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ÖZET 

KENTSEL MEKÂNDA AYRIġMA DĠNAMĠKLERĠ: 

MERSĠN, DĠYARBAKIR VE ĠZMĠR ÖRNEKLERĠ 

Mim Sertaç TÜMTAġ  

Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi,  

340 sayfa, Haziran 2011 

DanıĢman: Prof. Dr. Hüseyin GÜL 

Türkiye‟de 1950‟li yıllardan sonra ivme kazanan kentleĢme hareketi sonucu 

ülkenin sahip olduğu çok kimlikli/çok kültürlü yapı kentlere taĢınmıĢtır. Bu süreç de 

kentsel alanlar yeni gelenlerin konut ihtiyacı doğrultusunda “kullanıma sunulurken”, 

yerleĢimler sosyo-ekonomik koĢullara göre ĢekillenmiĢ ve kimlik, kültür, mezhep vb 

boyutları içeren farklılaĢmalardan ziyade, yerleĢim mekânları sınıfsal farklılıklar 

üzerinden ĢekillenmiĢtir. Süreç içerisinde ülke genelinde siyasal çatıĢmaların artması, 

sosyo-ekonomik göstergelerinin kötüye gitmesi ve akabinde yoksulluğun 

belirginleĢmesine paralel olarak yerleĢim alanlarındaki dokuda görülen farklılaĢma 

eğilimleri boyut değiĢtirmiĢ ve kimlik, kültür, mezhep vb. farklılıkları içeren 

mekânsal homojenleĢme eğilimi hız kazanmıĢtır. KuĢkusuz bu tabloda ülkenin öznel 

durumunun yanında küreselleĢme ve onun hegemonik ekonomik sistemi olan neo-

liberalizmin belirginlik kazanmasının payı vardır.  

Bu çalıĢmada, son yıllarda kentsel mekânların sermaye birikim sürecinde 

edindiği misyonun sonucu olarak, yeni dokuda oluĢan ayrıĢma dinamikleri, Mersin, 

Diyarbakır ve Ġzmir‟den, anket yoluyla elde edilen, bulgular üzerinden 

tartıĢılmaktadır. Bu üç kentin seçilmesindeki en önemli faktörler ise bu kent 

merkezlerinin son dönemde yoğun olarak göç alması ve metropol olma özelliği 

sergilemesi, siyasal ve toplumsal çatıĢmaların gözlemlenmesi bunun yanında kentsel 

mekanlarda ayrıĢmıĢ dokuların sıklıkla görüldüğü kentler olmasıdır.  

 

Anahtar Kelimeler:  

Mekan, Kent, Toplumsal AyrıĢma, Mekansal AyrıĢma, Mersin, Diyarbakır, Ġzmir 
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ABSTRACT  

 

 

THE DYNAMICS OF SEGREGATION IN URBAN AREA: THE CASES OF 

MERSĠN, DĠYARBAKIR AND ĠZMĠR 

 

Mim Sertaç TÜMTAġ  

Suleyman Demirel University, Department of Public Administration Ph.D Thesis,  

340 pages, June 2011 

Supervising Professor: Prof. Dr. Hüseyin GÜL 

 

As a result of increasing urbanization in Turkey as of 1950s, the multi-

identity/cultural structure has been carried to the cities. During this urbanization 

process, in line with the emerging need of the new comers for housing, the selection 

of new residential spaces  has been mostly shaped by socio-economic conditions and 

class differences rather than identity, culture and religion have been influential on the 

formation of these residential spaces. Throughout the process, increasing political 

conflicts, deteriorating socio-economic indicators and increasing poverty led to 

changing dimensions of texture of the residential spaces and tendency towards spatial 

homogeneity based on identity, culture, religion etc. accelerated. Without doubt, this 

has been greatly affected by globalization, and neo-liberal economic policies.  

In the present study, as a result of the mission adopted by urban spaces during 

capital accumulation process in recent years, dynamics of segregation observed in 

this new texture are discussed based on the survey data obtained from the sampling 

consisting of Mersin, Diyarbakır and Ġzmir cities. The most important factor for the 

selection of these three cities as the sampling is the fact that these three metropolises 

have been subject to great immigration movements, political conflicts and moreover, 

they are the cities where segregated textures are frequently observed.  

 

Key Words:  

Space, Urban, Social Segregation, Spatial Segregation, Mersin, Diyarbakır, Ġzmir 
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GĠRĠġ 

Ġnsanlığın yerleĢik hayata geçmesi ile korunma, barınma ve yaĢamsal 

ihtiyaçların karĢılanması için yapılan faaliyetler çerçevesinde önem kazanan mekân 

olgusu, her nekadar coğrafik bir yer algısı üzerine tartıĢılmaya baĢlamıĢsa da  süreç 

içerisinde sosyo-ekonomik, fiziksel ve siyasal iliĢkiler üzerinden Ģekillenerek 

günümüzde “yaĢam alanı” olarak somutlanan anlamına bürünmüĢtür. Bu 

somutlaĢmanın üretim biçimi ve üretim iliĢkileri üzerinden gerçekleĢtiği ve mekânın, 

her dönem üretimin yapısına göre Ģekillendiği, aynı yapı içinde bile üretim 

iliĢkilerindeki dönüĢüme koĢut olarak farklılaĢtığı söylenebilmektedir. Bu kapsamda 

mekanı ele alırken hem coğrafik olarak fiziksel boyutunu, hem de ekonomik 

iliĢkilerin beliryeciliği kapsamında toplumsal boyutunu birlikte ele almak 

gerekmektedir. Günümüzde mekanın, üretim sistemi çerçevesindeki coğrafik 

tezahürü kentsel yapıda ifadesini bulmaktadır. Bu nedenle günümüz yazınında 

mekân konusunda yapılan tartıĢmalar genellikle kent olgusu üzerinden yürütülmekte 

ve mekândaki tarihsel evrim kentler üzerinden vurgulanmaktadır.  

Bu kapsamda kentsel mekanın oluĢumunda birbiri ile iliĢkili beĢ temel 

faktörün etkili olduğu görülmektedir. YerleĢik hayata geçiĢ ve beslenme ihtiyacının 

karĢılanması için yapılan tarım, bu kapsamda elde edilen ürünlerin el değiĢimi için 

oluĢan pazar, aynı süreçte oluĢan savunma ihtiyacı ve dinsel inanıĢlar ve son olarak 

bunların nihai sonucu ticaret ve ticari faaliyetlerin etkileĢimi kaynaklı oluĢumlar, 

kentlerin kökenindeki etkili faktörler olmuĢtur. ġüphesiz ki bunlardan hangi faktörün 

baskın olduğu yer ve zamana göre değiĢkenlik göstermiĢtir. Bununla birlikte yine 

süreç içerisinde uygarlığın geliĢimi ile birlikte kentlere ivme kazandıran yeni 

geliĢmeler de olmuĢtur. Özellikle Sanayi Devrimi ve kapitalizimin geliĢimi kentlerin 

üretim tarzına göre Ģekillenmesine neden olmuĢtur.  

Buna göre sanayileĢmeyle yeni bir aĢamaya giren kapitalist sistemin, 

örgütlenme ve üretim sistemine bağlı olarak,  kentsel alanlardaki mekansal 

dönüĢümü özellikle XIX. yüzyıldan sonra belirgin bir nitelik kazanmıĢtır. Bu süreçte 

Kapitalizmin yarattığı eĢitsizlik ve sömürüye bağlı olarak kentsel alanlardaki 

mekansal yapılanmalar, daha doğru bir ifade ile mekansal ayrıĢmalar gerçekleĢmiĢtir. 

Bu olgu, konjonktürel olarak kapitalizmin kent ve mekan algısına göre değiĢkenlik 
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göstermiĢtir. Zira Kapitalist sistemin 1929 ve 1970‟lerde yaĢadığı her iki krizde de 

kent ve mekanda farklı organizasyonlarla yeniden örgütlenerek krizden çıkması, 

Kapitalizmin kent ve mekana dair tek bir algısının olmadığı ve konjonktürel olarak 

kent ve mekan algısındaki değiĢimini açıkça ortaya koymaktadır. 1929‟da yaĢanan 

krizde Keynesyen politikalarla devlet destekli yapılanıĢa giden kapitalist sistem, 

emeğin yeniden üretimi, kitlesel üretim ve tüketim odaklı mekansal örgütlenmelere 

giderek, yaĢanılabilir kentsel yapıyı amaçlayarak, kapitalizmin sürdürülebilirliğini 

sağlamıĢken, 1970‟lerde yaĢanan krizden sonra ise neo-liberal politikalarla sermaye 

odaklı olarak kentsel mekanda yapılanıĢa giderek krizden çıkmayı amaçlamıĢtır.  

Bu kapsamda küreselleĢme süreciyle kabuk değiĢtiren Kapitalizmin daha 

küçük ölçeklerde yapılanma ihtiyacı çerçevesinde kentsel mekanlar önem 

kazanmıĢtır. Süreç ile birlikte kentler, neo-liberal kentsel politikalarla “birer rekabet 

birimine dönüĢtürülerek” kapitalist ekonominin gerekleri doğrultusunda 

yapılandırılmakta, küresel piyasa güçlerine hizmet edecek Ģekilde yeniden 

tasarlanmakta ve ekonomik üstünlüklerine göre sıralanan mekânlara 

dönüĢtürülmektedir. Bu dönüĢümün arkasındaki sermaye, küreselleĢmenin son 

dönem kavramları arasında yer alan yerelleĢme, bölgeselcilik, kentsel rekabet, 

giriĢimci kent, yönetiĢim ve benzeri söylemleri temel alarak dönüĢümü 

gerçekleĢtirmektedir. 

Bu bağlamda, günümüz dünyasındaki mekansal örgütlenmeleri Kapitalist 

sistemin etkilerine bağlı olarak yorumlamak gerekmektedir. Buna göre mevcut 

üretim tekniği olan postfordist üretim tekniğinin etkisi ile kapitalizmin mekansal 

örgütlenmeleri belirlenmektedir. Bu tarz örgütlenmeler ile kapitalist sermaye, kendi 

akıĢkanlığını kolaylaĢtırmak ve birikimini arttırmak yönündeki dürtü ile yeni 

mekansal düzenlemelere gitmekte, eski çevreleri sürekli olarak bir değiĢme döngüsü 

içine almak istemektedir. 

Bununla birlikte mekansal ayrıĢmaların her ne kadar kapitalist iliĢkiler sonucu 

oluĢtuğu vurgulansa da, eĢitsiz geliĢmenin sosyo-kültürel ve ideolojik faktörlerle 

birleĢmesi/çakıĢması ayrıĢmıĢ dokulara farklı anlamlar yüklenmesine neden olmakta 

ve bu doğrultuda tartıĢmaları gündeme getirmektedir. Bu kapsamda, günümüzde 

ayrıĢmıĢ dokularının en rahat izlenebildiği metropol kentlere odaklanıldığında 
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etnisite, din/mezhep, sınıf/statü, yönetsel, gelir durumu, ideoloji, cinsel tercih ve 

yaĢam tarzına bağlı olarak ayrıĢmıĢ dokuların olduğu ve buna bağlı olarak da 

mekansal konumlanıĢların gerçekleĢtirildiği görülmektedir. Bu bağlamda kent, 

birbirinden kopuk mekanlardan oluĢan bir yerleĢim birimi olma durumunu 

sürdürmekte, ekonomik iliĢkilerin belirleyiciliğinde oluĢan sosyo- kültürel ve 

ideolojik ayrıksılıklar ve bunların neden sonuç bağlamında bir uzamı olan mekansal 

ayrıksaĢma ve toplumsal dıĢlanma kentsel sorunlar arasındaki ağırlığını 

korumaktadır. Buna bağlı olarak kent dokusu farklılıkların çatıĢma potansiyeline 

bağlı olarak gerilim üreten bir dokuya da sahne olmaktadır.  

Türkiye‟de mekansal ayrıĢmalar, özellikle kentleĢme dinamiklerine bağlı 

olarak ivme kazanan gecekondulaĢmayla birlikte kentsel mekanda belirginleĢmeye 

baĢlamıĢtır. Süreç içerisinde kentteki baskın doku haline gelen gecekondulaĢma, hem 

yaĢam alanında hem de iĢgücü piyasasında kimliğe ve kökene bağlı bir ayrıĢmayı da 

beraberinde getirmiĢtir. Bu kapsamda 1980 sonrası küreselleĢme çerçevesinde 

uygulanan neo-liberal politikaların gelir dağılımı dengesizliğini ve yoksulluğu 

arttırması ve 1990‟lı yıllarda Türkiye‟nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki 

çatıĢma ortamından kaynaklanan zorunlu göçe bağlı olarak, Kürt vatandaĢlarının 

hazırlıksız ve birikimsiz bir Ģekilde Batı‟daki kentlere, kitle halinde zincirleme göç 

etmesi, mekansal yapıdaki ayrıĢmaları belirgin hale getirmiĢtir. Bu çerçevede 

Türkiye‟deki mekansal ayrıĢmaların temelinde bir yandan Kapitalist sistemin 

bölüĢüm iliĢkilerinin yarattığı gelir durumu, konut, eğitim, sosyal güvencesizlik, gibi 

sosyo-ekonomik eĢisizlikleri içeren sınıf temelli ayrıĢmalar yer alırken, öte yandan 

da etnik, dini, kültürel vb. her türlü kimliksel farklılıkları barındıran etno-kültürel 

ayrıĢmalar yer almaktadır. Bu kapsamda eĢitsizliklerin doğal sonucu ise coğrafik 

alana yansımakta ve kentlerde birbirleri ile iliĢkisiz ya da çok az iliĢkili yaĢam 

alanları oluĢmakta ve kent, sosyo-mekansal olarak ayrıĢmaktadır. 

 Yukarda kısaca tanımlanan geliĢmelerden yola çıkan  bu çalıĢmada öncelikle 

çalıĢma konusu, amaç, hipotezler ve yöntem konuları hemen çalıĢmanın baĢında, 

birinci bölümde sunulmaktadır. 

Ġkinci bölümde ise genel olarak mekan ve kent olgusu ele alınıp 

tartıĢılmaktadır. Mekansal ayrıĢma/farklılaĢmaya da kavramsal olarak yer verilen bu 
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bölümde, kentsel mekandaki ayrıĢma dinamiklerini teĢkil eden, toplumsal ayrıĢma, 

toplumsal dıĢlanma, fiziksel ayrıĢma ve sınıfsal ayrıĢma olgularına alt baĢlıklar 

halinde yer verilmektedir.        

 ÇalıĢmanın üçüncü bölümünde genel olarak Türkiye‟de kent ve mekan 

olgusu, oluĢum süreci, mekânsal ayrıĢma dinamikleri çerçevesinde ele alınmaktadır. 

Toplum ve mekan; etnik kimlik, mezhepsel farklılık, siyasal kutuplaĢma vb. 

değerlendirilmektedir. 

ÇalıĢmanın dördüncü bölümünde alan araĢtırmasından elde edilen bulguların 

tartıĢılmasına geçmeden önce, araĢtırma alanımızı oluĢturan Mersin, Diyarbakır ve 

Ġzmir illerine ait genel özellikler açıklanmaktadır. Daha sonra, yaptığımız araĢtırma 

sonucu bu illerin kent merkezlerinde elde ettiğimiz bulgular ortaya konulmaktadır. 

ÇalıĢmanın son kısmında ise sonuç, değerlendirme ve öneriler yer almaktadır. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

ARAġTIRMA KONUSU VE YÖNTEMĠ 

Bu bölümde çalıĢmanın konusu, sorusu, amacı, yararı ve önemi ortaya 

koyulmakta, çalıĢmanın özgünlüğü üzerinde durulmakta ve çalıĢmanın temel amacı 

açıklanmaktadır. Bunun yanında, genel olarak çalıĢmada ortaya konulan kavramsal 

ve kuramsal çerçeve ele alınmaktadır. AraĢtırma sürecinde nasıl bir yol izlendiğine 

yer verilen araĢtırma yöntemi alt baĢlığında araĢtırmanın varsayımları belirlenmekte 

ve bağımlı-bağımsız değiĢkenler belirtilmektedir. Aynı alt baĢlıkta araĢtırmanın 

kapsam ve örneklemi, veri toplama teknikleri, kaynakları ve elde edilen verilerin 

değerlendirme yöntemi açıklanmaktadır.  

1.1. AraĢtırmanın Konusu  

AraĢtırmanın konusu, kentsel mekandaki ayrıĢma dinamiklerinin hangi 

etmenlere bağlı olarak gerçekleĢtiğini Mersin, Diyarbakır ve Ġzmir örneklerinden 

yola çıkarak tespit etmektir. 

Mekan olgusu, sosyo-ekonomik, fiziksel ve siyasal iliĢkiler üzerinden 

Ģekillenerek günümüzde “yaĢam alanı” olarak somutlanan anlamına bürünmüĢtür. Bu 

somutlaĢmanın özellikle üretim biçimi ve üretim iliĢkileri üzerinden gerçekleĢtiği ve 

mekânın, her toplumun üretimi yapısına göre Ģekillendiği, bu bağlamda da 

konjonktüre bağlı olarak aynı toplum içerisinde bile üretim iliĢkilerindeki dönüĢüme 

koĢut olarak farklılaĢtığı söylenebilmektedir. Bu farklılaĢma ekonomik boyutun 

yanında sosyal, kültürel ve fiziksel boyutlarda da görülmektedir.  

Günümüz literatüründe mekân konusunda yapılan tartıĢmalar genellikle kent 

olgusu üzerinden yürütülmekte ve mekândaki tarihsel evrim kentler üzerinden 

vurgulanmaktadır. Bu bağlamda çalıĢmada mekân olgusu, sermaye birikim süreçleri 

çerçevesinde, hem kent ölçeğinde hem de kent içerisindeki daha küçük mekânsal 

ölçekler üzerinden ele alınmaktadır. 

 

1.2. AraĢtırma Soruları: 

Yukarıda belirtilen konu kapsamında çalıĢmanın araĢtırma soruları aĢağıdaki 

gibi belirlenmiĢtir.  
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Ana Soru: 

Türkiye kentlerinde gelir gruplarına bağlı olarak varolan mekansal 

farklılıklar, içinde bulunduğumuz dönemde oluşan yeni dinamiklerin etkisi ile sosyo-

mekansal ayrışmaları derinleştirmekte midir? 

Alt Sorular: 

Alt Soru 1:  Kentlerde gelir dağılımı eşitsizliği ve yoksulluğa bağlı olarak 

sosyo-ekonomik içerikli ayrışmalar artmakta mıdır?  

Alt Soru 2: Günümüz kentlerinde sosyo-ekonomik ve etno kültürel 

farklılıklara karşı tavır alma ve dışlama dinamikleri artmakta mıdır?   

Alt Soru 3: Kentsel dönüşüm uygulamaları ve güvenlikli lüks siteler 

toplumsal yapıda sosyo-mekansal ayrışmalara neden olmakta mıdır? 

Alt Soru 4: Toplumsal yapıda marjinal olarak görülen kişi ve gruplara karşı 

dışlayıcı tavır son dönemde artmakta mıdır?          

Alt Soru 5: Türkiye’de, son dönemde mekansal yapıdaki sosyo-ekonomik ve 

etno-kültürel farklılıklara karşı “mahalle baskısı” olarak adlandırılan bir takım 

psiko-fiziksel baskılar uygulanmakta mıdır? 

 

1.3. AraĢtırmanın Amacı ve Önemi 

Belirli ekonomik, sosyal, kültürel, etnik, siyasi vb. özgüllüklere sahip nüfus 

gruplarının kent içerisindeki mekânlarda yoğunlaĢması ve kentten bağımsız olarak 

içe dönük bir yapı sunmaları olarak tanımlanabilecek olan mekânsal ayrıĢmanın, 

Türkiye‟de 1950‟lerden itibaren, kırsal kesimden büyük kentlere olan zincirleme göç 

sonucu oluĢtuğu söylenebilmektedir. Kentte geçirilen ilk zamanlarda yeni çevrede 

tutunabilmek için hem sayıca, hem de kültürel olarak “kendi insanı”na ihtiyaç duyan 

kentteki kır göçmenleri, özellikle kentin çeperindeki iskân edilmemiĢ arazilere 

konutlarını yaparken, köylü ve akrabalarıyla ve daha genelde aynı yöreden gelmiĢ 

kiĢilerle aynı mahallede toplanma eğilimi göstermiĢlerdir (KeleĢ, 2008, IĢık ve 

Pınarcıoğlu, 2001; Erman, 2002; TümtaĢ, 2007, Göktürk ve TümtaĢ, 2008). Bu 

eğilim, 1980 sonrası devletin değiĢimi, buna paralel tarım politikalarında yaĢanan 
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dönüĢüm, 1990 sonrasında yaĢanan zorunlu göç,  ekonomik krizler ve istihdam da 

görülen daralmayla birlikte, 2000‟li yıllardan itibaren giderek artmıĢtır. Bu temelde 

toplumsal kimliğe bağlı olarak ötekileĢme ve dıĢlanma, mekânsal yapıların temelini 

oluĢturmuĢtur.  Etnisite, din, sınıf, sosyal statü ve diğer esaslar göre mekânsal 

yoğunlaĢmalar artmıĢtır. Kent içerisinde mevcut kent kültürünün dıĢında kültürel 

farklılıklara bağlı olarak birçok alt kültür oluĢmuĢtur. Harvey‟e (2003) göre bu 

durum sonucunda “her grubun kendi algılanmıĢ eylem mekânları oluĢmakta ve hiç 

biri diğerinin algıladığı eylem mekânını görmediği ve anlayamadığı için çatıĢma 

doğabilmektedir.”  

