmakta, dolayısıyla gecekonduda gettolaşma yönünde bir eğilim yaratabilmektedir.
Mekân kimliğinin, onu kullananların sahip olduğu etnik ve bölgesel köken
kimliklerini de içine alır bir kapsam kazanması, çok geç tarihlerde yerleşmiş olsalar
bile, gecekondulu nüfusun semtin kimliğiyle kurdukları özdeşimi kolaylaştırırken,
grubun kendi içine kapalı sosyal ilişkileri ortaya çıkarması sebebiyle kent kimliğiyle
özdeşimini zorlaştırabilmektedir. Bunun neticesinde, gecekondu bölgesi uzamsal
anlamda kente yakın olmasına rağmen, sosyal anlamda kentten uzak olabilmektedir.
Araştırmada sahip olduğu özelliklere bağlı olarak mekânın, gecekondulu
nüfusun sosyal ve ekonomik bütünleşmesini etkileyebilen bir faktör olduğu
görülmüştür. Elverişliliği sonucunda fiziki mekân gecekondunun imarlaşmasını,
apartmanlaşma yönünde evrilmesini olanaklı kılarken, aynı zamanda burada
yaşayanların uğraş alanları ile sermaye birikimleri gibi ekonomik bütünleşmelerini
etkileyebilmektedir.
Bu bağlamda İzmir kent dokusuna eklemlenen gecekondular arasındaki
farklılıkların mekânsal boyutta da ele alınarak irdelenmesinin önemli olduğu
görülmüştür. Bu çalışmada Gümüşpala ve Kadifekale arasında kentle bütünleşme
bağlamında farklılıkların olduğu ve bu konuda Gümüşpala’nın daha avantajlı bir
konumda olduğu anlaşılmıştır.
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ARAŞTIRMA SAHALARI FOTOĞRAFLARI
Kadifekale Semti
Foto 1: 19. Yüzyılda Kadifekale

Foto 2: Eski Kadifekale Semti
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Foto 3: Kadifekale’nin Kuşbakışı Görünümü

Foto 4: Kadifekale Semti ve Şehitlik
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Foto 5: Kadifekale'den Bir Görünüm

Foto 6: Kadife Kale İçi Görünümü
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Foto 7: Kadife Kale Burçlarından İzmir Manzarası

Foto 8: Kadifekale-Mardin Hattı
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Foto: 9 Kadifekale Çarşısından Bir Görünüm

Foto: 10 Kadifekale Çarşısında İnformel Sektör (Tütün, Kaçak Çay ve Boyacılık)
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Gümüşpala Semti
Foto 11: Gümüşpala'nın Kuşbakışı Görünümü

Foto 12: Gümüşpala Semtinden Bir Görünüm
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Foto 13: Gümüşpala Semtinden Bir Görünüm

Foto 14: Dünya Barış Anıtından İzmir Görünümü
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Foto 15: Gümüşpala Çarşısından Bir Görünüm

Foto 16: Gümüşpala Çarşısından Bir Görünüm
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ANKET FORMU
No:………

Ege Üniversite, Sosyoloji Anabilim dalı, doktora öğrencisiyim. İzmir’deki
gecekondu bölgeleri üzerine bir araştırma yürütüyorum. Bana biraz zaman ayırıp
sorularıma yanıt verebilirseniz memnun olacağım.
1- Bölge
1 ( ) Gümüspala
2- Mahalle:
1 ( ) Gümüşpala
3 ( ) Nafız Gürman
5 ( ) İmariye
7 ( ) Kosova
9 ( ) Aziziye
11 ( ) …………..…….
3- Cinsiyet:
1 ( )Erkek

2 ( ) Kadifekale
2 ( ) Emek
4 ( ) Kadife Kale
6 ( ) 1. Kadriye
8 ( ) 19 Mayıs
10 ( ) Ballıkuyu