1980 sonrası Türkiye‟sinin kentsel mekânında bir uçta, kentin çeperinde 

eskisinden çok farklı yöntemlerle ve iliĢkilerle var olmaya çalıĢan ve çok Ģeyi 

yapmaya hazır kent yoksulları; arada bir yerlerde, kooperatifler yoluyla kentteki 

paylaĢım kavgasına katılan ve kent çeperindeki geniĢ arazilere göz diken orta sınıflar 

ve diğer uçta, kentin en prestijli alanlarında kapattığı arazilerde özel güvenlik 

sistemleriyle korunan yüksek duvarların ardında yaĢayan ve artık değil terk ettiği 

kente, topluma bile bakmayan üst sınıfların (Pınarcıoğlu ve IĢık, 2001) varlığı yeni 

kent dokusunun parçalarını oluĢturmaktadır. 1990‟lı yılların sonunda, kentlerde 

yaĢanan bu ayrıĢma daha da belirginleĢmiĢtir. Bunda, bu yıla kadar sınıfsal temelde 

ya da köylü-kentli ayrımı Ģeklinde gerçekleĢen kentsel gerilimin, bu dönemde, 

kitlesel bir Ģekilde kente yönelen zorunlu göçmenlerin etnik farklılığını kapsayan 

yeni bir boyut da kazanmıĢ olması önemli bir etken olmuĢtur. Bu tablo beraberinde 

kentsel gerilimin farklı çatıĢma dinamiklerini de içinde barındırmasına neden 

olmuĢtur.  

Günümüzde ise kentsel mekânlardaki ayrıĢmanın iki boyutunun öne çıktığı 

görülmektedir. Bunlardan ilki tarihsel süreçten beri var olagelen sınıf temelli 

ayrıĢma, ikincisi de giderek arttığı gözlemlenen ve son dönemde çeĢitli platformlarda 

“mahalle baskısı” olarak da adlandırılan, kimlik temelli ayrıĢmalardır.  

Sınıf temelli ayrıĢmanın, Türkiye‟nin kentleĢme miladı olarak kabul edilen 

1950‟li yıllarda itibaren kentsel mekanlarda gecekondulaĢmanın boy göstermesinden 

itibaren yoğunlaĢtığı söylenmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi 1980 sonrası 

Kapitalist sistemin mevcut dengeleri değiĢtirmesi, devletin üstlendiği farklı kesimler 

arasındaki hakem görevinden çekilmesi vb. değiĢimler, IĢık ve Pınarcıoğlu‟nun 
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(2001) belirttiği gibi kentsel süreçleri de kökten etkilemiĢtir. Bu dönem, 1950‟lerden 

beri Türkiye kentleĢmesini yönlendiren kurumların ve sınıfsal uzlaĢmaların yıkıldığı 

bir dönemdir. Kentsel rantın sınıflar arasında paylaĢımına iliĢkin geniĢ tabanlı 

uzlaĢmanın yıkıldığı ve kentleĢmenin finansman kurallarının değiĢtiği bir dönemdir. 

Bu döneme damgasına vuran farklılaĢma ya da çeĢitlenme dinamikleri ve bunun 

sonucunda ortaya çıkan ayrıĢma eğilimleridir. Tekeli‟ye (1982) göre bu durum küçük 

sermayenin kentinden büyük sermayenin kentine geçiĢ olarak değerlendirilmelidir. 

Nitekim bu geçiĢ sonucunda günümüzde gecekondulaĢma ve kentsel dönüĢüm 

uygulamaları çerçevesindeki tartıĢmalarda somutlaĢan mekânsal farklılıklar, 

ayrıĢmanın bir boyutu olarak hala devam etmektedir.  

Daha önce vurgulandığı gibi küreselleĢme süreciyle kabuk değiĢtiren 

Kapitalizmin daha küçük ölçeklerde yapılanma ihtiyacı çerçevesinde önem kazanan 

kentler, neo-liberal kentsel politikalarla “birer rekabet birimine dönüĢtürülerek” 

kapitalist ekonominin gerekleri doğrultusunda yapılandırılmakta, küresel piyasa 

güçlerine hizmet edecek Ģekilde yeniden tasarlanmakta ve ekonomik üstünlüklerine 

göre sıralanan mekânlara dönüĢtürülmektedir. Bu dönüĢümün arkasındaki sermaye, 

küreselleĢmenin son dönem kavramları arasında yer alan yerelleĢme, bölgeselcilik, 

kentsel rekabet, giriĢimci kent, yönetiĢim ve benzeri söylemleri temel alarak 

dönüĢümü gerçekleĢtirmektedir.  

Bu dönüĢüm çerçevesinde gerçekleĢtirilen düzenlemeler arasında en dikkat 

çekici olan ise çok fonksiyonlu etkiye sahip olan kentsel dönüĢüm uygulamalarıdır. 

Bu uygulamalarla bir yandan sermayeye yeni açılımlar sağlanırken öte yandan da 

kentin imajını zedelediği, kentin pazarlanmasında olumsuz etki yarattığı düĢünülen 

gecekondu alanlarının temizlenmesi ile küresel kent yaratma ve sermaye çekme 

yarıĢında “rekabet avantajı” elde edildiği düĢünülmektedir. Bunun yanında kentlerde 

yeniden yapılanma ile birlikte kentsel suçların “kaynağı” olarak görülen gecekondu 

bölgelerinde yaĢayanlar, kentin dıĢında izole edilerek, kent merkezinin “temizleme” 

iĢlemi ile sorunsuz hale getirileceği vurgulanmaktadır. Oysa bu uygulama ile kentten 

soyutlamaya çalıĢılan yoksullar ve bununla ilintilendirilebilecek sorunlar, çözüme 

kavuĢmamakta aksine yerinden edilen insanlarla birlikte bu sorunlar da yeni 

mekânlara taĢınmaktadır. Sonuç olarak bu projelerle kentin fiziksel yapısında bir 

takım değiĢimler gerçekleĢtirilse de bütün olarak değerlendirildiğinde, Türkiye 
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kentlerinin gecekondu dokusunda hâkim olan eĢitsizlik, dıĢlanma ve ayrıĢma 

dinamiklerini daha da arttırıcı bir etkiye neden olacağı, kentsel çeliĢkileri arttıracağı 

ve bununla ilintili olarak da kentsel gerilimi körükleyeceği ileri sürülebilir. 

Toplumsal kimlik farklılıklarına dayalı ayrıĢma potansiyelinin ise özellikle 

Anadolu coğrafyasının sahip olduğu çok kimlikli-çok kültürlü yapının Türkiye 

cumhuriyetine geçmesi akabinde, ulus devletleĢme sürecinin bir parçası olarak 

yürütülen politikalar çerçevesinde, kimlik ve kültür açısından tek yönlü politikalar 

oluĢturulmaya baĢlamasıyla ortaya çıkmıĢtır. Ancak tüm bu politikalara karĢın 

cumhuriyet tarihi boyunca farklı kimliklerin ortadan kaldırılması konusunda baĢarılı 

olunamamıĢ ve bugün itibariyle de ülke coğrafyasının hemen her alanında kimlikler 

farklı isimlendirmeler ile kendini hissettirmiĢtir.   

Nitekim bu yapı, son dönemde yürütülen politikalar ile özellikle kentsel 

alanlarda, baskın kimlik sorunları olarak algılanmıĢ ve yer yer mahalle ölçeğinde 

ayrıĢmalara neden olmuĢtur. Bu çerçevede kentlerdeki mekânsal alanlarda oluĢan 

yeni durumda, her bir grubun bir diğeri tarafından baskı altında tutulduğu yargısı 

kuvvetlenmiĢ ve son dönemin revaçta kavramlarından olan “mahalle baskısı” gibi 

isimlendirmeler ile ayrıĢmıĢ doku çeĢitli kesimlerce vurgulanmıĢtır.   

Her ne kadar bu vurgulamalar çerçevesindeki tartıĢmalar, mevcut iktidarın 

yapısı gereği Ġslami kimlik-laik kimlik ya da bunun alt varyantları olan Ġslami 

kimlik-kadın, Ġslami kimlik-alkol veya laiklik-din özgürlüğü, laiklik-türban vb. 

üzerinden Ģekillendirilse de farklı olmanın baskısının bunların çok daha ilerisinde 

olduğu yakın geçmiĢimizdeki Çorum, K.MaraĢ, Sivas, Sakarya, Altınova, Erdemli, 

Mersin, Ġnegöl, Manisa, Salihli gibi yerlerde yaĢanan olaylara bakılarak 

söylenebilmektedir. Bu tablodan hareketle ötekileĢtirmeden mahalle baskısına, 

oradan da ayrıĢmaya kadar giden bir çizgide farklı kimliklere tepkilerin gerçekleĢtiği 

görülmektedir. 

Türkiye‟de son dönemlerde farklılıklara ve ayrıĢmalara, özelikle fiziksel 

boyutu içeren mekansal ayrıĢmalara iliĢkin olarak yoğun çalıĢmalar yapılmaktadır. 

Bu temelde özellikle kentsel mekânlarda farklılıkların ayrıĢmaya dönüĢtüğüne iliĢkin 

araĢtırmalar bazı sivil toplum kuruluĢları ve çeĢitli akademik çevre tarafından ortaya 

konulmuĢtur. Ancak bu araĢtırmalar arasında kentsel mekânın bütününü kapsayan, 



10 

 

toplumun çeĢitli kesimlerini birlikte değerlendiren ve bütün dinamikleri içeren bir 

çalıĢma bulunmamaktadır. Bu tezin önemi, yapılan çalıĢmanın bir kimlik ya da 

farklılık arama çalıĢması değil, oluĢtuğu çeĢitli araĢtırmalarda belirlenen ayrıĢmaların 

hangi etmenlere bağlı olarak gerçekleĢtiğini tespit etmesidir.. 

Bu çalıĢmada, son yıllarda kentsel mekânların sermaye birikim sürecinde 

edindiği misyonun sonucu olarak yeni dokuda oluĢan ayrıĢma dinamikleri Mersin, 

Diyarbakır ve Ġzmir örnekleri üzerinden tartıĢılmaktadır. Bu üç kentin seçilmesindeki 

en önemli faktörler, Türkiye‟nin farklı bölgelerinden olması, kent merkezlerinin son 

dönemde yoğun olarak göç alması, metropol olma özelliği sergilemeleri, siyasal ve 

toplumsal çatıĢmaların gözlemlenmesi ve bunların yanında kentsel mekanlarda 

ayrıĢmıĢ dokuların sıklıkla görüldüğü kentler olmasıdır.  

1.4. Tezin Kuramsal ve Kavramsal Çerçevesi 

Tezin kavramsal çerçevesinde kent, kentlerin oluĢum süreci, mekân,  

küreselleĢmenin kent ve mekâna etkisi ele alındıktan sonra modernizmden post-

modernizme geçiĢ ile birlikte kent ve mekân algısında yaĢanan dönüĢüm ortaya 

konulmaktadır. Akabinde mekânsal ayrıĢma irdelenerek, kentsel mekânlardaki 

sosyal, mekânsal, siyasal ayrıĢma ve toplumsal dıĢlanma boyutları incelenmiĢ ve 

Türkiye‟deki mekânsal ayrıĢmanın boyutları toplumsal farklılıklar, siyasal 

kutuplaĢmalar, mekânsal farklılıklar ve mahalle baskısı gibi farklı dinamikler 

üzerinden ele alınmıĢtır.     

Bilindiği gibi kent ve mekan kavramlarının toplumsal boyutları 

değerlendirilirken dikkate alınması gereken önemli olguların baĢında ayrıĢma 

gelmektedir. AyrıĢma genellikle birbirini besleyen faktörlerin etkileĢimi ile ortaya 

çıkan bir olgudur. Her ne kadar farklı katmanların etkisiyle, farklı boyutlarda 

gerçekleĢse de, ayrıĢma genel olarak kimliği de içeren sosyo-kültürel ya da 

fiziksel/mekansal açıdan tartıĢılmaktadır. 

Bu kapsamda mekansal ayrıĢmanın anlaĢılması için 6 farklı teori 

bulunmaktadır. Buna göre (Knox, 1987:80-85); 

1) Determinist (Belirleyici) Teori: Determinist teoriye göre, kentlerin ve 

çevrelerinin karakteristikleri, fiziksel ve iĢlevsel olarak ayrılmaktadır. Bireyler, farklı 
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sosyal içeriklere sahiptir ve bu da bireylerin normalin dıĢında davranmalarına 

(mekansal açıdan) neden olur. YaĢ, sınıf, eğitim  ve kiĢilik özellikleri gibi birçok 

değiĢkenin kontrolü zordur ve bunlar toplumda bireylerin sosyal örgütlenmenin 

dıĢında kalmalarına veya izole olmalarına neden olmaktadır. 

2) YığınlaĢma Teorisi (Yığın/Topluluk): Bireylerin belirli bölgelerde 

yoğunlaĢma ya da kalabalıklaĢma davranıĢlarını açıklamak için kullanılmaktadır. 

Farklı sosyal gruplar diğer gruplara karĢı savunmacı bir Ģekilde belirli bölgelere 

toplanmaktadır.  

3) YabancılaĢma Teorisi: Marksist teorinin merkezinde yer alan bir 

kavramdır. Egemen üretim biçiminin anti tezi olarak sosyal değiĢim mekanizmasına 

katkıda bulunmaktadır. Bu kavram toplumda güçsüzleĢme, memnuniyetsizlik ve bir 

reddediĢ olarak ortaya çıkmaktadır. Bu duygular bireylerde ekonomik, sosyal ya da 

politik açılardan meydana gelebilir. Bu duyguların oluĢumu bireylerin topluma 

katılım düzeylerini düĢürmektedir. 

4) Düzen Teorisi: Chicago Okulu‟ndaki deterministler tarafından ortaya 

atılmıĢtır. Düzen etnisite, kan bağı, komĢuluk, meslek veya yaĢam biçimi gibi 

değerler üzerine temellenen kentlerdeki sosyal iliĢkiler ağını açıklamaktadır. Burada 

bir birleĢme ya da ayrıĢma vardır. Bu teori doğrudan bireylerin ayrıĢma 

davranıĢlarını açıklamak amacıyla kullanılmaz ancak ayrıĢma kalıplarının 

anlaĢılması açısından katkı sağlamaktadır. 

 5) Alt Kültür Teorisi: Bu düzen teorisi ile yakından iliĢkilidir. Ayrıcı sosyo- 

demografik karakteristikleri ve yaĢam biçimleri olan bireylerin kendi alt kültürlerini 

oluĢturmasını açıklamaktadır. Alt kültürler genellikle sanayileĢme sonrasında iĢgücü 

ayrıĢmalarına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır ve sosyal iliĢkiler ağının eleĢtirisini 

içermektedir. Alt kültür grupları diğer gruplar ile çatıĢma halindedir. Kendi grup 

üyeleri arasında etkileĢimli ancak mekansal olarak diğerlerinden ayrıĢmıĢlardır. 

6) Yapısalcı Teori: Bu teori daha çok Neo-Marksist teoriyi temel almaktadır. 

Toplumun ekonomik iliĢkileri doğrultusunda sosyal ve psikolojik örgütlendiğini 

savunmaktadır. Toplumdaki sermayenin toplanması, iĢgücünün kontrolünü 

etkilediğinden bu sınıfların sosyalleĢme kalıplarını da belirlemektedir. Ġnsanlar daha 

rekabetçi, daha az bireysel ancak mekansal olarak farklılaĢmaktadır. 



12 

 

Tezin mekansal ayrıĢmaya ait olan kısmının hazırlanmasında belirtilen 

teorilerden yararlanılmaktadır. Bu teorilerin tamamının dikkate alınmasındaki en 

önemli neden ise, her bir teorinin ayrıĢmanın dinamiklerini açıklamak açısından 

önem taĢımasıdır. Örneğin kentlerdeki mekansal ayrıĢmanın açıklanmasını sağlayan 

determinist teori ele alındığında hem düzen teorisi hem de yapısalcı teori de 

mekansal örgütlenmenin açıklanması açısından gereklidir. Yine yığınlaĢma teorisine 

bağlı olarak açıklanan mekansal ayrıĢma olgusu içerisinde alt kültür teorisini ve 

yabancılaĢma teorisini birlikte barındırmaktadır. Bu nedenle çalıĢmanın uygulama 

kısmında Türkiye‟deki mekansal ayrıĢmanın boyutları ölçülürken mekansal ayrıĢma 

teorilerinin tamamından yararlanılmıĢtır.  

Kentlerdeki mekansal ayrıĢmaların altında yatan nedenlerin ortaya çıkarılması 

için ise, Massey ve Denton (1988:282-293) tarafından ortaya atılan ayrıĢmaların 

altında yer alan temel unsurlardan yararlanılmıĢtır. Bu temel unsurlar aĢağıdaki 

gibidir:  

 DüzleĢme/EĢitlik (Evenness): Bir kentte yer alan iki sosyal grup arasındaki 

farklılaĢmaların derecesini ifade etmektedir. Bir kentte sosyal gruplar 

arasında düzeleĢme arttıkça, ayrıĢmalar azalmaktadır. Kentlerdeki tüm 

bireylerin hem azınlık gruplarının hem de çoğunluk gruplarının aynı ölçüde 

birbirine benzer hale gelmeleri yani düzleĢmelerini ifade etmektedir.  

 Maruz Kalma (Exposure): Bir kentin içerisindeki azınlık ya da çoğunluk 

gruplarının arasındaki olası etkileĢimlerin bir sonucu olarak potansiyel iliĢki 

düzeyleri olarak ifade edilmektedir. 

 YoğunlaĢma (Concentration): Bir kent içerisinde yer alan azınlık gruplarının 

fiziksel alan olarak birbirine bağlantılı ya da yakın yerlerde yerleĢimini 

ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır. Burada ifade edilen fiziksel 

yoğunlaĢma üzerinde etkili olan temel etken ise ayrımcılıktır. Bu nedenle 

fiziksel yoğunlaĢma incelenirken kentlerdeki ayrımcılık düzeylerinin de 

incelenmesi gerekmektedir.  

 MerkezileĢme (Centralization): Bu kavram daha çok yoğunlaĢma ile birlikte 

anılan ancak kavramsal açıdan yoğunlaĢmadan farklı olan bir kavramdır. 

MerkezileĢme daha çok bir kent alanında yer alan kent merkezinin 
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yakınında olan mekanlara bir grup tarafından yapılan yerleĢimleri ifade 

etmektedir.  

 Kümelenme (Clustering): Bir kent içerisinde yer alan azınlık grubunun 

kentin bir alanında mekansal olarak kümelenmesini ifade etmektedir. Yani 

bir azınlık grubunun mahallesi olan gettolar diğer alanlarında 

karĢılaĢtırıldığında bu getto için kümelenme kavramı kullanılmaktadır. 

Belirtilen ayrıĢma teorileri ve ayrıĢmanın altında yatan temel unsurlar 

sayesinde günümüz kentlerinin, çalıĢmanın temel konusu olan, mekansal ayrıĢmanın 

hangi dinamiklere bağlı olarak gerçekleĢtiğinin yani mekansal ayrıĢmanın 

içeriğindeki faktörlerin neler olduğunun anlaĢılması da sağlanmıĢ olacaktır.  

 

1.5. AraĢtırma Yöntemi 

ÇalıĢmada yer alan araĢtırma yöntemine dair kurgu aĢağıda detaylı olarak 

sunulmaktadır. 

1.5.1. AraĢtırmanın Varsayımları 

Türkiye‟de 1950‟li yıllardan sonra ivme kazanan kentleĢme hareketi sonucu 

ülkenin sahip olduğu çok kimlikli/çok kültürlü yapı kentlere taĢınmıĢtır. Bu süreç de 

kentsel alanlar yeni gelenlerin konut ihtiyacı doğrultusunda “kullanıma sunulurken”, 

yerleĢimler sosyo-ekonomik koĢullara göre ĢekillenmiĢ ve kimlik, kültür, mezhep vb 

boyutları içeren farklılaĢmalardan ziyade, yerleĢim mekânları sınıfsal farklılıklar 

üzerinden ĢekillenmiĢtir. Süreç içerisinde ülke genelinde siyasal çatıĢmaların artması, 

sosyo-ekonomik göstergelerinin kötüye gitmesi ve akabinde yoksulluğun 

belirginleĢmesine paralel olarak yerleĢim alanlarındaki dokuda görülen farklılaĢma 

eğilimleri boyut değiĢtirmiĢ ve kimlik, kültür, mezhep vb. farklılıkları içeren 

mekânsal homojenleĢme eğilimi hız kazanmıĢtır. KuĢkusuz bu tabloda ülkenin öznel 

durumunun yanında küreselleĢme ve onun hegemonik ekonomik sistemi olan neo-

liberalizmin belirginlik kazanmasının payı vardır. Bu temelden hareketle çalıĢmanın 

temel varsayımları Ģu Ģekilde belirlenmiĢtir: 
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Temel Varsayım 

Türkiye kentlerinde gelir gruplarına bağlı olarak varolan mekansal 

farklılıklar, içinde bulunduğumuz dönemde oluĢan yeni dinamiklerin etkisi ile sosyo-

mekansal ayrıĢmaları derinleĢtirmektedir. 

Varsayım 1: Kentlerde gelir dağılımı eĢitsizliği ve yoksulluğa bağlı olarak 

sosyo-ekonomik içerikli ayrıĢmalar artmaktadır. 

Varsayım 2: Günümüz kentlerinde sosyo-ekonomik ve etno kültürel 

farklılıklara karĢı tavır alma ve dıĢlama dinamikleri artmaktadır. 

Varsayım 3: Kentsel dönüĢüm uygulamaları ve güvenlikli lüks siteler 

toplumsal yapıda sosyo-mekansal ayrıĢmalara neden olmaktadır. 

Varsayım 4: Toplumsal yapıda marjinal olarak görülen kiĢi ve gruplara karĢı 

dıĢlayıcı tavır son dönemde artmaktadır. 

Varsayım 5: Türkiye‟de, son dönemde mekansal yapıdaki sosyo-ekonomik ve 

etno-kültürel farklılıklara karĢı “mahalle baskısı” olarak adlandırılan bir takım psiko-

fiziksel baskılar uygulanmaktadır.  

1.5.2. AraĢtırmanın Bağımlı-Bağımsız DeğiĢkenleri 

ÇalıĢmada Mersin, Diyarbakır ve Ġzmir kentlerindeki toplumsal yapıya iliĢkin 

veriler (toplumsal farklılıklar, sınıfsal farklılıklar, mekânsal farklılıklar ve mahalle 

baskısı) bağımlı değiĢken, ayrıĢmanın oluĢum sürecine etki eden iç ve dıĢ faktörler 

bağımsız değiĢken olarak ele alınmaktadır.  

 

1.5.3. AraĢtırma Kapsamı ve Örneklemi 

AraĢtırmanın örneklemesi Diyarbakır ve Mersin için, BüyükĢehir Belediyesi 

sınırları içinde yer alan ilçe belediye nüfusları ve mahallelerin nüfus payları 

temelinde tabakalı örnekleme ile yapılmıĢ ve her tabakada yer alan sokaklardan 

rastgele seçilen örnekleme ile anket uygulanmıĢtır.  

Ġzmir de ise, BüyükĢehir Belediyesi sınırları içerisinde 21 merkez ilçe 

bulunmaktadır. Ancak bunların bazıları 5216 sayılı yasanın düzenlemesi ile 

BüyükĢehir Belediyesine katıldığı ve Ġzmir kenti ile bütünleĢmeleri mekansal ve 
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toplumsal açıdan henüz oluĢmadığı için Ġzmir‟i temsil etmeyecekleri gerekçesi ile 

elenmiĢ ve kent merkezinde 11 ilçe araĢtırma alanı olarak belirlenmiĢtir. Ancak daha 

önce köy statüsünde olup, büyükĢehir belediye sınırları geniĢleyince, bu sınırlar 

içerisine girip mahalle statüsü kazanan yerleĢim birimleri de kırsal özellikler 

gösterdikleri için elenmiĢtir. Bu kapsamda da TÜĠK 2011 verilerine dayanarak 

Ġzmir‟de de 11 merkez ilçe nüfusları ve mahallelerin nüfus payları temelinde tabakalı 

örnekleme ile yapılmıĢ ve her tabakada yer alan sokaklardan rastgele seçim yolu ile 

örnekleme ile anket uygulanmıĢtır.  

 Bu doğrultuda araĢtırmanın örneklem hesabında % 99 güven düzeyi ile 

çalıĢılmıĢ ve göz yumulabilir yanılgı payı %5 olarak kabul edilmiĢtir. Böylece 

araĢtırma alanlarından Diyarbakır‟da Bağlar belediyesi sınırları içerisinde yer alan 

mahallelerde 279, Kayapınar belediyesi sınırları içerisinde yer alan mahallelerde 171, 

YeniĢehir belediyesi sınırları içerisinde yer alan mahallelerde 150, Sur belediyesi 

sınırları içerisinde yer alan mahallelerde 100 olmak üzere toplam 700 anket 

yapılmıĢtır. Mersin‟de ise Akdeniz belediyesi sınırları içerisinde yer alan 

mahallelerde 239, Toroslar belediyesi sınırları içerisinde yer alan mahallelerde 212, 

YeniĢehir belediyesi sınırları içerisinde yer alan mahallelerde150 ve Mezitli 

belediyesi sınırları içerisinde yer alan mahallelerde 110 olmak üzere toplam 711 

anket uygulanmıĢtır. 

Ġzmir‟de de Bornova belediyesi sınırları içerisinde yer alan mahallelerde 103, 

KarĢıyaka belediyesi sınırları içerisinde yer alan mahallelerde 85, Buca belediyesi 

sınırları içerisinde yer alan mahallelerde 103, Konak belediyesi sınırları içerisinde 

yer alan mahallelerde 102, Balçova belediyesi sınırları içerisinde yer alan 

mahallelerde 14, Çiğli belediyesi sınırları içerisinde yer alan mahallelerde 37, 

Gaziemir belediyesi sınırları içerisinde yer alan mahallelerde 26, Narlıdere belediyesi 

sınırları içerisinde yer alan mahallelerde 17, Bayraklı belediyesi sınırları içerisinde 

yer alan mahallelerde 95, Karabağlar belediyesi sınırları içerisinde yer alan 

mahallelerde 120, Menemen belediyesi sınırları içerisinde yer alan mahallelerde 20 

olmak üzere toplam 722 anket yapılmıĢtır. Böylelikle araĢtırma alanlarımız olan her 

üç kentte toplam 2133 anket uygulanmıĢtır.  
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Her üç kentte, saha uygulaması öncesinde soruları sınamak üzere Muğla ve 

Mersin kentinde 40 kadar anket uygulanmıĢ, anket ve sorularda gerekli düzeltmeler 

yapılmıĢtır. AraĢtırmanın saha çalıĢmasında, Ġzmir‟de, Dokuz Eylül Üniversitesi, 

Ġ.Ġ.B.F.‟de öğrenim gören, Mersin‟de Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi‟nde 

öğrenim gören ve Diyarbakır‟da Dicle Üniversitesi Hukuk, Eğitim ve Fen Edebiyat 

Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler görev almıĢtır. Anketörlere  araĢtırma 

hakkında gerekli eğitim verildikten sonra uygulamaya geçilmiĢtir. Alan çalıĢması 

2011 yılı Mart ayında ve 10 gün içerisinde, her üç kentte de eĢ zamanlı olarak 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  

1.5.4. Veri Kaynaklarının ve Veri Toplama Tekniklerinin Belirlenmesi 

ÇalıĢmanın kuramsal ve kavramsal çerçevesinin oluĢturulması aĢamasında 

farklı bilgi ve veri toplama yöntemleri kullanılarak nitel ve nicel verilere ulaĢılmıĢtır. 

Ayrıca konuya iliĢkin önceden yapılmıĢ çalıĢmalar incelenerek, yerli ve yabancı 

literatür taranmıĢtır.   

AraĢtırmanın kapsamı, anketle veri toplama tekniğinin uygulanmasını 

gerektirmiĢtir. BeĢ bölümden oluĢan ankette toplam 55 soru bulunmakta olup, kiĢi ve 

hane bilgilerine ait toplam 15 soru bulunmaktadır. Bu kısımdaki sorular daha çok 

ankete katılan hanelerin ve kiĢilerin özelliklerini oraya çıkartma amaçlıdır. Ġkinci 

bölümde mekana iliĢkin bakıĢ açısını tespit etmek amacıyla 16 soru bulunmakta, 

üçüncü bölümde siyasi tutumu belirleyecek 5  soru yer almakta, dördüncü bölümde 

toplumsal tutumu ortaya koyacak 8 soru  ve son bölümde ise değer yargılarını 

belirlemek için 11 soru yer almaktadır. Bu sorular açık uçlu, kapalı uçlu, çoktan 

seçmeli yanıtlar ve 7‟li likert ölçeğinden oluĢmuĢtur. 

 

1.5.5. Veri Değerlendirme Yöntemi 

Anket uygulamasının ardından elde edilen veriler 16.0 versiyonlu SPSS 

programı yardımıyla istatistiksel hale dönüĢtürülmüĢ, çalıĢmamızın amacına ve 

hipotezlerine uygun olmak üzere gerekli testler uygulanmıĢtır. 
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II. BÖLÜM 

MEKÂN ve KENT 

2.1. KENTSEL MEKÂNIN OLUġUM SÜRECĠ 

 2.1.1. Bir YaĢam Alanı Olarak Mekân  

Ġnsanlığın yerleĢik hayata geçmesi ile korunma, barınma ve yaĢamsal 

ihtiyaçların karĢılanması için yapılan faaliyetler çerçevesinde önem kazanan mekân 

olgusu, süreç içerisinde sosyo-ekonomik, kültürel, fiziksel ve siyasal iliĢkiler 

üzerinden Ģekillenerek günümüzde “yaĢam alanı” olarak somutlanan anlamına 

bürünmüĢtür.  

BaĢlangıçta genel bir coğrafi yer algısı çerçevesinde tartıĢmaya açılan mekan 

kavramının bunun çok daha ötesinde değerlendirmeler içermesi gerektiğine dair 

düĢünceler, günümüz bilim dünyasının hakim görüĢleri arasında yer almıĢtır. 

Harvey‟in(1985a; XI akt IĢık, 1994: 8)  de vurguladığı gibi “sadece coğrafyacılara 

bırakılamayacak kadar önemli olan” mekanın oluĢumunda etki eden faktörler ve 

mekan bileĢenleri sorunsalı bir çok bilim dalının ilgi alanını oluĢturmuĢtur. Örneğin 

Mimarlık disiplininde mekan genelde bir geometrik iliĢkiler dizisi ve uzamsal bir 

biçimleniĢ olarak ele alınır.  Mekan içinde yer alan her olay ise her türlü ekonomik, 

toplumsal ve ideolojik içeriğinden soyutlanmıĢ olarak sadece bir dizi eylem olarak 

tarif edilir. Mekan, toplumsal örgütlenmenin ürünü olarak değil, verili iliĢkilere 

dayalı ve toplumun doğal bir uzantısı olarak ontolojik bir varlık alanı olarak görülür 

(Yırtıcı:2009:14). Buna karĢın sosyologlar mekan sosyolojisi adı altında, mekan 

kavramını, onu yapılandıran, oluĢturan, belirleyen, biçimlendiren, dönüĢtüren, 

farklılaĢtıran toplumsal, siyasi, ekonomik ve kültürel etmenlerle birlikte analiz 

etmekte, (Alver, 2010: 23), bazı sosyal bilimciler ve ekonomistler ise mekanı üretim 

iliĢkileri orijinli ele almaktadırlar. Bu bağlamda belirtilmelidir ki, mekana dair 

değerlendirmelerin ne mimarlık disiplininde olduğu gibi, geometrik iliĢkiler sonucu 

oluĢan biçimleniĢ merkezli tartıĢmalara olanak veren salt coğrafik, ne toplumsal olay 

ve hareketlerden yola çıkan salt toplumsal, ne kimliksel yansımaları temel alan salt 

kültürel, ne de üretim, tüketim süreci ile Ģekillenen salt ekonomik bir olgu olarak 

algılamamak gerekir. Mekanı genel olarak yukarıda sayılan bileĢenlerin fonksiyonel 

etkileĢimi ile oluĢan bir yapı çerçevesinde değerlendirmek gerekmektedir. 
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Günümüz toplumlarında mekan kavramı, kazandığı önem ile farklı 

disiplinlerin bir kesiĢme noktası haline gelmekle kalmamakta, aynı zamanda 

disiplinler arası bölünmelerin sorgulanmasının bir platformu haline dönüĢmektedir. 

Giderek artan sayıda sosyal bilimci kuramlarında mekansal öğeleri ya da mekansal 

metaforları kullanmakta, mekan kavramı modernite projesinin temel varsayımlarının 

sorgulanmasının olduğu kadar yeni bir gelecek tasarımının da vazgeçilmez bir aracı 

haline gelmektedir. Birçok sosyal bilimci, coğrafya disiplininin ve bu disiplinin 

temel araĢtırma nesnesi olan mekan konularının sosyal bilimlerin merkezine 

oturduğunu son derece net bir Ģekilde ortaya koymaktadır (IĢık,1994:8).  

Mekanı uygun bir biçimde tanımlamak, toplumu ve kentsel olguları 

algılayabilmek açısından önem taĢımaktadır. Harvey‟e göre (2003:18) mekanın 

doğası, sosyal araĢtırma açısından çözümlenememiĢtir. Mekanın mutlak bir kavram 

olarak görünmesi, mekanı maddeden bağımsız bir “kendinde Ģey” haline getirir. 

Olguların ayırt edebileceği ve sınıflandırabileceği bir yapıya sahip olur. Öte yandan 

göreli mekan görüĢü ise, onun sadece birbirleriyle bağlantı halindeki nesnelerin 

varlığı sayesinde var olan, bu nesneler arasındaki bir iliĢki olarak anlaĢılmasını 

gerektirir. Mekanın göreli olarak bakılabileceği baĢka bir yön daha vardır ve bu 

iliĢkisel mekan olarak adlandırılmaktadır. Mekanın, Leibniz‟in bakıĢıyla nesnelerin 

içinde görülmesi ve bu anlamda nesnelerin de ancak kendi içlerinde baĢka nesnelerle 

iliĢkiler içerecek ve bunları temsil ederek var olduğunun kabul edilmesidir 

Bu bilgiler ıĢığında kavramsal olarak mekan irdelendiğinde, literatürde 

genellikle coğrafik kaygılarla mimari içerikli tanımlamaların yapıldığı 

görülmektedir. Bu bağlamda mekan kavramı Göka‟ya göre (2001: 8) Arapça “Kevn” 

yani olmak kökünden türeyen bir kelimedir. Genellikle “yer” anlamında 

kullanılmakla birlikte bulunulan çevre, ortam, yaĢanan dünya ve kainat anlamlarını 

da içermektedir. Yazar, mekanın bir bakıma varolmak anlamı da taĢıdığını ve insan 

için kendiliğinden ortaya çıkan öneme sahip olduğunu söyler. Gür‟e göre de (1996: 

43-45) mekan en basit tanımıyla bir kiĢi veya grubun yeridir. Mekan insanın, insan 

iliĢkilerinin ve bu iliĢkilerin gerektirdiği donatıların içinde yer aldığı, sınırları 

kapsadığı örgütlenmenin yapı ve karakterine göre belirlenen bir boĢundur. Yine aynı 

yazara göre mekan çevrenin insana göreli durumudur. Bu bakımdan mekan 

örgütlemede ve mekanı kavramada en önemli paradigma çevrenin değil insanın 
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varoluĢsal gerçekliğidir. Cevizci (1999: 583) de mekanı “varolanların içinde yer 

aldığı, tüm sınırlı büyüklükleri içine alan uçsuz bucaksız büyüklük. BoĢluk, hiçlik 

durumu. Sınırsız ortam, sonsuz büyük kap ya da hazne. Üç boyutu, yani eni, boyu ve 

derinliği olan hacim. Yer kaplama” olarak tasvir etmektedir. Yazar mekan 

konusunda üç temel yaklaĢımdan söz etmektedir. Ġlki, mekanı kap ya da hazne olarak 

yorumlamaktayken, bağlantısal mekan görüĢü adı verilen ikinci görüĢte ise mekanın 

yalnızca, birlikte varolan Ģeyler arasındaki, dıĢsal bir bağıntı olduğunu söyler. 

Üçüncü görüĢte ise mekanı ön plana çıkartan, kap olarak mekan görüĢüyle, 

bağlantısal mekan görüĢünün bir sentezini yapmaktadır. Yukarıda sunulan 

kavramsallaĢtırmalardan görüldüğü üzere mekanın tanımında ağırlıklı olarak 

mimarlık disiplinin etkisi görülmektedir. Bu çerçevede yapılan tanımlamaların da 

toplumsal, kültürel ve özellikle de ekonomik iliĢkilerden yoksun olduğu 

görülmektedir. 

ġengül (2009:233-234) mekanın ontolojik statüsü ve bu çerçevede mekan ve 

toplumsal süreçlerin etkileĢimine dair, üç temel yaklaĢımdan söz etmiĢtir. Ona göre 

bu yaklaĢımlardan ilki ve en yaygın olanı mekanla sosyal nesneler arasındaki 

etkileĢimi dıĢsal bir iliĢki olarak gören anlayıĢtır. Bu anlayıĢa göre, mekan ve sosyal 

iliĢkiler birbirinden bağımsız olmuĢlardır. Mekan sosyal olguların gerçekleĢtiği bir 

sahnedir. Nesneler mekanın içinde yer alırlar. Bu, mekan fetiĢizminin arkasında 

yatan, mekan anlayıĢıdır ve mekan ile sosyal olgular birbirinden ayrılırken, birinin 

diğerine etkisi tartıĢmanın eksenini oluĢturur. Ġkinci olarak Görece mekan anlayıĢı 

mutlak mekan yaklaĢımına bir tepki olarak ortaya çıkmıĢtır ve mekanın sosyal 

olandan bağımsız olamayacağını, bilakis, birimlerin birbirine göre konumlanıĢlarının 

mekanı oluĢturduğunu savunur. ĠliĢkisel yaklaĢım olarak adlandırılan üçüncü bakıĢ 

açısı, mekan ve özelde yerellik kavramlarını anlayabilmek açısından daha sağlıklı bir 

çerçeve sunmaktadır. Bu iki anlayıĢa eleĢtiri olarak ortaya çıkan iliĢkisel yaklaĢım, 

mekanı sosyal birimler arası iliĢki olarak kavramakla birlikte, bir kez bu iliĢki ortaya 

çıktığında, artık kendisini oluĢturan birimlere indirgenemeyeceğini öne sürer. Diğer 

bir anlatımla, mekanı (sosyal) nesnelerin birbirine göre konumlanıĢı oluĢturmakla 

birlikte, bir kez ortaya çıktığında, kendisini oluĢturan öğelere indirgenemeyeceği 

gibi, mekan kendisini oluĢturan nesneler üzerinde de etki yaratabilmektedir. 

Harvey‟e göre ise (2003:19) mekan kendi baĢına mutlak, göreli ya da iliĢkisel değil, 
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ama duruma göre bunlardan bir ya da birkaçı olabilmektedir. Mekanın uygun 

kavramlaĢtırılması sorunu insan pratiklerinin onun karĢısındaki durumuna göre 

sonuçlandırılmaktadır.  BaĢka bir ifade ile mekanın doğasından doğan felsefi sorulara 

felsefi yanıtlar yoktur- yanıtlar insan pratiklerinde yer almaktadır. Bu durumda 

“mekan nedir?” sorusu yerini değiĢik insan pratiklerinin yarattığı farklı mekan 

kavramlarının, nasıl kullanıldığı sorusuna bırakır.   

Harvey‟in (2003:32) aktarımına göre Cassirer üç temel mekan deneyimi 

kategorisi ayırt etmektedir. Birincisi organik mekandır. Organik mekan genetik 

olarak aktarılan yani biyolojik olarak belirlenen mekansal deneyimle ilgilidir. 

Etnologların ele aldığı birçok davranıĢ bu kategoriye girmektedir. Ġkincisi, algısal 

mekandır. Bu da her türlü duyusal deneyimin nörolojik senteziyle ilgilidir. Bu sentez, 

çeĢitli duyuların uzlaĢtığı bir belirtisel mekan deneyimine karĢılık gelmektedir. Anlık 

bir Ģema ya da izlenimin oluĢması ve hafızanın da bu Ģemayı zaman içinde 

saklamaya yönelmesi bu kapsamdadır. Hafıza ve öğrenme iĢin içine girdiğinde, 

öğrenilmiĢliğin kültürel boyutu ve öğrenilmiĢ düĢünce tarzlarını Ģemaya ekleyip 

çıkarmak mümkün olmaktadır. Algısal mekan birincil olarak duyular yoluyla yaĢanır, 

ama duyularımızın iĢlemesi nereye kadar kültürel Ģartlanma tarafından 

etkilenmektedir, bu henüz bilinmemektedir. Üçüncü tür mekansal deneyim ise 

soyuttur; bu da simgesel mekan olarak adlandırılmıĢtır. Burada, mekan, boyutları 

olmayan simgesel betimlemeler yoluyla, doğal olarak yaĢanır. 

Günümüzde mekan algısının ontolojik “yer” saptamasından, farklı 

bileĢenlerin etkileĢimini öngören özgül bir anlayıĢa doğru evrildiği görülmektedir. 

Mekan algısındaki bu değiĢim, geleneksel ve modern düĢünce ayrımında 

tartıĢılmaktadır. Geleneksel toplumlarda “mekan” ve “yer” kavramlarının aynı 

anlama geldiği söylenebilmektedir. Modern öncesi dönemin yalıtılmıĢ dünyalarında 

“yer” kabaca belirlenmiĢ sınırlar içindeki toplumsal iliĢkilere iĢaret eder. Modernlik 

öncesi toplumlarda mekan ve yer çakıĢır (Yırtıcı,2009:68). Modern dönem ve 

sonrasında ise mekanın farklı dinamiklerin etkisinde olduğu belirlenmektedir. Bu 

durumda mekanın oluĢumuna dair tartıĢmalar toplumsal, kültürel ve özellikle üretim 

biçimi ve üretim iliĢkileri üzerinden gerçekleĢmektedir. Mekânın, her toplumun 

üretimin yapısına göre Ģekillendiği, bu bağlamda da konjonktüre bağlı olarak aynı 
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toplum içerisinde bile üretim iliĢkilerindeki dönüĢüme koĢut olarak farklılaĢtığı 

söylenebilmektedir.  