2 ( )Kadın

4- Doğum yılınız? …………….
5- Doğum yeriniz? (İlin Adı)……………………….
1 ( ) İl Merkezi
2 ( ) İlçe Merkezi
3 ( ) Köy
4 ( ) Yurt dışı
6- Medeni durumunuz?
1 ( ) Evli
2 ( ) Hiç Evlenmemiş
3 ( ) Ayrı
4 ( ) Eşi vefat etmiş
5 ( ) Boşanmış
7- Eğitim düzeyiniz?
1 ( ) Okur-yazar değil 2 (
3 ( ) İlkokul
4(
5 ( ) Düz Lise
6(
7 ( ) Meslek Yük. Okulu 8 (
9( ) Yüksek Lisans
10 (

) Okur-yazar
) Ortaokul ve dengi
) Meslek lisesi mezunu
) Fakülte mezunu
) Diğer:…………………….

8- Annenizin eğitim durumu nedir?
1 ( ) Okur-yazar değil 2 ( ) Okur-yazar
3 ( ) İlkokul
4 ( ) Ortaokul ve dengi
5 ( ) Düz Lise
6 ( ) Meslek lisesi mezunu
7 ( ) Meslek Yük. Okulu 8 ( ) Fakülte mezunu
9( ) Yüksek Lisans
10 ( ) Diğer:…………………….
9- Babanızın eğitim durumu nedir?
1 ( ) Okur-yazar değil 2 ( ) Okur-yazar
3 ( ) İlkokul
4 ( ) Ortaokul ve dengi
5 ( ) Düz Lise
6 ( ) Meslek lisesi mezunu
7 ( ) Meslek Yük. Okulu 8 ( ) Fakülte mezunu
9( ) Yüksek Lisans
10 ( ) Diğer:…………………….
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10- Anne ve Babanızın mesleklerini belirtir misiniz?
Anne: ………………………
Baba: ………………………
11- Sizinle birlikte hanenizde (aynı çatı altında) kaç kişi yaşamaktasınız? ……………. Kişi.
12- Kaç kardeşsiniz? (kendinizle birlikte) : ................................
13 – Kaç çocuğunuz var?
1 ( ) Bekar
2 ( ) Yok
3 ( ) ………. Çocuk
14- Mesleğiniz nedir?: …………………………………………………
15- Şuan ne iş yapıyorsunuz?
1 ( ) Ücretli işçi (Tezgahtar, sekreter, usta, ofis çalışanı vs.)……………………………………………….
2 ( ) Memur (Bekçi, odacı, hemşire, memur, öğretmen vb.)………………………………………………..
3 ( ) Seyyar Satıcı-pazarcı (Midyeci, simitçi, işportacı, tablacı)……………………………………………
4 ( ) İş yeri sahibi esnaf-zanaatkar (Market, manav, gıda, mağaza, berber vs.)……………………….
5 ( ) Profesyonel meslek (Doktor, mühendis, avukat, yönetici vs.)……………………………………
6 ( ) Emekli
7 ( ) İşsizim
8 ( ) Ev kadını
9 ( ) Diğer:………….……………
16- (Çalışıyorsa) İş yeriniz nere(ler)de?
1 ( ) Mahalle içinde
2 ( ) Kentin merkezinde: ………………………….
3 ( ) Şehir dışında
4 ( ) Seyyar
5 ( ) Diğer:………………………………..
17- İş yerinize olan ulaşımınızı genelde nasıl sağlıyorsunuz?
1 ( ) Belediye otobüsü/dolmuşa biniyorum
2 ( ) Yayan gidiyorum-Yürüyorum
3 ( ) Şahsi arabamla gidiyorum
4 ( ) Diğer:…………………………………
18- Hane halkından kaç kişi son ay içinde bir işte çalışıyor? ………………… kişi.
19- 17 yaşın altında çalışan çocuğunuz var mı?
1 ( ) Var
2 ( ) Yok
3 ( ) Diğer:…………………….
20- Ne iş yapıyor:……………………………………
21- İş yeri nerede?
1 ( ) Mahalle içinde
2 ( ) Kentin merkezinde: ………………………….
3 ( ) Şehir dışında
4 ( ) Seyyar
5- ( ) Diğer:………………………………..
22- Hanenize giren aylık gelir ne kadar?...........................YTL