Farklı segmentlerin etkisinde olduğu için kavramsallaĢtırılması güç olan 

mekan olgusuna dair yapılan tartıĢmalarda karĢılaĢılan ilk vurgu mekanın nasıl 

oluĢtuğuna iliĢkindir. Bu tartıĢmalar sonucu birçok yazarın vardığı ağırlıklı görüĢ 

mekanın  toplumsal olarak üretildiğidir(Castells, 1977; 1991; Lefebvre,2009;  2000; 

1991; Harvey,2003; Urry,1999; Alver, 2010; Yırtıcı,2009; Kaygalak,2008). Bu 

görüĢü savunanların önemli temsilcilerinden olan Castells‟e göre (1977:126) 

toplumsal yapının bir ifadesi olarak mekanı analiz etmek onun ekonomik, politik ve 

ideolojik sistemin unsurları ve bunların kombinasyonları ve onlardan ortaya çıkan 

toplumsal pratikler tarafından Ģekillendirilmesinin incelenmesini gerektirir. Bu 

bağlamda Castells‟e göre (1991:225) mekanın kendi baĢına bir anlamı yoktur zira 

toplumsal olarak üretilir - benzer bir mekansal formun farklı toplumsal anlamları 

olabilir. Dolayısıyla, kentsel toplum bilimleri mekansal amprizmden kaçınmalıdır, 

bunu tam da toplumsal iliĢkilerin mekansal ifadelerini ampirik olarak araĢtırabilmek 

için yapmalıdır. Ayrıca, bu çözümleme tüm toplumsal yapıyı, özellikle de sınıfsal 

iliĢkileri göz önüne almak zorundadır. Ancak bunu, sermayenin hakimiyetini 

tümüyle ekonomik sürece, dolaĢımın bir anına veya kar arayıĢının özel bir 

görünümüne indirgemeden yapmalıdır. Zira kapitalist toplum sadece sermayenin 

kendisi tarafından değil, sermayeninde içinde rol aldığı çeliĢkili ve karmaĢık 

toplumsal iliĢkiler tarafından oluĢturulur. Sermayenin bu iliĢkiler yoluyla yalnızca  

son kertede, kararsız bir yapısal belirleyiciliği bulunmaktadır. Sermayenin mekan 

üzerindeki etkisini irdeleyen bir baĢka yazar da David Harvey‟dir.  Harvey‟e göre 

(2003:11) mekan ontolojik bir kategori değil, insanı biçimlendiren ve onun 

tarafından biçimlendirilen toplumsal bir boyuta sahiptir. Dolayısıyla mekansal 

biçimleri, cansız nesneler olarak değil,  toplumsal süreçler ile bütünleĢmiĢ  olarak 

görmek gerekmektedir. Nitekim yazar toplumsal mekanın zamana göre 

değiĢebilirliğini de ortaya koyarak, mekanın sadece bireyden bireye ve gruptan gruba 

değil, zaman göre de değiĢtiğini vurgulamaktadır (Harvey, 2003:40). 

Durkheim da (1968) mekan konusunda iki boyut içeren bir toplumsal kuram 

oluĢturmuĢtur. Kuramın ilk boyutuna göre, bir toplumda herkes mekanı benzer 

biçimde temsil eder ve bu da mekanı toplumsal kılarken, ikinci boyuta göre ise bazı 
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durumlarda mekansal temsiliyetler toplumsal örgütlenmenin egemen örüntülerini 

yansıtır (Akt.Urry,1999:19).     

Henri Lefebvre de (2009: 185)  mekanın, ne doğa, ne tarih nede kültür 

tarafından açıklanamayacağını belirtir. Yazar göre mekan toplumsal üretimin bir 

sonucu olarak meydana gelmektedir.  Dolayısıyla mekan politika ya da ideolojiden 

uzaklaĢtırılmıĢ bir nesne değildir; her zaman politik ve stratejik olmuĢtur. Çünkü 

mekan tarihsel ve doğal unsurların kaynaĢıp güncellenmiĢ halidir, ancak bu siyasi bir 

biçimde yapılmıĢtır. Bu çerçevede de mekan politik ve ideolojiktir (Lefebvre,2009: 

170-171). Bu nedenle de mekan, sosyo-ekonomik ve siyasal çatıĢmaların bir alanı 

haline gelmektedir ve bu sayede toplumsal iliĢkiler mekanda gerçekleĢmektedir 

(Lefebvre, 1991: 32). Mekanın doğru bir Ģekilde analiz edilmesi, mekan bilimi 

açısından yaklaĢılmasını gerektirmektedir. Mekan bilimi ya da mekana bilimsel 

olarak yaklaĢımlar ise (Lefebvre,1991:8-9); 

 Mekan bilginin kullanımını içeren politik bir bakıĢ açısı sunar. Böylece bilgi 

üretimi sosyal iliĢkileri içerisine alan bir sistem altında oluĢur. 

 Mekan içerisinde karĢıtlıkları barındıran ideolojik bir yapıdır. Bu ideolojik 

yapı herhangi bir tarafa ait değildir, sadece toplumdaki bilginin ayırt 

edilemeyen bir parçasıdır.  

 Mekan en iyi teknolojik ütopyayı sunmaktadır. Var olan üretim modelinin bir 

çerçevesi olabileceği gibi, gerçekte olması muhtemel bir durumu ifade 

etmektedir.  

Yırtıcı (2009:1) ve Alver (2010:19-20) ise mekanı sosyolojik bir olgu olarak 

değerlendirmekte ve mekanın toplumsal olarak üretildiğine vurgu yapmaktadırlar. Bu 

bağlamda  toplumsal davranıĢların mekana, mekanında toplumsal davranıĢlara etki 

eden yapısına önem vermektedirler. Mekan, burada, üretilen, yapılan, oluĢturulan bir 

yer olmasının yanında toplumsal olayların içinde geçtiği bir ortamdır. Dolayısıyla 

mekanın üretimi toplumsal örgütlenmenin sosyo-ekonomik ve politik kriterleri 

çerçevesinde gerçekleĢir. 

John Urry (1999:20) Simmel‟in boĢ bir mekana anlam kazandıran toplumsal 

etkileĢimlerdeki mekansal biçimlerin beĢ temel özelliğini vurguladığını 



23 

 

aktarmaktadır. Bunlar; “bir mekanın eĢsiz ya da biricik niteliği; bir mekanın 

mekansal olarak çerçevelenmiĢ parça ve etkinliklere bölünebilme biçimleri; 

toplumsal etkileĢimlerin mekan içine yerleĢtirilebilme düzeyi; özellikle kentteki 

yakınlık/uzaklık derecesi ve görme duyusunun rolü; konumların değiĢme olanağı ve 

özellikle yabancının geliĢinin sonuçları”dır. Bu bağlamda Simmel toplumsal 

yapı/iliĢkiler ve mekan arasındaki iliĢkileri vurgulamaktadır. Ona göre mekanda 

oluĢan sosyal yapı “coğrafik yer”e anlam kazandırmaktadır. Fiziksel mekan ile 

toplumsal mekan arasında metaforik bir iliĢki olduğu konusunda genel bir görüĢ 

birliği olduğunu düĢünen Bauman‟a göre (1998:178-179) de toplumsal mekan daha 

da açılması gereken ve hiç de basit olmayan bir kavramdır. Yazar, toplumsal mekanı, 

özellikle iç içe geçmiĢ ama ayrı olan biliĢsel, estetik ve ahlaki süreçlerin ve 

ürünlerinin karmaĢık bir etkileĢimi olarak görmektedir. Bu üç boyutta yakınlık ve 

uzaklık, kapalılık ve açıklık kavramlarını kullansa da, üç boyut da edimbilgiler ve 

sonuçlar farklıdır. BiliĢsel mekan, bilginin edinilmesi ve dağıtımıyla düĢünsel yoldan 

inĢa ediliyorsa, estetik mekan merak ve deneysel yoğunluk arayıĢının 

kılavuzluğundaki dikkatle duygusal olarak çizilir, ahlaki mekan ise 

hissedilen/üstlenilen sorumluluğun eĢitsiz bir dağılımı aracılığıyla inĢa edilir.  

Mekanın oluĢum ve Ģekillendirilmesindeki bir diğer etken ise kültürel ve 

kimliksel boyuttur. Aytaç‟a göre (2006: 880) mekan ve kültür kavramlarının bu 

Ģekilde birlikte ele alınmaya baĢlanması, coğrafyacılarla antropologlar arasındaki bir 

yakınlaĢmanın kanıtı olarak okunabilir. Harvey‟de (2003: 35-38) mekansal biçimin, 

yani mekansal tasarımın belirleycileri olarak  “insan davranıĢ ve faaliyetleri” ile 

“kültür”e de değinmektedir.  Yazara göre mimaride ve dolayısıyla kentte mekanın 

Ģekillendirilmesi kültürü, mevcut toplumsal düzeni, amaçları, korkuları simgeler. 

Yani kentin mekansal biçimi onun fiziksel boyutlarının yanında, yaratıcı anlamını da 

anlamayı gerektirmektedir. Yazarın Levi-Strauss‟dan (1963), aktardığına göre ilkel 

bir kültürde, bütün bir köyün mekansal dizilimi, o topluma ait mitolojileri ve değiĢik 

gruplar arasındaki toplumsal iliĢkileri yansıtmaktadır. On sekizinci yüzyılın 

Ġngiltere‟sinin tipik bir köyündeki dizilim, kilise ve asillerden oluĢan iki ayrı iktidar 

kaynağının bulunduğu toplumsal düzen hakkında pek çok iĢaret vermektedir. Bu 

bağlamda mekan, bireyin etrafını çevreleyen mekansal simgeciliğe tepkinin, duygu 

ve tasarruvların oluĢturduğu bir bütündür. Her bir birey, kendi geometrik sisteminde 
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ördüğü mekansal iliĢkiler ağında yaĢamaktadır. KiĢi ve gruplar kendilerini 

çevreleyen mekan karĢısında büyük ölçüde benzer tasavvurlar oluĢturmakta, 

yaptıkları değerlendirmelerde ve mekan içindeki davranıĢlarında benzer yollar 

tutmaktadırlar.   

Gürel‟e göre (2001:129) insanın çevresi ile iliĢkileri zaman-mekan (tarih-

coğrafya) boyutları içinde oluĢmaktadır. Walter Benjamin (1995:87) de iç mekandan 

yola çıkarak mekanın bireyin yalnızca evreni değil, aynı zamanda mahfazası 

olduğunu belirtmiĢ ve mekanda yaĢamanın orda izler bırakma anlamına geldiğine 

vurgu yapmıĢtır. Alver (2010: 11-20) ise toplumun kimliğini mekana yansıttığını ve 

toplumsal kimliğin mekanlara kazınarak bir gelenek ve bilinç oluĢturduğunu, bu 

bağlamda da toplumsal yapı ve değiĢmeleri, bir gösterge olan mekanda izlemenin 

mümkün olduğunu; mekanın, bellek, aidiyet, toplumsal iliĢkiler, statü gibi insan 

kimliğini belirleyen kimi faktörlerle ilgili olduğunu söylemiĢtir. O halde kimlik ve 

onun tamamlayıcısı olan kültür, mekanda vücut bulurken, mekanda bu iliĢkilerin 

etkisiyle Ģekillenmektedir. Dolayısıyla mekan, toplumsal kültür ve insan üçlemesinde 

bir temsiliyet ve karĢılıklı etkileĢim iliĢkisinin varlığı söz konudur. 

Lıly Kong ve Brenda Yeoh„a göre (1995: 14) mekan ve kimlik arasında var 

olan iliĢkiyi incelerken, iki karĢılıklı iliĢkiyi tanımlamamız gerekir: ilk olarak, mekan 

kendi kimliğine sahiptir, bu onu diğer mekanlardan ayırt eden bir özellik ve kiĢiliktir; 

ve ikinci olarak insanlar kendilerini bir mekan ile tanımlarlar, bu mekana karĢı bir 

aitlik ve bağlanma duygusu hissederler. Ġkincisi birinciden kaynaklanabilir ancak 

diğerinden oldukça bağımsız bir biçimde var olabilir. Yazarlar mekanın  farklılığını 

ve kimliğini üç farklı yoldan kazandığını belirtmektedir. Bunlar  “oluĢturulmuĢ olan 

çevre, hayal edilebilirlik ve okunabilirlik”dir. Özellikle okunabilirliğin güvende olma 

duygusu yaratmak açısından, mekanın kimliğine katkıda bulunmada ise, maddi 

olmayan kültürün farklı unsurlarının kombinasyonunun önemli olduğunu 

vurgulamaktadırlar. Görüldüğü üzere “mekan kimliği” mekanın ayırt edici kimliği 

olarak yorumlanabilir olmasına karĢın, ayrıca insanların kendilerini bir mekan ile 

nasıl tanımladıklarını, onunla nasıl duygusal bağlar oluĢturduklarını ve ona karĢı 

nasıl aitlik ve bağlanma hissettiklerini de ifade eder. Kendini bir mekan ile 

tanımlama bu mekanın farklılığının yanı sıra bu mekana özgü toplumsal bağlardan 

kaynaklanır. Mekan kimliği ister mekanın farklılığı olarak ister o mekanla kendini 
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tanımlama olarak yorumlansın, içinde kimliğin geliĢtiği Ģartlara önem atfetmek 

gerekmektedir. 

O halde toplumun tüm görüngü noktaları ya da kırsallık, kentsellik, 

grupsallık, aidiyet bağlamları, kimliksel ve törensel pratiklerin hepsi mekan içinde 

inĢa olmaktadır. Mekan bu anlamda bir bakıma, zamanın düĢünce ve imgelem 

dünyalarının yansıdığı birer ayna görevi görmektedir. Her zamanın ve her toplumun 

farklı mekan temsilleri bulunmaktadır. Mekan, toplumsallığın, politik olanın, kültürel 

ve düĢünsel imgelerin sindiği, vücut bulduğu bir gerçekliğe karĢılık gelmektedir. Bu 

yönüyle nötr bir form değil, aksine, politiktir ve toplumsallığın türlü ifade araçları 

için iĢlevsel bir araç durumundadır. Farklı grup, cemaat, topluluk ya da ulusal 

formlar, doğal olarak tipik mekan tasavvurları ile gözükürler (Aytaç, 2006: 881). Bu 

durum en iyi biçimde  cemaat kavramı etrafındaki tartıĢmalarda mekan-kimlik 

iliĢkisi içinde rahatlıkla izlenebilmektedir. Ġnsanları bir araya toplama ve insanların 

zaman içinde oluĢmuĢ ortak değerlerini temsil etme yönünden, mekan,  cemaatsel 

iliĢkiler barındırmaktadır. Bu kapsamda mekan sosyal iliĢkiler bağlamında ortaya 

çıkan bir kavram olarak görülmekte ve cemaat kavramı ile benzeĢmektedir. Bu 

durum, mekanın aynı zamanda sosyal iliĢki ve sosyal yapı bağlamında anlaĢılmasına 

yol açar. Cemaat iliĢkileri bir mekanı gerektirir, orada oluĢur, hatta cemaat bir 

mekana demirler. Mekan, toplumsal birliğin görünür yüzü, birleĢtirici olgusudur; 

cemaat iliĢkilerinin vaz geçilmezidir (Alver, 2010: 21). Bu çerçevede, mekan, kültür 

ve kimlik iç içedir ve birbirleriyle karĢılıklı etkileĢim içerisinde Ģekillenmektedir. 

Dolayısıyla bu kurgu mekanı sembolleĢtirmektedir. Ve mekan, içinde yaĢayanların 

yaĢam tarzlarının, taĢıdıkları kimliklerin, sınıfların, inançların, statülerin yansıması 

yani sembolik ifadesi olarak değerlendirilmektedir. Ulrich Mai (2007: 107) bu 

durumu “bireylerin, toplumsal ve maddi çevrelerini benimsemeleri, onlara anlam 

atfetmeleriyle gerçekleĢir” diyerek açıklamaktadır. KuĢkusuz, mekana bu tarz 

cemaatsel değerler atfetmek “kendini güvende hissetme duygusunu”da beraberinde 

getirmektedir. 

Sonuç olarak mekan, üstyapı olarak adlandırılabilecek paradigmatik 

yapılanmalar, kültürel değerler ve alıĢkanlıklar ile felsefi ve metafizik bir boyutu da 

barındırmaktadır. Toplumsal bir süreç olarak mekan toplumun altyapı ve üstyapıya 

ait değerleri ile Ģekillenir. Ancak günümüzün genel toplumsal durumu içinde 



26 

 

ekonomik süreçlerin çok daha önemli bir rol aldığı ve aslında kültürel pek çok 

durumun bile ekonomik fenomenler tarafından belirlendiği söylenebilir 

(Yırtıcı,2009:2). Dolayısıyla mekanın üretilmesi ve örgütlenmesindeki güç 

iliĢkilerinin asıl merkezine, yani ekonomik bağlama değinmek yerinde olacaktır.   

Yukarıda belirtildiği gibi, birçok yazar mekansal yapıların toplumsal 

dinamiklerle üretildiği konusunda hemfikirdir. Bununla birlikte bu noktada akla 

gelen ilk soru toplumsal dinamiklerin temelinde hangi kavramların yer aldığı, bir 

baĢka deyiĢle toplumun oluĢumuna etki eden katmanların neler olduğudur. ġüphesiz, 

toplumsal yapı, iktisadi etkinliklerin belirleyiciliğinde Ģekillenmektedir. Bu 

bağlamda neden-sonuç iliĢkisi ile mekanın üretilmesi ve Ģekillenmesinde, üretim 

biçimi, üretim yöntemi gibi üretim iliĢkilerinin toplumun iktisadi yapısının 

belirlenmesinde ve bu iktisadi yapının da bizzat mekanın oluĢum ve etkileĢiminde 

baĢat rol oynadığı söylenebilmektedir. Bu bağlamda Lipietz (1974:60) için mekan, 

sosyal formasyon yapılarını sağlayan sosyo- ekonomik iliĢkilerden türeyen bir 

formdur. Herhangi bir sosyal form sosyal iliĢkilerin karmaĢık yapısıdır ve ekonomik, 

politik ve ideolojik açıdan birbiri ile iliĢkilidir. Bu kombinasyonların toplamı yani 

üretim iliĢkileri özellikle üretim biçimleri (kapitalizm, feodalizm gibi) ile birlikte 

tanımlanmalıdır. Bu kapsamda sosyo- ekonomik açıdan mekanları analiz etmek için 

hem mekanları hem de sosyal iliĢkileri yansıtan üretim biçimini birlikte ele almak 

gerekmektedir. Henri Lefebvre de (1991:31) her toplumun, her üretim tarzının kendi 

mekanını üretiğini belirterek, üretim tarzı ile mekan arasındaki iliĢkiselliğe 

değinmiĢtir. Harvey (2003:183) üretim tarzının, maddi yaĢamın üretilmesine ve 

yeniden üretilmesi için gerekli olan unsurları, faaliyetleri ve toplumsal iliĢkileri 

kapsadığını belirtir. Ona göre toplumdan topluma değiĢmeyen üç temel unsur vardır. 

Bunlar; a) emeğin amacı (doğada mevcut hammaddeler), b) emeğin araçları (geçmiĢ 

emek tarafından biriktirilen aletler, donanım, sabit sermaye, vb.),  c) emek gücüdür. 

Bu üç unsur, maddi yaĢamın üretilmesi ve yeniden üretilmesi için gerekli ürün ve 

hizmetleri Ģekillendiren bir faaliyet örüntüsü çerçevesinde bir araya getirilmelidir. 

Faaliyet örüntüleri üretimin teknolojik düzenlemeleri, iĢ bölümü, gelecekteki üretim 

için gerekli ürünler, farklı çevrelerdeki toplumların tüketici ihtiyaçları ve 

benzerlerine bağlı olarak büyük farklılıklar gösterebilir. Üretimde bireysel faaliyeti 

eĢgüdümlemenin toplumsal temeli toplumsal iliĢkilerden oluĢur: Bunlar, hem 
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eĢgüdüm mekanizmasına hem de üretim tarzına göre değiĢebilir. Toplumsal iliĢkiler 

siyasal, yasal ve diğer güçler yoluyla korunan toplumsal bir yapı oluĢturur. Castells 

de (1977:235-237) mekansal yapıların oluĢum dinamiklerine değinirken ekonomik 

süreçlerin etkisine vurgu yapmıĢtır. Yazara göre geliĢmiĢ kapitalizmde mekansal 

düzenlemeler ekonomik yapıdan etkilenmektedir ve bu da tesadüfi değildir. Çünkü 

Ģayet her bir toplumda mekansal birimler baskın özelliğe göre tanımlanacaksa, 

üretim biçiminin karakteristiği feodalizmde siyasi, kapitalizmde ise ekonomik 

olacaktır. Bu nedenle geliĢmiĢ kapitalizmde ortaya çıkan toplumsal sorunlar, mekan 

ve doğanın örgütlenme biçimlerinden kaynaklanmakta, bu biçimler ise üretken 

teknolojilerin zorunlu evrimi sonucunda ortaya çıkmaktadır(Castells,1991:16). 

Dolayısıyla bu noktada toplumun ve mekanın üretim ve örgütlenmesinde 

hangi üretim tarzının baĢat olduğu sorunsalı ortaya çıkmaktadır. Çünkü toplum her 

zaman, birbirleriyle çatıĢma potansiyeli bulunan, birden fazla üretim tarzı 

barındırmaktadır ve Lefebvre‟nin (1991: 31) vurguladığı gibi her üretim tarzı önemli 

biçimsel değiĢikliler içermektedir. Bu kapsamda egemen üretim tarzı ile mekan 

örgütlenmesi arasında bir iliĢkisellik bulunduğu önermesi, bir üretim tarzından 

diğerine geçiĢin, yeni bir mekan üretimini de beraberinde getireceğini 

varsayabilmemizi mümkün kılmaktadır. Bu çerçevede kapitalist üretim iliĢkilerinin 

mekansal nosyonların tanımlanmasında etken olduğu ve üretim örgütlenmesinin 

kapitalist sistemin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleĢtiği görülmektedir. Bu 

doğrultuda da mekan bir meta olarak üretim, tüketim ve yeniden üretim döngüsüne 

maruz kalmaktadır. IĢık‟a göre (1994: 19) kapitalist üretim sürecinin içsel gerekleri, 

karlılık arayıĢı içindeki sermayenin hem kesimler arasında hem de mekanda 

hareketliliğini gerekli kılmaktadır. ĠĢte bu hareketlilikten dolayı da kapitalist birikim 

süreci kendine özgü bir coğrafya yaratmaktadır. Bu gerekler bir yanda merkezi çevre 

ülkeler, diğer yanda ise tek tek ülkeler düzeyinde geliĢmiĢ/azgeliĢmiĢ yöreler 

arasındaki geliĢme farkları olarak kendini göstermektedir. Kapitalizm, belirli bir anda 

kendi birikim koĢullarını kolaylaĢtıran bir coğrafi çevre kurarken, bir süre sonra bu 

çevrenin kendisi kapitalist birikimin önüne bir engel olarak çıkmaktadır. Dolayısıyla 

yapısal kriz öğelerinden ötürü kapitalizm, belirli bir andaki birikim gereklerine uyan 

coğrafi çevreler yaratılması ve bir süre sonra o çevredeki birikim olanaklarını tüketen 

sermayenin baĢka bölgelere kaymasına neden olur.  
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Lefebvre de (akt.Gottdiener,2001:253) kapitalizmin hayatta kalabilmiĢ 

olmasını üretim tarzının gerektirdiği toplumsal üretim iliĢkilerinin sürekli bir temelde 

yeniden üretilebilmiĢ olmasına bağlamaktadır. Bu durum, kapitalizmin mekanı 

kullanıĢı ile baĢarılmıĢtır. Yani Kapitalizm ihtiyacı anında kendisi için farklı bir 

mekan yaratarak yeniden üretim yoluyla egemenliğini gerçekleĢtirmektedir. Urry‟nin 

aktardığına göre (1999:39) Harvey‟de kapitalizmin nasıl farklı tarihsel dönemlere ait 

farklı mekansal sabitleyenleri gerektirdiğinin üzerinde durur. Bununla, her kapitalist 

dönemde mekanın, üretimin büyümesini, emek-gücünün yeniden üretimini ve karın 

azamiye çıkarılmasını kolaylaĢtıracak biçimde örgütlenmesini anlatmaktadır. Zaman 

ve mekanın yeniden örgütlenmesiyle, kapitalizm bunalım dönemlerini yenebilmekte 

ve yeni bir birikim döneminin temellerini kurabilmektedir. Bu nedenden dolayı 

zaman içinde farklı mekan biçimleri birbirini izlemektedir. Doğal mekandan, mutlak 

ve soyut mekana doğru ardıĢıklık vardır, sonuçta doğa giderek toplumsal olandan 

ayrılmaktadır (Urry, 1999: 43).  

Kapitalizmin mekan üzerindeki bu kurgusu iki ayrı kanaldan beslenmektedir. 

Öncelikle karlılık peĢindeki sermaye piyasada dolaĢıma çıkmayı ve nüfuz edebildiği 

her coğrafyaya yayılmayı arzulamaktadır. Bu yayılmanın ölçeği ne kadar büyük 

olursa, karlılığını da o oranda maksimize edeceğini hesaplar. Kapitalizmin mekansal 

hareketliliğini etkileyen ikinci önemli faktörse, kapitalist üretimin kendini örgütleme 

biçimidir. Kapitalizmin kendi tarihi içinde temel unsurları değiĢmemekle birlikte, her 

girdiği aĢırı birikim krizinde yeniden örgütlenmek zorunda kalmakta; krizden 

çıkmanın önemli koĢullarından birini de üretimin oluĢan koĢullara göre yeniden 

örgütlenmesi oluĢturmaktadır. Üretimin yeniden örgütlenmesi kaçınılmaz bir Ģekilde 

mekansal olarak da yeni organizasyonlar gerektirmekte, her örgütlenme tarzı kendi 

mekansal dinamiklerini oluĢturmaktadır. Üretimin yeniden örgütlenmesi kapitalizmin 

coğrafi olarak hareketliliğini arttırıp, yerel farklılıkları kullanmasını da 

kolaylaĢtırmaktadır(Yırtıcı, 2009:44). Bu çerçevede yaratılan farklılıklar, eĢitsizlikler 

sermaye açısından hem zorunlu hem de gerekli olmakla birlikte, kapitalizm için 

önemli ve çözülmesi gereken çeliĢkiler de yaratmaktadır. Kar arayıĢında mekansal 

farklılıklar yaratan sermaye için, metaların pazarda dolaĢımında bu farklılaĢmalar bir 

engel haline gelmektedir. Ürettiği metanın mekanda dolaĢım süresini kısaltmayı 

amaçlayan sermaye için, metaların daha hızlı dolaĢımının sağlanması bir baĢka 
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zorunluluktur. Bu ise sonuçta, yollar, ulaĢım ağları, limanlar, kısacası yeni mekanlar 

yaratmak anlamına gelmektedir. Yani mekanı aĢmaya çalıĢan sermaye için sonuç, 

yeni mekanların yaratılmasıdır. EĢitsiz geliĢme yeni coğrafyalar yaratıp diğerlerini 

yıkarken, bu kaotik durumla baĢa çıkabilme çabalarının bir sonucu, mekansal 

hiyerarĢilerin yaratılmasıdır. Bu hiyerarĢiler mekanda coğrafi ölçek olarak ifadesini 

bulmaktadır. Mekansal ölçeklerin üretilmesi tarihi-coğrafi bir süreçtir, oluĢum ve 

yeniden tanımlanmasındaki temel dürtü, kapitalizmin yarattığı eĢitsiz geliĢme, yani 

mekansal farklılaĢmalarla baĢa çıkabilme çabasıdır. Çünkü kapitalizm, mekansal 

farklılaĢmalardan belli ölçüde faydalanmakla birlikte, belli bir türdeĢliğe de ihtiyaç 

duymaktadır (ġengül, 2009: 236).  

Sonuç olarak mekansal pratikler herhangi bir toplumda karmaĢık bir yapıda 

ortaya çıkmaktadır. Çünkü bu durum sermaye birikimi ile ve kapitalizm altında sınıf 

iliĢkilerinin yeniden Ģekillenmesi ile birlikte ele alınması gereken bir konudur. Bunun 

temel nedeni ise, toplumu değiĢtiren herhangi bir olgunun aynı zamanda mekansal 

pratiklerin formlarında da bir değiĢime neden olmasıdır (Harvey,1990:256). Harvey 

bu durumu Lefebvre‟in yaptığı mekansal pratikleri sistemi üzerinden açıklamaktadır.  

Harvey‟e göre (1990:258) bu tablo mekansal pratiklerin tarihsel sürecinin 

anlaĢılması açısından önem taĢımaktadır. Buradaki iliĢkiler mekansal pratiklerin 

arasındaki geçiĢlerin ve iliĢkilerin birer sorunsal olarak ele alınmasını da 

gerektirmektedir. Deneyimlenen mekansal pratikler aynı zamanda mekanı ve 

mekanın sunumunu da içermektedir. Ancak algılanan ve düĢlenen mekansal pratikler 

arasında diyalektik bir iliĢki bulunmaktadır. Bordieu‟nun da ifadesiyle aslında 

algılanan mekansal pratiklerin matris yapısı kentlerde kabulleri ve eylemleri 

açıklamaktadır. Toplumun bağımsız ve sürekli geliĢiminin gücü ile toplumsal 

yapıların veya amaçların sonucunda üretilen toplumsal eylemlerin kentleri 

Ģekillendirdiği söylenebilir. 
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Tablo 1. Lefebvre’in Mekansal Pratikler Sistemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Lefebvre’den Aktaran Harvey,1990:257 

Harvey, Lefebvre‟in mekansal pratikleri açıklamak için geliĢtirdiği üç unsura 

üç unsur daha ekleyerek yeni bir boyut getirmektedir. Ġlk olarak birinci unsuru olan 

geçiĢler ve ayrım kısmına önerilerde bulunmaktadır. Ġnsan iliĢkilerinde ayrımın 

üzerindeki anlaĢmazlığın rolü üzerinde konuĢmak gerekir. Ayrım ya da uzaklık insan 

etkileĢimlerine karĢı bir bariyer ya da savunma biçiminde ortaya çıkmaktadır. Bu 

sistemin üretimi ya da yeniden üretiminin geçiĢ maliyetlerini de etkilemektedir.  

AyrıĢtırma, sosyal etkileĢimi uyumlaĢtıran mekan anlaĢmazlıklarının üstesinden 

 
GeçiĢler/Ayırma 

Mekanın 

Benimsenmesi 
Mekanın Kontrolü 

Mekansal Pratikler 

(Deneyimlenen) 

Fiziksel ve maddesel 

akıĢlar, üretim ve 

sosyal üretimi garanti 

eden mekansal 

anlamda birbiri ile 

iliĢkili eylemler  

 

Malların, paranın, insanın, 

iĢgücünün ve bilginin 

akıĢı, iletiĢim ve ulaĢım 

sistemlerinin düzenleniĢi, 

piyasa ve kent 

hiyerarĢisindeki 

yığılmaların artmasıdır.  

Kentler; çevreyi, 

kentin sosyal 

mekanlarını, 

tasarımını, sosyal 

iletiĢim ağlarını inĢa 

eder.  

Toprakta devletin özel 

mülkiyeti, mekanın 

bölünmesi, komĢulukların 

ve toplumun seçkinleri 

arasındaki iliĢkilerin 

azalması, sosyal kontrolün 

tüm araçlarının 

kullanılmasıdır.   

Mekanın Sunumu 

(Algılanan) 

Kodlar, bilgi, 

iĢaretler, günlük 

anlamda ve 

akademik jargonda 

mekanı temsil eden 

Ģeylerin tamamı  

Ayrımı ölçen sosyal, 

fiziksel, psikolojik 

ölçümlerin yapılması; 

ayrımı gerçekleĢtiren 

teorilerin varlığı 

KiĢisel mekan, 

kullanılan mekanın 

mental haritası, 

mekansal 

hiyerarĢiler, 

mekanların 

sembolik sunumları  

Yasaklanan mekanlar, 

bölgesel kültür, 

milliyetçilik ve 

jeopolitik hiyerarĢiler 

yardımıyla mekanın 

kontrolünü yapmak   

Mekanın Yeniden 

Sunumu 

(DüĢlenen)  

Mekansal 

pratiklerin yeni 

anlamlarla yeniden 

sunumunun 

yapılması  

Mekansal geçiĢin 

sağlanmasında yeni 

modellerin hazırlanması 

ve düĢlenen yayılma 

biçimlerinin kullanılması 

  

Popüler temsillerin ve 

ikonografinin 

kullanımı 

Örgütlenen ve 

sembolik sermayenin 

yeniden sunumunun 

yapılması, mekansal 

ritüeller, sembolik 

sermayeyi temsil eden 

iĢaretlerin kullanımı.  
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gelme biçimidir. Mekanın benimsenmesi yani ikinci sütunda ise Harvey, mekanının 

kullanımını bireyler, sınıflar ve diğer sosyal gruplar ile birlikte değerlendirilmesi 

gerektiğine inanmaktadır. Sistematik ve kurumsallaĢmıĢ mekan benimsemesi sosyal 

dayanıĢmanın da kurulmasına yardımcı olmaktadır. Üçüncü kısma Harvey‟in katkısı 

ise, mekanın kontrolü ya da hakimiyeti aslında bireylerin ya da güçlü toplumsal 

grupların nasıl mekanın örgütlenmesini ve üretilmesini sağladığını göstermektir. 

Harvey (1990:259) bu üç mekansal unsurun aslında birbirinden bağımsız 

geliĢmediğini de öne sürmektedir. Çünkü ayrıĢtırma ya da uzaklaĢtırma mekansal 

kullanımı ve mekanın benimsenmesini doğrudan etkilemektedir. Yine mekansal 

kontrol ya da mekanın hakimiyeti de ayrıĢtırma düzeylerini belirlemektedir. Bu 

nedenle mekansal pratikler kentler toplumsal iliĢkilerin yapısını belirleyen ve sosyal 

hayatı Ģekillendiren dinamiklerdir. Kapitalist sosyal iliĢkiler bağlamında, mekansal 

pratikler sınıf, cinsiyet ve diğer sosyal dinamiklere yeni anlamlar yüklenmesine ve 

bunların anlaĢılmasına olanak tanımaktadır. Bu aynı zamanda sermaye birikiminin de 

anlaĢılmasına olanak tanımaktadır.  

Öyleyse, buraya kadar yapılan vurgulamalar çerçevesinde kısa bir 

değerlendirme yapar isek, mekanın salt coğrafik bir kavram olmadığı, sosyo 

ekonomik iliĢkilerin belirleyiciliğinde oluĢtuğu ve özellikle üretim iliĢkilerine bağlı 

olarak toplumsal formülasyonlara büründüğü söylenebilir. Bu bağlamda mekanı ele 

alırken hem coğrafik olarak fiziksel boyutunu hem de toplumsal iliĢkilerin 

beliryeciliği kapsamında ekonomik boyutunu birlikte ele almak gerekmektedir. 

Günümüzde bu birlikteliğin yani mekanın, üretim sistemi çerçevesindeki ekonomik 

boyutunun ve buna bağlı olarak toplumsal iliĢkilerin Ģekillendirilmesinde oynadığı 

rolün, coğrafik tezahürü kentsel yapıda ifadesini bulmaktadır. Bu nedenle günümüz 

literatüründe mekân konusunda yapılan tartıĢmalar genellikle kent olgusu üzerinden 

yürütülmekte ve mekândaki tarihsel evrim kentler üzerinden vurgulanmaktadır. 

Kentler üzerine bu tarihsel evrime değinmeden önce kavramsal açıdan kenti ele 

almak, kentlerin dönemsel olarak değerlendirilmesini daha da kolaylaĢtıracaktır.  

2.1.2. Kavramsal Açıdan Kent 

Kentin ne olduğu, neleri kapsadığı, tanımın neleri içermesi gerektiği birçok 

bilim dalı tarafından sorunsallaĢtırılmıĢtır. Kavramsal olarak Ġngilizce‟de “city”, 
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Fransızcada “la ville”, sözcüklerine karĢılık gelen kent, yönetsel ve siyasal bir içeriğe 

sahiptir. Bu anlamdaki kent, Latince aslındaki “civitas”ın anlatmak istediği anlamı 

tam olarak karĢılar. Oysa Ġngilizce‟de kullanılan “urban” ve bunun Fransızcadaki 

karĢılığı olan “urbain” sözcükleri, toplumbilimsel kent tanımlarına daha uygun 

düĢmekte, kent özyapısına sahip olan yerleĢmeleri belirtmek üzere, niteleme sıfatı 

olarak kullanılmaktadırlar. Latincede yönetsel örgüt birimi anlamına gelen kent 

(urbs) ile kentsel yerleĢme (urbanus) karĢılığı olan kent, dilimizde değiĢik 

kavramları temsil etmektedirler (KeleĢ,2008:111). Holton‟a göre de (1999:13) 

Ġngilizce‟deki ”kent” terimi, Latincedeki yurttaĢlık(civitas) ve hemĢerilik gibi bir dizi 

kavramda türemiĢtir. Bu kavramların eski Roma dünyasındaki önemi, kent (polis) 

yönetimine katılma hakkına sahip olabilmek, özgür, erkek ve taĢınmaz mal sahibi 

olmak gerektiriyordu. Pirenne de (2006:48) Ġngilizce‟de ve Rusçada kent anlamına 

gelen sözcüklerin (town ve gorod), baĢlangıçta kapalı yer anlamına geldiğini söyler. 

Kent ile ilgili değiĢik tanımlar ileri sürmenin mümkün olduğunu belirten Yılmaz‟a 

göre (2004:252) Avrupa Kentsel ġartı‟nda kavram, etimolojik olarak kent, citta/cite 

ve ciudad (Latince kökü civitas) sözcüğü, yapısal, arkeolojik, topografik ve kent 

planlama açısından insan topluluklarının buluĢtuğu bir mekan; ve Tereccani Ġtalian 

Ansiklopedisi‟ne göre ise, toplum hayatının temel çekirdeği ve karakteristiğini 

oluĢturan tarihi ve yasal bir oluĢum olmak üzere iki temel kavramı 

içerir(www.yerelnet.org.tr/uluslararasi/avrupakonseyianlasma7.php). 

Yukarıda vurgulandığı gibi kentin ne olduğu sorusu, farklı bilim dallarınca, 

farklı perspektiflerde yanıt bulmaktadır. Kentbilimciler, ekonomistler, coğrafyacılar, 

sosyologlar, siyaset bilimciler ve tarihçiler, kendi disiplinlerinin bakıĢ açılarından 

kente dair tanımlamalar yaptıkları görülmektedir. Söz konusu bu tanımların ağırlıklı 

olarak ekonomik, yönetsel ve toplumbilimsel yönde olduğu söylenebilmektedir. 

Ancak kente dair ilk vurgunun genellikle demografik içerik taĢıdığı da sıklıkla 

karĢılaĢılan bir olgusal durumdur. Bu tanımlara göre kent belirli bir nüfus 

büyüklüğüne ulaĢan yerleĢim birimleri olarak kurgulanmaktadır. Nüfusa bağlı bu 

tanımların, kentsel alanın belirlenmesinden, yasal sınırların göz önünde 

bulundurulmasından ve kentin yönetsel bir kavram olarak algılanmasından aĢırı bir 

biçimde etkilenmektedirler (Wirth,2002:81). KeleĢ (2008:109) kenti yönetsel bir 

kavram olarak algılayanların, sınır ölçütünü kullanarak tanımladıklarını 
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belirtmektedir. Buna göre belli bir yönetsel örgüt biriminin sınırları içinde kalan 

yerler kent olarak tanımlanmakta, bu sınırların dıĢında kalan alanlara da köy 

denilmesi gerektiğini belirtmektedir. Kenti, çevrelenmiĢ bir alan ya da çevrelenmiĢ 

bir dizi alan olarak gören Benevelo (2006:8) ise dünyayı farklı iki parçaya bölen kent 

ve köy arasındaki sınırın, zihinsel ve kurumsal örgütlenme kadar, fiziksel ortama da 

uzun süre egemen olduğunu vurgulamaktadır. Ancak ileriki bölümlerde 

vurgulanacağı gibi bu tarz kıyaslamalar ve tanımlamalar, kenti betimlemede ve  kenti 

anlamada yetersiz kalmaktadır.  

Tarihsel bir bakıĢ açısı ortaya koyan Mumford Lewis (2007:41) kenti neolitik 

çağ kültürüyle ondan daha eski paleolitik çağ kültürünün birleĢmesinin en önemli 

meyvesi olarak görmektedir. Morris de (2000:27) kenti, kendisini çevreleyen kırsal 

alan ile olan politik, ekonomik ve sosyal iliĢkileri ile tanımlamaktayken, Martindale 

(2000: 95) kapsamlı bir kent tanımında, kentin hukuki, siyasi, iktisadi ve içtimal bir 

birim olduğunun belirtmesi gerektiğine vurgu yapmıĢtır. Bu bağlamda da kent bir 

yapılar yığınından çok birbiriyle iliĢkili ve sürekli etkileĢim içinde olan bir iĢlevler 

kompleksidir; tek baĢına bir güç yoğunlaĢması (Lewis,2007:108) değildir. Bu yüzden 

kenti tanımlarken sosyo-ekonomik ve kültürel özelliklerin yanında özellikle üretim, 

tüketim ve birikim iliĢkilerinin dikkate alınması gerekir. Ancak, yukarıda belirtildiği 

gibi, literatürde kente dair fonksiyonel tanımlamalardansa farklı disiplinlerin tek 

yönlü tanımlamaları daha yoğun olarak görülmektedir.    

Bunlardan biri de Wirth‟in yaklaĢımıdır. Wirth (2002:80) kente 

toplumbilimsel açıdan yaklaĢmanın insan toplumunun özel bir biçimi olarak kentin 

belirgin niteliklerini ortaya koymanın, tanımlar arasındaki karĢılıklı iliĢkiyi 

vurgulamaya yarayabileceğini belirterek, toplum bilimsel amaçlarla kenti, toplumsal 

açıdan bir örnek olmayan insanların görevli olarak geniĢ bir alanda, yoğun bir 

biçimde ve sürekli olarak birlikte bir yere yerleĢmiĢ bulunması biçiminde 

tanımlamaktadır (Wirth,2002:85). Huot‟a göre (2000:14) kent, insanların 

birbirleriyle buluĢtukları, malların değiĢ tokuĢ edildiği ve fikirlerin yayıldığı bir 

iliĢkiler ve kararlar merkezidir. Kentte faklı faaliyet türleri bir araya gelmekte, her bir 

unsurunun birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğu dıĢa açık bir sistem vücut bulmaktadır. 

Bu bakımdan kent, kendine özgü özellikleri bulunan ve belli bir mekanda 

yoğunlaĢmıĢ bir yerleĢim sistemi olup, karmaĢık toplum yapısının birey veya aile 
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düzeyinde çözülemeyecek sorunlarının üstesine gelmesine olanak sağlamaktadır. 