1 ( ) 300TL ve altı
3 ( ) 601- 1000
5 ( ) 1501 – 2000

2 ( ) 301 – 600
4 ( ) 1001- 1500
6 ( ) 2001 – 2500
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7 ( ) 2501 ve üzeri
23- Sosyal güvenceniz var mı? Varsa hangisi?
1 ( ) Yok
2 ( ) SSK
3 ( ) Emekli Sandığı
4 ( ) Bağ-Kur 5 ( ) Yeşilkart 6 ( ) Diğer:……………………………..
24- İzmir’e hangi yıl geldiniz? :……………..…

25- (İzmir’e) Neden göç ettiniz?
1 ( ) İş bulma nedeniyle
2 ( ) Geçimin burada daha rahat olması sebebiyle
3 ( ) Anne-baba/koca göçmesi nedeniyle
4 ( ) Görev/tayin çıkması nedeniyle
5 ( ) Terör/güvenlik nedeniyle
6 ( ) Sağlık nedeniyle
7 ( ) Çocukların eğitimi nedeniyle
8 ( ) Diğer: ………………………..
26- Kardeşlerinizden sizinle birlikte İzmir’e göç eden oldu mu?
1 ( ) Evet
2 ( ) Hayır
3 ( ) Ailecek göç ettik.
27- Kadifekale/Gümüşpala’ya ne zaman yerleştiniz? …………………
28- Yerleşmek için Kadifekale/Gümüşpala’yı seçmenizin öncelikli sebepleri nelerdi?
1- ………………………………………….
2- …………………………………………
3- …………………………………………
29- Memlekete ne sıklıkta gidersiniz? (Memlekete en son ne zaman gittiniz?)
1( ) 5 Yılda 1-2 kez giderim
2 ( ) Yılda 1 veya 2 kez giderim.
3 ( ) 6 ayda 1 veya 2 kez giderim. 4 ( ) Üç ayda 1 veya 2 kez giderim.
5 ( ) Ayda 1-2 kez
6 ( ) Göçten sonra hiç gitmedim.
7 ( ) Diğer:………………………
30- Memleketinize temelli geri dönmeyi düşünüyor musunuz?
0 ( ) Fikrim Yok
1 ( ) Evet, düşünüyorum
2 ( ) Belki, birgün
3 ( ) Kararsızım
4 ( ) Hayır, düşünmüyorum
5 ( ) Diğer:………………………………
31- Memleketle ne gibi yardım ve malzeme alış-verişiniz oluyor?
1 ( ) Herhangi bir alış-veriş olmuyor
2 ( ) Memleketten çeşitli tahıl ve gıda maddeleri geliyor
3 ( ) Memleketten çeşitli gelirlerim var.
3 ( ) Memlekete gıda ve giyecek maddeleri gönderiyorum.
4 ( ) Memlekette arazim var
5 ( ) Diğer:…………………………………………………
32- Şuan oturduğunuz evin mülkiyeti ne durumda?
1 ( ) Bana/Bize ait
2 ( ) Kira
3 ( ) Akrabaya ait
4 ( ) Diğer: ……………….
(33 ve 37. sorular “Ev sahiplerine” sorulacak)
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33- Şuan oturduğunuz evi nasıl elde ettiniz?
1 ( ) Kendim inşa ettim.
2 ( ) Satın aldım.
3 ( ) Miras kaldı
4 ( ) Diğer: ……………………………………….
34- Oturduğunuz evde sonradan bir değişiklik yaptınız mı?
0 ( ) Fikrim yok
1 ( ) Evet, kat yükselttim.
2 ( ) Evet, bahçe, çatı, zeminde bazı iyileştirmeler yaptım.
3 ( ) Ufak birkaç düzenleme dışında pek bir değişiklik yapmadım.
4 ( ) Hiçbir değişiklik yapmadım.
5 ( ) Diğer:…………………………………….
35- Şuan oturduğunuz evin resmi kaydı ne durumda?
1 ( ) Evin tapusu mevcut
2 ( ) İmar izin belgeli
3 ( ) Arsa tapulu
4 ( ) Hisseli tapulu
5 ( ) Hiçbir kaydı yok,
6 ( ) Diğer: …………………………
36- Şimdiye kadar hiç gecekondu/imar affına başvurduğunuz oldu mu?
0 ( ) Fikrim yok
2 ( ) Hayır

1 ( ) Evet
3 ( ) Diğer:……………………

37- Mahallede kiraya verdiğiniz daireniz/eviniz var mı?
0 ( ) Fikrim yok
1 ( ) Evet, var 2 ( ) Hayır, yok

3( ) Diğer:……………………

5- Kesinlikle
Katılıyorum

4- Katılıyorum

3- Kararsızım

2Katılmıyorum

1-Hiç
Katılmıyorum

38- Aşağıda yaşadığınız yerler hakkındaki memnuniyet düzeyini öğrenmek için okuyacağım
cümlelere katılıp katılmadığınızı belirtir misiniz?

İzmir’de yaşamaktan memnunum.
Oturduğum mahallede yaşamaktan
memnunum
Oturduğum evden memnunum
39- Kadifekale/Gümüşpala sizce nasıl bir yer? Aklınıza ilk neler geliyor?
- Kadifekale/Gümüşpala………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………
40- Sizce Gümüşpala ile Kadifekale Mahalleleri arasında fark var mı?
0 ( ) Fikrim Yok
1( ) Evet
2 ( ) Hayır
41- (Varsa) Bu farklılıklar sizce nelerdir?
1- ……………………………………………………………………………………………………………
2- ……………………………………………………………………………………………………………
3- ……………………………………………………………………………………………………………
4- ……………………………………………………………………………………………………………
42- Size göre yaşadığınız mahallenin ne gibi sorunları var?
0 ( ) Fikrim yok
1 ( ) Ulaşım
2 ( ) Alt-yapı
3 ( ) Çocuk parkları yetersizliği
4 ( ) Yeşil alan yetersizliği
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5 ( ) Önyargı
7 ( ) Yoksulluk

6 ( ) Suç oranı
8 ( ) Diğer:………………….

43- Sene içinde ne gibi ayni ve nakdi yardımlar alıyorsunuz?
1 ( ) Sosyal yardımlaşmadan
2 ( ) Belediyeden
3 ( ) Sivil toplum örgütlerinden
4 ( ) Akraba ve hemşerilerden
5 ( ) Diğer:…………………………………………………..
44- Paraya sıkıştığınız vakitlerde genelde ilk kime başvuruyorsunuz?
1 ( ) Akrabalarımdan borç alırım
2 ( ) Komşu/hemşerilerimden borç alırım
3 ( ) Bankadan kredi çekerim
4 ( ) Kredi kartına başvururm
5 ( ) Diğer:………………………………………
45- Maddi durumunuzun yükselmesi halinde başka bir yere taşınmayı düşünür müsünüz?
1 ( ) Evet, İzmir’de daha zengin bir semte
2 ( ) Evet, başka bir şehre
3 ( ) Sanmıyorum
4 ( ) Hayır.
5 ( ) Diğer:………………………………………………
46- Kadifekale’de/Gümüşpala’da akrabanız var mı?
0 ( ) Fikrim yok
1 ( ) Evet, var 2 ( ) Hayır, yok
47- (Varsa) Oradaki akrabalarınızla ne sıklıkta görüşüyorsunuz?
1 ( ) Hiç
2 ( ) Yılda 1-2
3 ( ) Ayda 1-2
4 ( ) Haftada 1-2
5 ( ) Hergün
6 ( ) Diğer:………………….
48- Yaşadığınız mahallede akrabalarınız var mı?
0 ( ) Fikrim yok
1 ( ) Evet, var 2 ( ) Hayır, yok
49- Mahalle (Kadifekale/Gümüşpala) dışında, İzmir’in başka bir semtinde görüştüğünüz aile(ler)
var mı?
0 ( ) Fikrim yok
1 ( ) Evet, var 2 ( ) Hayır, yok
50- (Varsa) Ne sıklıkta görüşüyorsunuz?
1 ( ) Hiç
2 ( ) Yılda 1-2
3 ( ) Ayda 1-2
5 ( ) Hergün
6 ( ) Diğer:………………….