Hatt ve Reiss‟de (2002,129) yine toplumbilimsel bakıĢ açısıyla kenti bütün insan 

davranıĢlarının bir toplumsal laboratuarı olarak değerlendirmiĢ ve bu temelde kenti 

toplumsal bilimlere genellemeler yapılabilecek bir temel olarak yorumlamıĢlardır. 

Duru ve Alkan (2002:7) toplumbilimsel açıdan kenti tanımlama giriĢiminde kentten, 

genellikle nüfus birikiminin, uzmanlaĢmanın, iĢbölümünün, sanayileĢmenin, ikincil 

iliĢkilerin yoğun biçimde yaĢandığı bir yer olarak söz edildiğine vurgu yapmıĢlardır. 

Bu yaklaĢımlar sonucunda kent, her türlü toplumsal, bilimsel, siyasal ve ekonomik 

iliĢkilerin sürdürüldüğü, bunun sonucu olarak insanlığın uğraĢmak zorunda kaldığı 

sorunların ortaya çıktığı ve bu sorunlarla baĢa çıkma üzere her türlü savaĢımın ya da 

geliĢmenin/yeniliğin kaynaklandığı yer olarak sayılabilir.  

Bu kapsamda Bookchin (1999:18), bir mekan birimi olan kenti 

tanımlamadaki ilk adımın, insanlığın temel biyolojik mirasının yaratıcı bir Ģekilde 

ihlali ya da daha doğru bir deyiĢle, bu mirasın yeni bir toplumsal evrim Ģekline 

baĢkalaĢımı olarak kabul edilmesi, olmalıdır görüĢündedir. Yazar göre  

“kent, baĢlangıçta, insan iliĢkilerinin biyolojik olgulara dayanan aile 

benzeri gruplaĢmalardan komĢuluk gibi belirgin toplumsal olgulara, 

dönüĢmesine, seküler kurumlaĢmaların artan miktarlarda ortaya çıkmasına ve 

yenilikçi kültürel iliĢkilerin hızla geliĢmesine sahne oldu; önceleri yaĢa ve 

cinsiyete dayalı grupların ya da etnik grupların ayrıcalığı olan ekonomik 

iliĢkiler kentlerde evrenselleĢti. Kısaca kent, biyolojik yakınlığın toplumsal 

bir yakınlığa dönüĢmesiyle ortaya çıkmıĢ tarihi bir sahneydi. Kent, etnik bir 

grubu seküler yurttaĢlara, dar görüĢlü bir kabileyi evrensel bir yurttaĢlar 

kitlesine dönüĢtüren tek ve en önemli etmendi. Politik iliĢkiler akrabalık 

iliĢkilerinin yerine geçmekle kalmadı; kendini biyo-toplumsal açıdan halk 

olarak ilan edip grup dıĢı kiĢileri genel olarak inorganik, kökü dıĢarıda ve 

hatta tehlikeli bir öteki nitelendirmesiyle dıĢlayan klan ya da kabilenin dıĢa 

kapalılığının yerini, paylaĢıma dayalı bir insanlık kavramı aldı.”  

Bu nedenle kent, Wirth‟in de (2002:87) vurguladığı gibi, tarihsel olarak, 

ırkları, halkları, kültürleri eritme potası iĢlevini görürken, yeni biyolojik ve kültürel 

kaynaĢmalar için çok yoğun bir geliĢme alanı oldu. ”Kent, bireysel farklılıklara 

yalnızca hoĢgörü ile bakmakla kalmadı, onların geliĢmesine uygun bir ortamda 

sağladı. Kent, yeryüzünün en uzak yerinden türdeĢ ve aynı düĢüncede olmayan farklı 

yapıdaki insanları, birbirlerine yardımcı olabilecek biçimde bir araya getirdi.” 
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Böylece Holton‟un da (1999:15) vurguladığı gibi, kendi kendini yönetme yeteneği ve 

özgür insanın siyasal katılım hakkı gibi yurttaĢlıkla ilgili siyasal ve ahlaki nitelikler, 

toplumsal ve mekânsal yönlerden sınırlanmıĢ bir birim olan kenti, pozitif değerlerle 

kaynaĢmasını sağlayan bir kültür geleneğinin bir parçası haline getirdi.  

Görüldüğü üzere buraya kadar kente dair yapılan tanımlar tarihsel 

kavramsallaĢtırmaların, toplumsal potansiyellerin, bunların geliĢim evrelerinin, 

geleneklerin, kültürün ve yerleĢik bir insan topluluğuna ait özelliklerin birikimci 

geliĢimini ya da diyalektiğini (Bookchin,1999:17) kapsamıĢtır. Ancak kenti 

tanımlamada üzerinde yoğunlaĢılması gereken asıl etken ekonomik boyuttur. Bu 

anlamda en basit tanımıyla, kent tarımsal olmayan aktivitelerin gerçekleĢtiği ve kent 

sakinlerinin geçimlerini tarım dıĢı aktivitelerle sağladığı yerleĢim birimidir. Benzer 

bir tanımlamayı Kartal da (1982:124) yapmıĢtır. Yazar kenti, “tarımsal olmayan 

üretimin göreli bir ağırlık kazandığı, üretim araçlarının ve dolayısıyla nüfusun yoğun 

olarak toplandığı, türdeĢ olmama, örgütleĢme, iĢbölümü ve uzmanlaĢma düzeylerinin 

yüksek olduğu yerleĢme merkezi” olarak görmektedir. Bununla birlikte Simmel 

(2000:180) için kent her Ģeyden önce en yüksek düzeyde ekonomik iĢ bölümünün 

gerçekleĢtiği mekanken, Tuna (1987:59) kentin ekonomik örgütlenmesinin iĢ bölümü 

üzerine kurulduğuna vurgu yapmıĢtır. Weber, (2000a:102) de kentin belirleyici 

özellikleri arasına ticaretin çok yönlülüğünü katmanın zaruriyetinden söz etmektedir. 

Bu kapsamda Weber‟in (2003:86) ekonomik bakıĢ açısıyla kent, sakinlerinin hayatını 

tarımdan değil, esas itibariyle  ticaretten kazandıkları bir yerleĢim yeridir. Harvey ise 

kenti sermaye birikimi çerçevesinde ele almaktadır. Yazara göre kentler, toplumsal 

olarak belirlenen artık ürünün harekete geçirilmesi, koparılması ve coğrafi olarak 

yoğunlaĢtırılması yoluyla yaratılan yapılanmıĢ biçimlerdir (Harvey, 2003:217). 

Bununla birlikte yazar, kentin artık ürünün harcanmasının da merkezi olduğunu 

söyler. Anıtsal mimari, savurgan ve çarpıcı tüketim ve günümüz kentsel 

toplumundaki ihtiyaç yaratma, hep bu aynı olgunun farklı belirtileridir. Bu yüzden 

kent, kısmen, etkili bir talep üretim alanı olarak yorumlanabilmektedir (Harvey, 

2003:208). Laçiner de (1996;10) kenti üretim tarzı ile iliĢkilendirerek açıklar, her 

üretim tarzının belli yerleĢim biçimlerini ve özel olarak da kendine ait bir kent tipini 

yaratığını söyler. Bu yüzden kentlerin oluĢumundan itibaren geçirdikleri yapısal 

değiĢimler en genelde üretim biçimindeki dönüĢümlerce belirlenmiĢtir. Bu kapsamda 
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kent, belli bir teknoloji kullanılarak inĢa edilmiĢ ve belli bir üretim tarzı bağlamında 

yapılandırılmıĢtır. Kentsellik bir toplumsal biçim, diğer baĢka Ģeylerin yanında belli 

bir iĢ bölümüne ve egemen üretim tarzıyla genelde tutarlı belli bir hiyerarĢik faaliyet 

düzenine dayandırılmıĢ bir yaĢam tarzıdır. Bu yüzden kentsellik ve kent, belli bir 

üretim tarzını dengede tutma iĢlemi görür. Ama aynı zamanda kent, biriken 

çeliĢkilerin de odağıdır (Harvey, 2003:187). 

Castells‟e göre (1991:161) kapitalist toplumlarda giderek toplumsal ve siyasi 

alanın tam merkezinde yer almaya baĢlayan kentsel çeliĢkilerin iki temel nedeni 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki, geliĢmiĢ kapitalizmde tüketim sürecinin oynadığı 

önemli role iliĢkindir. Tüketimin artan toplumsallaĢması ve bunun yönetimi için 

yapılan devlet müdahalesi kent sorunsalının temelinde yer almaktadır. Bunlar 

tüketimin örgütlenmesinde anahtar unsurlardır çünkü çeliĢkileri derinleĢtirirken aynı 

zamanda bunları siyasileĢtirirler. Ġkincisi ise, kent ideolojisinin, hakim sınıflara özgü 

bir biçimde yayılmasıdır. Bu ideoloji, sınıf çeliĢkilerini kentsel olarak kabul ederek 

doğallaĢtırır. Bunu, sınıf farklılıklarını bir hümanist bütünlük kavramı altında 

toplayarak ve mekansal formların toplumsal nedenselliğini ortaya koyarak 

yapmaktadır. Bununla birlikte Castells kapitalist kentin özgünlüğünün emeğin 

yeniden üretiminin merkezi olmasından kaynaklandığını öne sürmektedir. Kapitalist 

üretim süreci bölgesel ya da uluslararası ölçekte gerçekleĢirken, siyasal süreçler 

ulusal ve giderek artan biçimde uluslararası ölçekte belirlenip,  örgütlenmektedir. Bu 

tür bir iĢbölümü içinde,  kapitalist kent birlikte tüketimin, yani emeğin yeniden 

üretiminin merkezi olarak karĢımıza çıkmaktadır. Diğer bir anlatımla, günümüz 

kapitalist kentleri giderek emek gücünün toplandığı mekanlara dönüĢmüĢ, kent 

sorunu büyük ölçüde emek gücünün yeniden üretiminin sağlanması sorunu ile 

özdeĢleĢmiĢtir(ġengül,2000:46). 

Tablo 2: Harvey, Castells ve Pahl’da Kent DüĢüncesi 

 Harvey Castells Pahl 

Kentin Tanımı Yapılı Çevre Kollektif Tüketim 

Alan 

Kaynak Dağıtıcı 

Sistem 

Birincil Aktör Toplumsal Sınıflar Kentsel Toplumsal 

Hareketler 

Kent Yöneticileri 

Devletin Merkezliği DıĢsal DıĢsal Merkezi 

Kaynak: ġengül,2009:40 
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Görüldüğü üzere Harvey  ve Castells, kentin ekonomik süreçlerle iliĢkisi 

üzerine odaklanmaktadır. Harvey ekonomik süreçlerin sermaye boyutunu irdelerken, 

Castells emeğin yeniden üretimi sürecini ele almaktadır. Öte yandan Pahl ise,  kentin 

özgünlüğünün tanımlanması tartıĢmasında da, kenti bir kaynak dağıtım sistemi 

olarak görmektedir (Akt.ġengül, 2009:25). Tablo 2‟den de izlenebileceği gibi kentin 

özgünlüğüne iliĢkin değerlendirmesinde Harvey yapılı çevreyi vurgularken, Castells 

kollektif tüketimi ön plana çıkarmaktadır. Bu tür kentsel kaynakların nasıl 

dağıtıldığına iliĢkin ihtimaller ise Pahl‟ın değerlendirmesinde ön plana çıkmakta, 

kenti özgün kılan sürecin kentsel kaynakların dağıtımı olduğu öne sürülmektedir. Bu 

üç farklı vurgu aslında kentsel sorunun birbirini tamamlayıcı üç temel öğesine denk 

gelmektedir. Benzer bir tamamlayıcılık kentsel aktörlere iliĢkin değerlendirmelerinde 

de karĢımıza çıkmaktadır (ġengül,2009: 40).   

O halde kentlerin oluĢum ve geliĢiminde ekonomik yapı yadsınamaz boyutta 

etkilidir. Zira ekonomik iliĢkiler toplumsal yapıyı etkilemekte, Keyder‟in (2009c: 

231) de vurguladığı üzere, bu da kentsel mekanın oluĢumunu tetiklemektedir. Bu 

noktada kentsel mekanın oluĢum sürecini ele alarak, bu süreçteki temel dinamiklerin 

tartıĢılması, çalıĢmanın bütünlüğü açısından yerinde olacaktır. 

2.1.3. Kentsel Mekanın OluĢum Süreci 

Bir önceki bölümde kent ve mekanı kavramsallaĢtırma tartıĢmalarının 

merkezinde aslında kent ve mekanın oluĢum sürecindeki temel etkenin ne olduğunun  

yer aldığı söylenmiĢti. Yazında bu tartıĢma, ilk kent tarzı yerleĢimin görüldüğü Antik 

dönemden, günümüz küresel kentlerine kadar  görülmektedir. Bu kapsamda kentsel 

mekanın varoluĢ nedenleri üzerine, farklı yorumlar ortaya konulmakta ve bu 

doğrultuda da kentsel mekanların oluĢumu farklı kuramlaĢtırmalara konu olmaktadır. 

Zira, Hatt ve Reiss‟in de (2002:28) vurguladığı gibi kentsel mekanların ortaya 

çıkıĢını ve geliĢmesini kesin bir biçimde ortaya koymak son derece güçtür. Sözgelimi 

ilk olarak antik kentler üzerine bulguların çoğu arkeolojiktir ve bunların büyük bir 

bölümü de eksiktir. Bu açıdan, bu dönemdeki kente dair yapılan yorumlar bulunan 

bulgularla sınırlanmak zorundadır. Dolaysıyla, kentsel alanların oluĢumunda 

toplumsal örgütlenmenin hangi yönünün belirleyici rol oynadığına dair tartıĢma 
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konusu süregitmektedir. Bu kapsamda çalıĢmanın bu bölümünde sadece kentsel 

alanların oluĢumundaki temel faktörler tartıĢılacak, tarihsel süreci yani zamansal 

boyutu sonraki bölümlerde dönemler halinde ele alınacaktır.    

Kentsel mekanın oluĢumuna dair yapılan tartıĢmalar sonucu ilk olarak ağırlık 

kazanan görüĢ, kentsel mekanın oluĢumunun, insanlığın yerleĢik hayata geçiĢ 

noktasından hareketle değerlendirilmesi gerektiğidir. Buna göre kentsel yaĢamın 

baĢlangıcı, yiyecek üretimine geçilmesi,  yani tarımın ortaya çıkması ile 

açıklanmaktadır (Childe,1990:31; Benevelo,2006:7; Bookchin,1999:46). Ancak bu 

tarz yerleĢimlerin kent olarak tanımlanmasından ziyade köy tarzı yerleĢimleri temsil 

ettiği söylemek daha doğru bir yorum olur. Tuna ve Alptekin de aynı görüĢü savunan 

yazarlar arasında yer almaktadır. Bu yazarlardan Alptekin‟e göre (2007:31) tarım, 

öncelikle yerleĢik bir hayatı gerekli kılmıĢtır. Böylece ilk yerleĢme alanları da 

nehirler boyunca uzayan tarıma elveriĢli toprakların çevresinde gerçekleĢmiĢtir. Bu 

toplumsal geliĢmeler tahmin edileceği üzere, ilk kentleri değil, ilk köyleri temsil 

etmiĢtir. Tuna‟ya göre de (1987:78) bu dönemde tarım, beslenme imkanlarını insanın 

denetim altına aldığı ve geliĢtirebildiği bir faaliyet olarak, insanlığın uzun süre tek ve 

aĢılamayan zenginlik kaynağını oluĢturmuĢtur. Bu sayede insanlar yerleĢik hayata 

geçmiĢ, köy aĢamasındaki bir örgütlenme ile toplum faaliyetlerini sürdürmüĢ ve 

sorunlarına çözüm aramıĢlardır.  

Dolayısıyla kentlerin tarihte ilk olarak ne zaman ortaya çıktığını belirlemek 

güçtür. Giddens (2008:954) ve Benevelo (2006:7) ilk kentlerin, Milattan önce (M.Ö.) 

üçüncü ve ikinci binyıllarda Mezopotamya ile Nil, Ġndus ve Sarı Irmak vadilerinde 

verimli tarım ürünlerinin toplanması ve fazlasının takas edilmesi için bir komuta 

merkezi olarak ortaya çıktığını düĢünürken, Tuna (1987:82) tarihte ilk kentlerin 

Yakın-Doğu‟da önce Fırat ve Dicle vadilerinde ortaya çıktığına, daha sonraları Nil 

vadisinde de görüldüğüne vurgu yapmıĢtır. Hatt ve Reiss (2002:29) ise kentlerin ilk 

olarak MÖ altı yüzlü yıllarda belirmeye, MÖ dörtyüzlü yıllarda da tam olarak 

kendisini göstermeye baĢladığı söylemektedir. Bookchin (1999:46) ise kentin 

köklerini, toprağı iĢlemenin bulunuĢuna ve özellikle de hayvansal güce dayalı tarıma 

dayandırarak, Cilalı TaĢ Devri'nde (Neolitik) teknolojik yeniliklerin büyük bir 

yiyecek fazlasına yol açtığını, bunun da kentin, ortaya çıkıĢına neden olduğu kabul 

edildiğini belirtmektedir. Bu söylemden yola çıkarak da Bookchin‟in kentin kökenini 
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M.Ö. sekizbin ile beĢbin beĢyüz arasındaki bir sürece kadar götürdüğünü 

söyleyebiliriz.  

Bu çerçevede kentsel mekanın geliĢim sürecinde Weber (2003:61) kale ve 

kale-kentlerin, kent tarihinde temel bir rol oynadığına dikkat çekerek, bunların, 

kentlere varan basamaklar olduğunu söylemekte;  bu kapsamda Pirenne de (2006:61) 

“kapalı bir yer” olan kente, halkın yalnızca dinsel ya da yönetsel törenler için veya 

savaĢ nedeniyle sığınmaya zorladığında gittiği vurgulamaktadır. Nitekim, Lewis 

Mumford (2007: 691) kentin ilk olarak tanrının evi biçiminde ortaya çıktığını ve 

ebedi değerlerin temsil edildiği ve kutsal olasılıkların açığa çıkarıldığı bir yer 

olduğunu belirtmektedir. Yazara göre din ve ona eĢlik eden bütün toplumsal ayinler 

ve dönemsel ekonomik avantajlar olmasaydı, sur, kenti bir hapishaneye 

dönüĢtürebilirdi (2007:67). Martindale (2000:80), Mumford (2007:21), Tuna 

(1987:101), Weber (2003:58) ve Bookchin‟de  (1999:52) kentin kökenindeki dini 

motiflere değinen yazarlar arasındadır. Bookchin(1999:52), ilk kentsel mekanın,  

doğal tanrılara ve güçlere tapınılan törensel bir bölge olduğuna vurgu yaparak, 

kentlerin oluĢumunu, tahıl ekiminin, sabanın ve evcil hayvanların keĢfiyle değil, anıt 

mezarlar ve doğalcı semboller yönünden zengin tapınaklar yardımıyla gerçekleĢmiĢ 

olduğuna değinmiĢken, Martindale (2000:80), kentin kuruluĢundaki canalıcı 

noktanın, dini birliktelik olduğunu ve kentin ortak tapınma için yeni bir tapınak 

görevi gördüğünü belirtmiĢ; Tuna (1987:101) ise kentlerin ilk ortaya çıktıklarından 

itibaren toplumun dini merkezi olarak da tanındığını vurgulamıĢtır. Yazar, kentlerin 

toplumdaki yeni örgütlenmenin ve kazanılan baĢarıların ifadesi olarak, tanrılar ve 

hizmetlilerin ikamet merkezi olarak karĢımızda bulunduğunu belirtmiĢtir. Mumford 

(2007:21) kutsallığı kentin ortaya çıkıĢını mümkün kılan ekonomik nüveden ayrı 

tutulamayacak bir unsur olarak değerlendirir. Yazar, kentin ilk tohumunun, 

insanların hac amacıyla gittikleri bir törensel toplanma yeri olarak atıldığını söyler. 

Weber‟de (2003:58) kentin kurulmasında kritik noktanın dini birlik olduğunu ve 

kentin, ortak ibadet için yeni bir sığınak biçimini aldığını ve bu bağlamda da kadim 

kentin, dini bir topluluk olduğun belirtir.  

Kentsel mekanın oluĢumunu, yerleĢik hayata geçiĢ ile birlikte baĢlayan tarım 

ve dini motifler çerçevesinde açıklayan görüĢlerden sonra, tartıĢılan bir diğer görüĢ, 

kentsel mekanın kökenini, siyasal ve yönetsel olarak değerlendirmektedir. Buna göre 
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kent, etrafındaki yerleĢim yerleri için, siyasi iktidarın hukuki, askeri, kültürel ve 

diğer iĢlevlerin temsil edildiği bir merkez olarak görülmektedir (Tuna,1987:34; 

Alptekin,2007:52). Bunlarla birlikte, yine literatürde, kentlerin oluĢumunda askeri 

örgütlenmeler de önemli bir faktör olarak karĢımıza çıkmaktadır (Dobb,2007:68; 

Benevelo,2006:7; Alptekin,2007:41; Weber,2003:61). Alptekin (2007:41), kentlerin 

kökenine dair yapılan değerlendirmelerde askeri faktörün, nüfus büyümesinden 

hemen sonra ve siyasi, ticari ve dini sebeplerden ise hemen önce sayılması 

gerektiğini belirtmektedir. Maitland, bunu “garnizon teorisi” olarak 

adlandırmaktadır. Maitland„ın garnizon teorisiyle çok paralel bir teori de 

Almanya‟da Keutgen‟in geliĢtirdiği “askeri Ģehir kuramı” adıyla anılmaktadır. Buna 

göre kentler, acil durum amaçlı kullanılan ve civar sakinlerinin korunmak için 

sığındıkları kaleydiler ve çevrede yaĢayanlar, zor duruma düĢtükleri zaman, bu 

kentlere çekiliyorlardı (Dobb,2007:68; Weber,2003:61). Bu kapsamda da, garnizon 

yani askeri örgütlenme kentin oluĢumunda önemli bir etken olarak görülmektedir. 