4 ( ) Haftada 1-2

51- (Okul çağında çocuğu olana sorulacak) Anaokuluna veya kreşe daha önceden
gönderdiğiniz/göndermekte olduğunuz çocuğunuz/torununuz var mı?
0 ( ) Fikrim yok 1 ( ) Var ..…..K ……E 2 ( ) Yok 3 ( ) Diğer:……………
52- Varsa Hangi okula gidiyor? …………………………
53-Son bir yılda çocuğunuzun okuldaki durumunu/veli toplantısı gibi sebepler nedeniyle siz veya
eşiniz okula kaç kez gittiniz?
0 ( ) Hiç gitmedim
1 ( ) 1 kez
2 ( ) 2 kez
3 ( ) 3 Kez
4 ( ) 4 ve üstü
6 ( ) Diğer:…………..
54- Liseye devam etmiş veya etmekte olan çocuğunuz/torununuz var mı?
0 ( ) Fikrim yok 1 ( ) Var ……K ……E 2 ( ) Yok
3 ( ) Diğer:……………
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55- Üniversite veya yüksek okula devam etmiş veya etmekte olan çocuğunuz/torununuz var mı?
0 ( ) Fikrim yok 1 ( ) Var ……K ……E 2 ( ) Yok
3 ( ) Diğer:……………

56- Oturduğunuz mahalle dışına en son ne zaman çıktınız?
1 ( ) Son bir gün
2 ( ) Son üç gün
3 ( ) Son bir hafta
5 ( ) Son bir ay
6 ( ) Son 3 ay
7 ( ) Son 6 ay
9 ( ) Bir yıldan fazla

4 ( ) Son 15 gün
8 ( ) Son bir yıl

57- Son bir yılda İzmir’de gezmek amacıyla ziyaret ettiğiniz üç yerin adını söyler misiniz?
1- Karşıyaka
2- Konak
3- Basmane
4- İnciraltı
5- Bostanlı
6- Dünya Barış Anıtı
7- Kadifekale
8- Diğer:…………..................
58- Boş vakitlerinizde genelde neler yaparsınız?
1- Evde otururum
2- Kahveye giderim
3-……………………………………………….
4- ………………………………………………
5-………………………………………………..
59- Alış-verişlerinizi genelde nerelerden yaparsınız?
1 ( ) Mahalle marketlerinden
2 ( ) Mahalle mağazalarından
3 ( ) Büyük alış-veriş merkezlerinden
4 ( ) Semt pazarından
5 ( ) İnternetten
6 ( ) Seyyar satıcılardan
7 ( ) Diğer:……………………………….

60- İzmir’de yaşayan biri olarak kendinizi tanımlamanız istense en önemlisinden başlayıp ilk beş
tanesini sıralar mısınız?
Gümüşpalalıyım
İzmirliyim
Mardinliyim

Kadifekaleliyim
Karşıyakalıyım
Midyatlıyım

(köy)

(memlkt)