Maurice Dobb (2007:68) bunu, kentlerin feodal insiyatifle, kendi amaçları adına 

yaratılmasına bağlamaktadır. Bu kurguya göre, asker besleyen feodal kuruluĢlar, 

gereksinimlerini karĢılamak için tüccar ve zanaatkarlara muhtaçtılar. Böylece, 

nüfusun bir efendiye bağlı olmayan dağınık unsurlarını kendilerine çektiler. KiĢileri 

kendi koruyucu güvencesi altına alma hakkına sahip olan kilise ve manastırlar, 

yasaların egemen olmadığı çağda, her türden göçmenler ve kaçaklar için doğal birer 

sığınak görevi gördü. Dolayısıyla kentsel mekanın oluĢumunda askeri örgütlenme, bu 

tarz bir fonksiyonel etki ile önem kazandı. 

Kentlerin oluĢumunda belirleyici bir diğer faktör Charles H. Cooley 

tarafından ortaya konulmuĢtur (Martindale, 2000:44; Harris ve Ulman,2002:60; 

Weber,2003:16 ). Buna göre coğrafi konum kentin oluĢumunda temel faktördür. 

GeçmiĢte kentlerin bir kısmı dini bir kurum ya da bir kalenin yakınında, bir kısmı da 

tamamen siyasal endiĢeler sonucunda kurulmuĢsa da kentlerin konumunu belirleyen 

birincil neden ulaĢım olmuĢtur. UlaĢımda bir değiĢim birçok donanım ve hizmeti 

beraberinde gerektirmektedir. Bu yüzden kent oluĢumları, nehirlerin ağızlarında 

yahut kilit noktalarında, tepelerin ve ovaların buluĢma noktalarında ve diğer benzer 

bölgelerde gözlenmektedir. Kenti doğuran yalnızca taĢıma yollarına odaklanması 

değildir; Cooley‟e göre, kent, taĢıma yolları üzerinde bir durak konumundaysa, özek, 
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malların iĢlenmesi için iyi bir yer olabilmektedir. TaĢımacılık yollarının değiĢtiği 

yerlerde örneğin suyolundan demiryoluna geçilen yerlerde duraklama kaçınılmazdır. 

Yalnızca yük aktarımının yapıldığı liman kentleri, yeniden paketleme, depolama, 

düzenleme türünden yardımcı hizmetleri geliĢtirmeye eğilimlidir.  

KuĢkusuz, tüm bu açıklamaların yanında kentlerin oluĢumunda en belirleyici 

faktör, birçok yazarın üzerinde hem fikir olduğu gibi, kentlerin kökeninin ekonomik 

temelde açıklanmasıdır. Bu kapsamda kentlerin oluĢumunun ilk aĢaması olarak 

vurgulanan, yiyecek üretimine geçilmesinden, yani tarımın ortaya çıkmasından sonra 

oluĢan artı ürün ve bununla ilintili olarak pazar yerinin doğuĢu kentin ekonomik 

temelinin ilk aĢamasıdır. Gordon Childe (1990:84) bunu, kentsel mekanın 

oluĢumunda ilk adımın, avcılık ve toplayıcılıkla geçinen toplumların yerleĢik gruplar 

içinde yiyecek üretimine geçmesiyle atıldığını ve kentsel alanların ortaya 

çıkmasında, ticaret ve zanaat üretimine dayanan bir ekonomik geliĢmenin etkili 

olduğunun altını çizerek belirtir. Bookchin de (1999:251) pazar kentlerinin ortaya 

çıkmasını ticarete bağlayarak, pazar kentlerinin sistematik olarak artı ürünün değiĢ 

tokuĢ edildiği yerler olduğunu belirtmiĢtir. Mazı (2008:37-38) bu tarz kentin ortaya 

çıkması için mutlaka artık ürünün olması gerektiği gerçeğine dikkat çekerek, “artık 

ürünün elde ediliĢinde ortaya çıkan iliĢkiler sisteminin aynı zamanda kentsel alandaki 

yönetsel iliĢkiler siteminin de kaynağını” oluĢturduğuna vurgu yapar.  

Dolayısıyla kentlerin oluĢumunda en önemli faktör artık ürünün oluĢumu ve 

bu artık ürünün değiĢ tokuĢa dayalı el değiĢimidir. Artık ürünün oluĢumu bir yandan 

kentteki üretim örgütlenmesini oluĢtururken öte yandan da kentin yönetsel 

yapısındaki iliĢkileri de etkilemiĢtir. Bununla birlikte uygarlığın ilerlemesine koĢut 

olarak hem artık ürünün hem de ticaretin geliĢmesi ekonomik canlanmanın ilk 

belirtilerini oturmuĢtur. KuĢkusuz bu durum hem mevcut kentlerin geliĢim ve 

Ģekillenmesine hem de yeni kentlerin doğuĢuna neden olmuĢtur. Pirenne de 

(2006:100) ticaretin yayılmasıyla, kentlerin geliĢiminin çarpıcı bir biçimde birbirine 

denk düĢtüğünü ve kentlerin, ticaretin yayıldığı tüm doğal yollar boyunca 

belirdiklerini söyler. Yazara göre, kentler ticaretin ayak izlerinden doğmuĢ; önceleri, 

yalnızca deniz kıyılarında ve ırmak boylarında ortaya çıkmıĢ, daha sonra, ticaret 

yayıldıkça, bu etkinlik merkezlerini birbirine bağlayan baĢka kentlerin kurulmasına 

neden olmuĢlardır. Bu kapsamda  Pirenne, bir kentin kurulması için orta sınıf bir 
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nüfus ve topluluk örgütlenmesi olmak üzere iki özelliğin gerekli olduğunu 

savunmuĢtur. Bu açıdan bakıldığında köken olarak, halkın tehlike zamanlarında 

sığındığı barınaklar olan kaleler henüz kent sayılmamaktaydı (Weber,2003:61; 

Martindale, 2000:83), ve bununla birlikte de “pazar” kurulduğu her yerleĢim birimini 

de bir kente çevirmemekteydi (Weber,2000a: 102-103).  

Görülüyor ki tarih boyunca kentsel mekânların oluĢumunda farklı dinamikler 

etkili olmuĢ ve bu dinamiklerin etkisi ile kentlerin fiziksel, sosyal ve kültürel yapıları 

ĢekillenmiĢtir. Kentin özelikleri, bir unsurunun baskın çıkıp diğer unsurların rengini 

belirlemesi suretiyle bölgeden bölgeye değiĢmiĢtir (Mumford,2007:118). Nitekim 

feodalizmin hüküm sürdüğü ortaçağ kentlerinin fiziksel yapılarında Ģatolar, kaleler, 

kiliseler ve pazar alanları ağırlık kazanmıĢken (Harvey,2003), ticaretin 

yaygınlaĢması ve bu temelde toprak mülkiyetinin dıĢında yeni bir servet çeĢidi olan 

ticari (nakdi) servetin ortaya çıkması (Pirenne,2006) ile tüccarın kentsel yapı 

üzerindeki etkisi de hissedilmeye baĢlanmıĢtır.  

Yukarıda sunulanlar çerçevesinde kentsel mekanın oluĢumunda, birbiri ile 

iliĢkili beĢ temel faktörün etkili olduğu görülmektedir. YerleĢik hayata geçiĢ ve 

yiyecek ihtiyacının karĢılanması için yapılan tarım; bu kapsamda oluĢan artı ürün ve 

bu ürünlerin el değiĢimi için oluĢan pazar; aynı süreçte oluĢan savunma ihtiyacı;  

dinsel inanıĢlar ve son olarak bunların nihai sonucu ticaret ve ticari faaliyetlerin 

etkileĢimi kentlerin kökenindeki etkili faktörler olmuĢtur. ġüphesiz ki bunlardan 

hangi faktörün baskın olduğu yer ve zamana göre değiĢkenlik göstermiĢtir. Bununla 

birlikte yine süreç içerisinde uygarlığın geliĢimi ile birlikte kentlere ivme kazandıran 

yeni geliĢmeler de olmuĢtur. Özellikle Sanayi Devrimi ve kapitalizimin geliĢimi 

kentlerin yeni üretim biçimine göre Ģekillenmesine neden olmuĢtur. Bu kapsamda 

kentsel mekanın oluĢum süreci, Modernizm Öncesi Kent ve Mekân, Modernizm‟de 

Kent ve Mekân ve KüreselleĢme, Kent ve Mekân olmak üzere üç ayrı dönemde ele 

alınacaktır. 

2.1.3.1. Modernizm Öncesi Kent ve Mekân  

Modernizm öncesi her türlü tartıĢmaların temelini feodalizm oluĢturmaktadır. 

Feodalite birçok yazar tarafından farklı yorumlanmaktadır. Lefebvre‟e göre (1976) 

feodalizm bir lordu ve onun köleleri arasındaki iliĢkiyi ifade etmekteyken, Hilton‟a 



43 

 

göre (1978) askeri güce sahip bir aristokrasi tarafından toplumun geri kalanının yani 

köylülerin sosyal düzenini ya da sırasını ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır 

(Akt.Moore,2002:302). Bloch, Guerard‟ın feodal toplumun temelini toprak olarak 

gördüğünü, Flach‟ın ise feodalizmin asıl temelinin kiĢisel gruplar olarak algıladığını 

aktarmaktadır. Ayrıca, Voltaire‟in de, “feodalitenin tekil bir olay olmadığını ve  

yerkürenin dörtte üçünde, farklı yönetimlere rağmen egemen olan çok eski bir biçim 

olduğunu düĢündüğünü belirtmektedir (Akt.Bloch, 2005, 575). Guizot 1829 yılında 

yaptığı çalıĢmasında feodalizmi ya da feodal sistemi barbarlığın ilk adımı olarak 

tanımlamaktadır. Politik ve sosyal süreçte feodalizm, kendi geliĢimini 

tamamlayamayan, kendini yenileyemeyen bir sistem haline gelmiĢtir. Brunner‟a göre 

bizim feodalizmden anladığımız sekizinci yüzyılın kuralları ile geliĢim gösteren yeni 

bir imtiyaz/mülkiyet sistemidir (Akt.Stephenson,1941: 791-795). 

Bloch‟a göre (2005,582)  feodalitenin temel özellikleri Ģunlardır: Köylü 

bağımlılığı; genelde nakdi ücret ödemesi olanaksız olduğundan fief biçiminde toprak-

ücretin hizmet karĢılığı olarak temliki; uzmanlaĢmıĢ bir savaĢçı sınıfın egemenliği; 

insanı insana bağlayan itaat ve koruma iliĢkileri; düzensizliğin kaynağı olarak 

iktidarların parçalanması; ancak bütün bunların ortasında diğer akrabalık tarzlarının 

ve devletin yaĢamaya devam etmesi. Kaygalak (2008:31) sayılan bu özelliklerden 

yola çıkarak, doğrudan üreticiler olan köylüler üzerinde siyasal, adli ve askeri güç 

aracılığıyla artığın elde edilmesine dayalı bir egemenlik yapısı içinde, kapalı ve yerel 

ekonomilerin oluĢturduğu bir düzen olarak tanımladığı ortaçağ feodalitesinin, her 

toplumsal formasyon gibi, değiĢik biçimleri ve yerel özgünlükleriyle kendi mekanını 

üretmiĢ olduğunu belirtir. Bu mekan, kent ve kırın farklılaĢması ile tarımsal artık ve 

iĢgücünün kaynağı olarak kırın, kent karĢısındaki üstünlüğünü de içermektedir. Bu 

dönemde egemenlik yapısının izin verdiği ölçüde özerk bir geliĢme dinamiğine sahip 

olan kentler, çoğunlukla siyasal ve dinsel merkezler olarak öne çıkmaktadır. 

Moore, Feodalizmi Ortaçağ Avrupa‟sında kırsal kesimin sosyal iliĢkilerini ve 

haklarını sınırlayan bir kavram olarak kabul etmektedir. Çünkü kapitalizmin çıkıĢ 

noktasını oluĢturan feodalizm Avrupa‟da ekonomik faaliyetler ve sosyal iliĢkiler 

içerisinde sınırlı bir Ģekilde ve bölgesel olarak geliĢmiĢtir. Kapitalizm ise bu bölgesel 

geliĢmede bulunan kentler arasındaki bağlantıların kurulması sonucunda ortaya 

çıkmıĢtır. Yani ortaçağ kentleri birbiri ile iliĢki içerisinde değildir. Feodalizm özünde 
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kent merkezlerini dıĢlayan bir olgudur, kentler ancak kapitalizm ile birlikte yani 

kapitalist kentler olarak ortaya çıkmıĢtır (2002:302). Artan ticaretin ve sosyal 

iliĢkilerin etkisi feodalizmden erken kapitalizmde denilen ticari aĢamaya geçiĢe 

uygun zemin hazırlamıĢtır.    

XI. yüzyılın sonundan itibaren zanaatkar sınıfı ve tüccar sınıfı, hem sayıca 

çoğaldıklarından, hem de herkesin yaĢamı için vazgeçilmez hale geldiklerinden, 

kentsel kadro içinde gittikçe daha güçlü bir konum kazanmıĢlardır. Ortaçağ 

ekonomisi, bu belirleyici yılların büyük dönüĢüne tanık olmaya baĢladığı andan 

itibaren üretici tarafından değil, tüccar tarafından yönlendirilmiĢtir. Bu insanlar için, 

küçük bir yer iĢgal ettikleri eski ekonomik sistemin üzerinde oluĢmuĢ bulunan eski 

hukuk sistemi, artık dar gelmekteydi. Uygulamaya yönelik istekleri ve zihniyetleri, 

onları hukuk sisteminin içine yeni bir kurucu unsur olarak katılmaya zorluyordu. 

Ticaretin önemsiz ve paranın çok kıt olduğu, çok gevĢek dokulu bir toplumda doğan 

Avrupa feodalitesi, mal ile para akımları daha yoğun bir nitelik kazanmaya baĢlar  

baĢlamaz derinlemesine bir değiĢim sürecine girmiĢtir (Bloch,2005,116). Bu 

kapsamda denilebilir ki, feodalizm tüccarlardan bağımsız düĢünülemez. Yapısal 

olarak, teknik düzeyde ve toplumun ekonomik alıĢkanlıkları doğrultusunda feodal 

sistemde tüccarlar genellikle yereldir. Feodal lordların güçleri ve tarımdaki 

geliĢmeler verimliliğin ve üretimin yükselmesine dolayısıyla da refahın ve 

zenginliğin artmasına neden olmuĢtur. Daha güçlü ve zengin hale gelen feodal toprak 

sahipleri ticareti yönlendirmiĢ ve malların arzını elinde tutmuĢtur (Hibbert,1953:17). 

Ancak zamanla feodal toprak sahiplerinden tüccarlara geçen zenginlik ve güç feodal 

düzenin gücünü zayıflatmıĢ ve artan ticaretin etkisi ile tüccarlar yerel olmaktan çıkıp 

kentler ve ülkeler arasında ticaret yapmaya baĢlamıĢtır. Böylelikle kentler 

bütünleĢmiĢ ve feodal toprak sahiplerinin yerel güçleri zayıflamıĢtır. Bu ekonomik ve 

politik güç sermayeye yeni anlamlar katmıĢ ve el değiĢtirmesine neden olmuĢtur 

(Hibbert,1953:25-26). Bu durum karĢısında, ticaretin etkisiyle  kentler feodalizmin 

gücünün kırılmasında kilit rol oynamıĢlardır. 

Bu bağlamda da ortaçağ kentlerinin, feodal bir ortamda kapitalizmin 

adacıklarını temsil etmekte oldukları görüĢü, geçiĢ dönemiyle ilgili çoğu kent 

kurumlarının güçlü bir alt dayanağı olmuĢtur. Bu da beĢ farklı temele dayanmaktadır. 

Bunlar; iĢlevsel bakımdan farklılaĢmamıĢ tarımsal kırsal alanlarla çeliĢki oluĢturan, 
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kentlerdeki ticari ve sınai etkinliklerle birlikte görülen ekonomik uzmanlaĢma ve 

örgütsel yenileĢme; Avrupa ekonomisinin on ve onüçüncü yüzyıl arasındaki 

ilerlemesine dayalı olarak, nüfus artıĢı, ekonominin üretimi arttırması, yeni pazarlar 

geliĢtirmesi ve bunun kentlerin büyüme sürecine koĢut olarak geliĢmesi; kent 

merkezlerinin insanları kölelikten kurtarma eğilimi ve böylece feodal kırsal alanlarda 

bulunan malikanelerdeki kölelik sisteminden kaçan köleler için bir sığınak 

oluĢturması; çoğu kent merkezlerinin feodal güç odaklarından siyasal ve tüzel 

anlamda özerk  duruma gelmesi ve bunun, kentsel kümeler için ayrı bir türe ve 

yönetim dizgesinin ortaya çıkmasına olanak vermesi; feodalizmin özelliği olan, 

sadece aileye ve kiĢiye bağlılığa dayanan iliĢkiler yerine, bireyler arasında iĢbirliğini 

içeren özerk bir burjuvazinin geliĢmesidir (Holton, 1999:85).  

Ticaretin geliĢmesi, feodal yapı üzerinde çözücü etki yarattığı ve feodalizmi 

zayıflatıp daha sonra yerini alan ticari kapitalizmin büyümesine ortam hazırladığı 

hususu üzerinde hemfikir olan birçok yazar bulunmaktayken (Mumford,2007:321; 

Pirenne,2006: 100; Harvey, 2003:235; Holton,1999:91; Sjoberg,2002:39), ÜĢür 

(2007:442-443), Dobb‟un feodalizmin çözülüĢünü, üretim iliĢkileri çerçevesinde, 

fakat iktisadi temelde, serflik ile lordluk arasındaki savaĢa bağladığını aktarmaktadır. 

Yazara göre ticaretin ve tüccar sermayesinin geçiĢ sürecindeki rolü göz ardı edilemez 

ama bunlara birincil ve belirleyici bir statü de tanınamaz, dolayısıyla feodalizmin 

çözülmesi ile kapitalizmin geliĢmesi ayrı süreçlerdir. Ancak Dobb‟un yukarıda 

belirtilen üretim iliĢkileri ile bu süreci açıklamasına karĢın Harvey de (2003:275) 

kentin bu dönemde üretimle iliĢkisinin ya çok az olduğunu, ya da hiç olmadığını 

belirtmiĢtir. Fakat buna rağmen bu dönem kentlerinin kendine özgün ekonomik 

karakteri de mevcuttu. Feodal toplum belli bir ölçüde ticarete dayanmasından dolayı 

kentler de bu faaliyetin denetlenebildiği ve izlenebildiği konumlar sağladı. Bu 

denetim feodal topluma, kendini geçindirmek için değerli yeni kaynakları 

sağabileceği vergilendirme, harçlar, vb. fısatlar yarattı. Ama Orta Çağ toplumunun 

tüccarları temel anlamıyla kapitalist değillerdi. Çünkü çoğunlukla, ne üretim ve 

emeği denetleme yönünde, ne de sosyal normlarına bağlı oldukları ve giriĢimleri 

karĢılığında daha çok yarar sağlayacakları toplumsal ve iktisadi bir sistem 

yerleĢtirme yönünde bir çaba ya da arzuları yoktu (Harvey, 2003:228-229).  



46 

 

Ticaret sermayesinin geliĢimi, farklı coğrafyalar arasında ticaret çerçevesinde 

bir iliĢkinin kurulmasını sağlarken bir yandan da ortaya çıkan yeni iĢbölümü 

çerçevesinde farklı endüstri dallarının serpilmesine yol açmaktadır. Endüstrinin 

geliĢimi kentlerde kurulu bulunan loncalar tarafından engellendiğinden dolayı, bu 

örgütlülük kentlerden kıra yönelmiĢtir. Böylece, endüstri devriminin büyük kentleri 

bu tür bir yönelimin ürünü olarak daha önce kırsallıkla nitelenen alanlarda 

serpilmiĢtir. Feodal üretim iliĢkilerinin aĢılmasında bu kentlerin önemli bir rolü 

olmuĢtur. Kır tarafından temsil edilen feodal lord, kentin yeni temsilcisi kapitalist 

sınıf tarafından mağlup edilmiĢ ve büyük ölçüde kent tarafından nitelenen kapitalizm 

baĢat üretim tarzı olarak ortaya çıkmıĢtır (ġengül 2001a:11). Paul Sweezy de, bu 

süreci yani kapitalizme geçiĢi, daha önce var olan kullanım için üretim sistemine ve 

feodal köleliği zayıflatan dinamik sürece dayandırmıĢtır. Her ne kadar, Orta Çağ 

sonundaki kentlerin henüz kapitalizmi oluĢturmadığını kabul etmiĢse de; o, kentleri, 

değiĢmeyi kentlerden kırsal alanlara doğru yayan geçiĢ sürecinin dinamik öğeleri 

olarak değerlendirmiĢ ve feodalizme son veren asıl neden olarak, temeli kentlerde 

olan ticareti görmüĢtür (Akt. Holton,1999:91).  Mumford‟a göre de (2007:321) bu 

dönemde görülen kapitalizmin kendisi Orta Çağ kent hayatında bütünleĢtirici değil, 

yıkıcı bir güç olmuĢtur. Zira kapitalizm, iĢlev ve statü üzerine temellenen, emniyeti 

amaçlayan, ahlakı bir derece dini hükümlerden aile bağlarına, görevlere güçlü bir 

duyarlılıktan alan eski koruyucu ekonomiden, bireysel teĢebbüse dayanan, para 

kazanma arzusuyla hareket eden yeni ticaret ekonomisine geçiĢi hızlandırmıĢtır. Orta 

Çağ kentinin ekonomik tarihi genel olarak, gücün mütevazı bir geliri olan, görece bir 

eĢitlik durumuna ulaĢmıĢ koruma altındaki üreticilerden, prenslerin dostu ya da 

rakibi konumunda ki, çok büyük kazançlar elde etmek için büyük çaplı iĢler yapan, 

çoğunlukla sınır ötesi ticaretle uğraĢan, ayrıcalıklı küçük bir toptancı tüccar gurubuna 

geçmesinin hikâyesi olmuĢtur. Bu geçiĢle birlikte yeni bir tür hiyerarĢi doğmuĢtur. 