Müslümanım
Sünniyim
Kürdüm
Türkiye Cum.
Yurttaşıyım.
Doğuluyum

Aleviyim
Arabım
Türküm
Güney
Doğuluyım
Ömerliliyim

61- Son olarak, geleceğe ilişkin ne tür planlarınız var? (Seçenekler okunmayacak)
1 ( ) Sağlıklı bir yaşam
2 ( ) Maddi durumda düzelme
3 ( ) Güzel bir eve sahip olma
4 ( ) Daha iyi bir iş
5 ( ) Memlekete geri dönme
6 ( ) Başka bir yerde yaşama
7 ( ) Araba sahibi olma.
8 ( ) Diğer:…………………………….
TEŞEKKÜR EDERİZ
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GECEKONDUNUN KENTLE BÜTÜNLEŞMESİ SÜRECİNDE ALAN-MEKÂN
FAKTÖRÜ: İZMİR ÖRNEĞİ
ÖZET
Bu tez gecekondu ile mekan arasındaki ilişkiyi mekan sosyolojisinin temel
tartışmaları bağlamında incelemektedir. Araştırma, gecekondunun kentle bütünleşmesi
sürecinde mekânın önemini ortaya koymakta ve mekân ile toplumsallık arasındaki
karşılıklı ilişkiyi gecekondu olgusu içinde incelemektedir. Bu çalışma İzmir’deki iki
gecekondu semtinin karşılaştırılması üzerine inşa edilmiştir. Araştırma sahalarının
birincisi kentin merkezinde yer alan ve tarihsel anlamda İzmir’in ilk yerleşim
bölgelerinden ve ayrıca ilk gecekondulaşmanın yaşandığı semt olan Kadifekale, ikincisi
kentin çeperinde olan ve Türkiye’de gecekondulaşmanın yüksek bir ivme kazandığı
tarihlerde çorak bir arazi üzerine kurulan Gümüşpala semtidir.
Araştırma örneklemine her iki semtten farklı sayılarda görüşmeci alınmıştır.
Kadifekale’de 86’sı erkek, 67’si kadın ve Gümüşpala’da 138’i erkek, 45’i kadın, toplam
336 kişiyle görüşmeler yapılmıştır. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen ve 61
kapalı ve açık uçlu sorudan oluşan bir anket formu, gözlem ve derinlemesine
görüşmelerle toplanmıştır.
Araştırma sonucunda gecekondunun kentle bütünleşme sorunsalının yalnızca
zaman faktörüyle açıklanmasının yetersiz kaldığı ve bu sebeple de mekansal ve
toplumsal dinamiklerin de incelenmesi gerekliliği anlaşılmıştır. Araştırmada ayrıca
sosyal bir inşa olan mekânın; konum, topografyanın yanında tarihsel, görsel ve ticari
değer göstergeleri sonucunda gecekondunun kentle bütünleşmesini olumlu veya olumsuz
yönde etkileyen önemli bir faktör olduğu anlaşılmıştır. Mekân bu yönüyle, diğer
toplumsal olgular gibi, sosyal bir gösterge olarak kabul edilmesi gerektiği ortaya
çıkmaktadır. Bu bağlamda mekân, gecekondunun inşasını ve kente eklemlenmesini tek
taraflı etkileyen bir faktör olmasa da üzerinde kurulan sosyallikle karşılıklı bir ilişki
içindedir.
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THE SPACE FACTOR IN THE INTEGRATION PROCESS OF THE
GECEKONDUS INTO THE URBAN: THE CASE OF IZMIR
ABSTRACT
This dissertation examines the relationship between gecekondus and space by
drawing upon the basic arguments of sociology of space. It shows the significant role
space plays in the integration of gecekondus into the city and analyzes the relationship
between space and sociality within the context of gecekondu settlements. The argument
of this study is based on the comparison of two different gecekondu neighborhoods in
Izmir. The first gecekondu area, Kadifekale, is located in the center of the city.
Historically, it is one of the first areas of settlement in Izmir. It also is one of the first
areas where the gecekondus developed. The second gecekondu neighborhood is
Gümüşpala. This neighborhood is located in the periphery of the city and was built on an
infertile area at a time when the number of slums increased promptly.
The size of research sample varied in these two neighborhoods. A total of 336
participants included 86 males, 67 females from Kadifekale and 138 males and 45
females from Gümüşpala. The research strategy utilized in the fieldwork included both
quantitative and qualitative methods. In addition to administration of a questionnaire
form, which included 61 questions, observations and in-depth interviews were also
utilized.
The findings of this research suggests that the problematique of integration of
gecekondus into urban cannot be explained with only time factor. This question needs to
be tackled by taking spatial and social dynamics into consideration. This research also
shows that space, as a socially constructed domain, positively or negatively affects this
integration process through particular spatial features of gecekondu neighborhoods such
as location, topographic features and trading, historical and visual values of place.
Therefore, this study concludes that space, like any other social phenomena, should be
accepted as a social indicator. Although space does not affect the construction and
articulation of gecekondus unilaterally, it is in a mutual and constitutive relationship
with sociality.
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