Esas olarak para ve paranın yönetebileceği statülerin oluĢturduğu bir hiyerarĢi.  

Görüldüğü üzere bu dönemde feodal sistemin çözülüĢünde de kentlerin 

oluĢum ve geliĢiminde de temel faktör ticari kapitalizm olmuĢtur. Ticaretin 

geliĢmesiyle kentler önem kazanmıĢ, kentler geliĢtikçe de ticaret hacmi artmıĢtır. 

Yani birbirini tetikleyen bir süreç yaĢanmıĢtır. Ticaret hacminin artmasıyla birlikte 

de Orta Çağ kentinin kale ve manastırına ek olarak pazar yeri konumundaki 
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merkezler de kentin özek‟ini oluĢturmuĢtur. Bu süreçte baĢat konumda olan tüccarlar 

ve zanaatkarlar kentin konumlanıĢ ve mekansal ĢekilleniĢinde de etkili olmuĢtur. 

Toprak tek zenginlik kaynağı olmaktan çıkıp, ticaret itici bir güç olarak ekonomik 

alanda önem kazanmıĢtır. Bu kapsamda da artı ürünün dolaĢıma konu olmasından 

sonra Orta Çağ ve ticari kapitalizm kentinin yapılanıĢ biçimi, o zamanın toplumsal 

düzenini yansıtmıĢtır. Bu eğilimler, emek gücünün iĢlevsel ayrıĢmasından çok, Orta 

Çağ düzeninin saygınlık ölçeğindeki göreli konumların bölgesel ve simgesel temsili 

sonucu gerçekleĢmiĢtir. Sonuçta Orta Çağ kentinin mekansal yapısı, mevki 

toplumunun tipik ölçütlerini yansıtmaktadır. ĠnĢa edilmiĢ, yapılanmıĢ biçim, 

toplumda güç ve saygınlık sahibi olanların, ya bu gücü ya da mevki toplumunun 

ayakta kalabilmek için baĢvurduğu bütün o kozmik imgelerin göstergesi olarak 

mekanı ve mimari biçimi kullanma ihtiyaçlarını yansıtmaktadır. Kent yapısının 

belirleyici özelikleri zamanın karakteristik değerlerini -egemen üretim tarzının, 

iktisadi ve toplumsal bütünleĢtirme tarzının ve yeri geldiğinde tamamen yeni bir 

üretim tarzının ortaya çıkmasını hazırlayan çözücü etkenlerin ideolojik ifadesi olan 

değerleri- yansıtacak Ģekilde inĢa olmuĢtur (Harvey, 2003:236). 

Bu inĢa oluĢun geçirdiği aĢamayı ele alan Fernand Braudel‟e göre (2004:444) 

XV. yüzyıldan XVIII. yüzyıla kadar kentlerin hemen hepsi surlara sahiptir. Bu 

yüzden de zorlayıcı ve ayırıcı bir geometrinin içine hapsolmuĢlardır, aynı zamanda 

da onlara ait olan hemen yanlarındaki mekanlardan ayrılmıĢlardır. Bu ayrıĢmada 

öncelikle söz konusu olan güvenliktir. Kentler zanaat faaliyetlerinin maksimumunu, 

özellikle can sıkıcı endüstrilerini çevrelerine atmaktadırlar, öylesine ki, sur bu 

nedenle bir de ekonomik ve toplumsal ayrım hattı halline gelmektedir. Kent 

geniĢlerken genel olarak dıĢ mahallelerinden bazılarını kendine eklemekte, tam 

olarak, kentsel olan yaĢamına yabancı faaliyetleri biraz daha uzağına atarak, onları 

dönüĢtürmektedir (Braudel, 2004:448). Batı‟dakilerden baĢlamak üzere, tüm dünya 

kentleri dıĢ mahallelere sahiptirler. DıĢ mahalleler yoksullar, denizciler, gürültülü pis 

kokulu endüstriler, ucuz hanlar, posta atları için menziller, ahırlar, hamal barınakları 

demektir. DıĢ mahalleye gitmek, ister Bremen‟de ister Londra‟da, isterse baĢka yerde 

olsun, hep bir basamak aĢağı inmektir (Braudel, 2004:455). Braudel ve Harvey‟in 

yukarıda vurgulanan söylemlerinden yola çıkarak modernleĢme öncesi olarak ele 
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aldığımız bu süreçte sosyal tabakalaĢma ve bu doğrultuda oluĢan mekansal 

ayrıĢmaya dair görüntülerin de mevcut olduğu söylenebilmektedir.  

Görüldüğü üzere bu dönemde ortaya çıkan ticari kapitalizm bütün güç 

dengelerini baĢtan sona değiĢtirmiĢtir. ġüphesiz ki bu değiĢimin en uygun 

izlenebildiği mekansal birimler kentler olmuĢtur. Ancak kentlerin asıl mekansal 

yapılanıĢ biçimi modernizm ve sonrasında, yine sanayileĢme ve kapitalizme koĢut 

olarak gerçekleĢmiĢtir.  

2.1.3.2. Modernizm’de Kent ve Mekân  

Ticari kapitalizm toplumdaki güç dengelerini kökten değiĢikliğe uğratmıĢtır. 

Ancak bu dengelerin toplumsal yaĢamda asıl etkisinin modernleĢme dönemiyle 

birlikte görüldüğü söylenebilir. Zira modern dönemde ticari kapitalizme ek olarak 

ivme kazanan  sanayi kapitalizmi toplumsal eĢitsizliği daha da arttırarak sınıfsal 

kutuplaĢma ve mekansal ayrıĢmayı keskinleĢtirmiĢtir. Bu kapsamda sanayi 

kapitalizminin neden olduğu yıkımı ve yine bunun sonucu oluĢan kentsel mekandaki 

oluĢum ve yapılanıĢları ele almadan önce, modernizmi kısaca açıklamak, süreci daha 

anlaĢılabilir kılabilmektedir. 

Kavramsal olarak modernizmin ne olduğu ve hangi sürecin modernizmin 

baĢlangıcı olarak değerlendirilmesi hususunda, genelde XVI. ve XVIII. yüzyıl 

arasındaki sürece referans verildiği söylenebilmektedir. Kasaba (2005:15) 

modernleĢmeyi, piyasa toplumunun ve ulus devletin doğuĢuna eĢlik eden toplumsal 

yaĢamdaki çeĢitli dönüĢümleri özetleyen genelleĢtirilmiĢ imajlar Ģeklinde 

tanımlarken, Baran (2006:372) modernizm, XVI. yüzyıldan beri Avrupa‟da yeni bir 

dönemi nitelemek için kullanıldığını belirterek, bu yeni dönemin, geleneksel olarak 

adlandırılan eskisinden tamamen kopuĢuna iĢaret ettiğine değinmiĢtir. Bu bağlamda 

modernizm tüm ortaçağ düĢüncelerinden, inanıĢlarından, yaĢam tarzından radikal bir 

kopuĢ; yalnız akla dayanan yeni bir dönemdir ve geleneğe tam anlamıyla karĢı bir 

tavır oluĢturmadır. SekülerleĢme, kentleĢme, sanayileĢme, akılcılık, ulus devlet bu 

dönemin ayırt edici özellikleridir. Tekeli de (2005: 136) modernleĢmenin XVII. 

yüzyıldan itibaren Avrupa‟da oluĢmuĢ bulunan toplumsal yaĢam ya da organizasyon 

biçimi olduğunu söyler. Yazara göre modernizm bir aydınlanma projesi olarak ortaya 

çıkmıĢ ve zaman içinde bazı değiĢmeler göstererek günümüze kadar gelmiĢtir 
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(Tekeli,2009:14). Madan Sarup (2004;186) ise modernliğin XVIII. yüzyılda 

Rönesans‟la birlikte ortaya çıktığını ve o zamanlardan bu yana toplumsal, ekonomik 

ve siyasal dizgeler demetine gönderme yapan bir kavram olduğunu söylemektedir. 

Giddens da (1998;11) modernleĢmenin XVII. yüzyılda Avrupa'da baĢlayan ve 

sonrasında da bütün dünyayı etkileyen toplumsal yaĢam ve örgütlenme biçimlerine 

iĢaret ettiğini belirtmektedir. Frisby de (2001:2) modernizmin XVIII. yüzyıldan 

itibaren hissedilmeye baĢlandığını ve birçok toplumu etkileyerek XIX. yüzyılda ivme 

kazandığını vurgulamaktayken, Mıgdal (2005: 207-209) modernleĢme projesinin 

hem olgu, hem de kurgu yönü olan bir konu olduğunu belirterek, modernleĢme 

projesinin amacının geçmiĢin aile, kabile ve din temelindeki bağlayıcı toplumsal 

bağlarından kurtulan insanların anlaĢmaya dayalı yeni iliĢkiler kurabileceği bir alan 

yaratmak ve bunu sürekli geniĢletmek olduğunu söylemiĢtir.       

Görüldüğü gibi modernleĢme ile ilgili yapılan tartıĢmalarda genellikle 

karĢılan ilk vurgu modernleĢmenin modernizm öncesi dönemin geleneksel yapı ve 

yargılardan, iktisadi yapısından, sosyal ve kültürel değerlerinden kopuĢ anlamına 

geldiğidir. Dolayısıyla modernizm kendinden önceki sistemden tümüyle farklı bir 

yaĢam biçimi anlamını taĢımaktadır ve bu anlamda da insanlık tarihi için önemli bir 

dönüm noktası olmuĢtur(Giddens, 1998; Marx, 1848; Tekeli,2009; Yırtıcı:2009). 

Moderniteye geçiĢi belirleyen dört devrimden söz edilmektedir. Abel 

Jeanniere‟e göre (2000;97)  bunlar, bilimsel, siyasal, kültürel ve endüstriyel 

devrimlerdir. Tekeli‟de (2005:136; 2009:46) modernleĢmenin dört boyutu 

bulunduğunu ve bunlar arasındaki gerilimlerin, sürecin açıklanması açısından yararlı 

olacağını düĢünmektedir. Yazara göre bunlardan biri modernleĢmenin ekonomik 

yüzü denilen kapitalist iliĢkiler içinde, inorganik enerjiye dayanarak üretim yapan 

sanayileĢmiĢ bir toplumu barındıran ekonomik iliĢkilerdir. Bu iliĢkiler sonucu 

ürünler metalaĢmıĢ, emek ücretli hale gelmiĢ, özel mülkiyet anlayıĢı 

kurumsallaĢmıĢtır. Ġkinci boyut bilgiye yaklaĢımdır. Toplumsal olguların doğru bir 

temsilinin yapılabileceğine, dolayısıyla nesnel bir toplumbilimin kurulabileceğine 

inanılmaktadır. Bu durumda dil, bu bilgiyi etkilemeden aktarabilen saydam bir aracı 

olarak görülmektedir. Değerler alanında ise evrensel olarak geçerli bir ahlak ve 

hukuk alanının kurulabileceğine inanılmaktadır. Üçüncü boyut geleneksel toplum 

bağlarından kurtulmuĢ, kendi aklıyla kendini yönetebilecek bireyin doğmuĢ 
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olmasıdır. Belirli bir yöreye bağlılığı azalmıĢ, yer değiĢtirebilen, yani akıĢkanlığı 

artmıĢ, eğitilmiĢ kiĢilerden oluĢan bir toplum söz konusudur. Modernizmin dördüncü 

boyutu kurumsal yapısıdır. Bu tür ekonomik faaliyetlere sahip olan, bu tür 

bireylerden oluĢmuĢ, kendi üstünde düĢünen toplum yeni bir örgütlenme biçimi 

geliĢtirmiĢtir. Bunun özellikleri kısaca ulus-devlet olma ve demokratiklik olarak 

özetlenebilir.  

Tüm bu söylenenlerle birlikte çalıĢmanın konusu açısından modernleĢmeyi, 

yukarıda Tekeli‟nin modernizmin ilk boyutu olarak vurguladığı, sanayileĢme ve 

kapitalist geliĢme üzerinden tartıĢılması kentsel mekana etkisi açısından daha anlamlı 

olacaktır. Bu noktada modernizm kapitalizm iliĢkisine dikkat çeken Giddens ve 

Pierson‟a göre (2001:85) modernlik modern toplumu ve endüstriyel uygarlığı aynı 

anda anlatan temsili bir kavramdır. Modern toplum ekonominin daha önceki 

toplumlarda olduğundan daha ayırt edilebilir ve derin etkilere sahip olduğu bir 

toplumdur. Modernliğin ortaya çıkıĢı modern ekonomik düzenin yani kapitalizmin 

ortaya çıkıĢını ifade etmektedir. ġaylan da (1999;106) tarihsel olarak kapitalizm ve 

modernizmin zaman/mekan özdeĢliğini ortaya koyduğunu söylemektedir. Buna göre, 

modernizmi aynı zamanda Kapitalist dönüĢümün tarihi olarak da yorumlamak 

mümkündür. Frisby‟e göre de (2001:2-3) modernizmi teorileĢtirirken sosyal, 

ekonomik, politik, psikolojik ve kültürel dıĢavurumlar dikkate alınmalı ve modern 

toplumun oluĢum süreci birlikte değerlendirilmelidir. Yazara göre modernizm, 

özellikle Aydınlanma projesinden sonra, sosyal iliĢkilerin aktarımını sağlayan sosyo-

ekonomik formasyon biçimi olarak beraberinde kapitalizm kavramını getirmiĢtir. Bu 

çerçevede modernleĢme süreci toplumların modern unsurları tarafından 

genelleĢtirilerek ve Ģekillenerek “sermayenin toplanması ve rasyonelleĢmesini” 

içermektedir.   

Karl Marx da Kapital‟in üçüncü cildinde modern dönemde kapitalist üretim 

tarzı ve sanayileĢmenin neden olduğu dönüĢümü ortaya koymuĢtur. Marx‟a göre 

(2006:292) XVI. ve XVII. yüzyıllarda coğrafi buluĢlar ile ticarette görülen ve tüccar 

sermayesinin geliĢmesini hızlandıran büyük devrimler, feodal üretim tarzından 

kapitalist üretim tarzına geçiĢi kolaylaĢtıran belli baĢlı öğelerden birini 

oluĢturmuĢtur. Dünya pazarındaki ani geniĢleme dolaĢımdaki metaların çoğalması, 

Asya‟nın ürünleriyle Amerika‟nın hazinelerine sahip çıkmak için Avrupa uluslarının 
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gösterdikleri hırs ve rekabet, sömürgecilik sistemi - bütün bunlar, üretim üzerindeki 

feodal zincirlerin parçalanmasına maddi katkıda bulunmuĢlardır. Bununla birlikte, 

manüfaktür dönemde modern üretim tarzı, ancak, kendisi için gerekli koĢulların, Orta 

Çağlarda oluĢtuğu yerlerde geliĢmiĢtir. ġayet XVI. ve kısmen de XVII. yüzyılda, 

ticaretteki ani geniĢleme ve yenidünya pazarlarının doğuĢu, eski üretim tarzının 

yıkılmasına ve kapitalist üretimin doğuĢuna büyük bir katkıda bulunmuĢ ise, bu, 

tersine, zaten varolan kapitalist üretim tarzı temeli üzerinde oluĢmuĢtur. Bizzat dünya 

pazarı, bu üretim tarzı için temel teĢkil etmiĢtir. Öte yandan, bu üretim tarzının, 

gitgide büyüyen bir ölçekte üretimde bulunma yolunda kendi özünde bulunan 

zorunluluk, sürekli olarak dünya pazarını geniĢletme eğilimini yaratmıĢ ve bu 

durumda, sanayide devrimlere yol açan Ģey, ticaret değil, ticareti sürekli biçimde 

kökünden değiĢtiren sanayi olmuĢtur. Sanayinin bu kapsamda etkinliğini 

arttırmasıyla birlikte de  özellikle Avrupa‟daki kentsel mekanlarda hem coğrafik hem 

de demografik anlamda muazzam bir artıĢ yaĢanmıĢ ve modernleĢme, sanayileĢme ve 

kentleĢmenin koĢutsal birlikteliği oluĢmuĢtur.  

Literatürde birçok yazar (Weber,2003:11; Giddens,2008:956; 

Mumford,2007:551; Benevelo,2006:165; Marx, 2004:629) Sanayi Devriminin 

etkileri ile birlikte Avrupa‟daki bazı kentlerde yaĢanmıĢ olan muazzam kentleĢme 

hızına dikkat çekmiĢtir. Buna göre XVIII. ortasında Sanayi Devrimi‟nin süreçleri 

nüfus artıĢı, artan sanayi üretimi ve üretim sistemlerinin makineleĢmesi de dahil 

olmak üzere Ġngiltere‟de  baĢlayıp değiĢik hızlarla Avrupa‟nın diğer devletlerine 

yayılmıĢtır (Benevelo,2006:165). Nüfusun genel artıĢını, fazlalığın kentlere 

çekilmesi ve büyük merkezlerin alanının muazzam boyutlarda geniĢlemesi süreci 

izlemiĢ ve kentleĢme neredeyse sanayileĢmeyle doğru oranda artmıĢtır 

(Mumford,2007:551). Örneğin Londra‟nın nüfusu XVIII. yüzyılın sonunda bir 

milyonu aĢıp 1851‟de iki milyon beĢ yüz bine ulaĢmıĢtır. Bu süreçle aynı zamanda 

toprak, kapitalist bir ilke doğrultusunda yeni bir düzene göre ekilmiĢ; yeni yollar, 

kanallar ve 1830‟dan sonra demiryolları yapılmıĢtır. Sanayi, önceleri suyolları 

boyunca, sonra da köktenci bir dönüĢümün yer aldığı kırsal kesimin geniĢ 

bölümlerinde, kömür ocaklarının çevresinde yoğunlaĢmıĢtır. Yelkenli gemilerin 

yerini yavaĢ yavaĢ buharlı gemiler almıĢ ve limanlar bunlara uygun hale getirilmiĢtir 

(Benevelo,2006:165). Ġnorganik enerji kullanımı ve teknik ve örgütsel düzeydeki 
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devrimsel değiĢimlerle üretimin her kolunun çeĢitlendiği ve yeniden Ģekillendiği bu 

sistem, tarım ve ticareti sanayinin egemenliği altına sokarak modern sanayi kentlerini 

yaratmıĢtır. Bu süreçle birlikte on dokuzuncu yüzyıl sonuna doğru kentsel ve kırsal 

alanlar arasındaki yerleĢim dengesi eĢi görülmemiĢ derecede, büyük kentler lehine 

değiĢmeye baĢlamıĢtır (Fishman,2002:117).  

SanayileĢmeyle yeni bir aĢamaya giren Kapitalist sistemin, örgütlenme ve 

üretim sistemine bağlı olarak,  kentsel alanlardaki mekansal dönüĢümü özellikle  

XIX. yüzyılda belirgin bir nitelik kazanmıĢtır. Bu süreçte Kapitalizmin yarattığı 

eĢitsizlik ve sömürüye bağlı olarak kentsel alanlardaki mekansal yapılanmalar, daha 

doğru bir ifade ile mekansal ayrıĢmalar, sınıfsal boyut kaynaklı olarak 

gerçekleĢmiĢtir. Engels (1997) Britanya kentlerinde yaĢanan burjuvaziyle iĢçi 

sınıfının mekansal farklılığını çarpıcı bir biçimde gözler önüne sermiĢtir. Engels 

(1997; 84-85) gözlemlerine dayanarak Manchester‟daki durumu Ģöyle aktarmaktadır:  

“Kent, öyle garip kurulmuĢtur ki, kiĢi kendini iĢi ve eğlence gezintileriyle 

sınırlarsa, bu kentte yıllarca yaĢasa da, her gün sokağa çıksa da emekçi 

mahalleleriyle hatta iĢçilerle bile karĢı karĢıya gelmeyebilir. Bunun baĢlıca nedeni, 

dile getirilmemiĢ bilinçsiz bir uzlaĢmayla olduğu kadar, söze dökülmüĢ bilinçli bir 

kararlılıkla da emekçi halkın mahalleleri, orta sınıf için ayrılan kent 

mahallelerinden bıçakla keser gibi ayrılmıĢtır... orta-burjuvazi emekçi mahallelerin 

hemen yakınında düzenli biçimde yapılmıĢ caddelerde,  mahallelerinde oturur.. üst 

burjuvazi daha uzak yerlerde, bahçeli, villa tipi rahat ve hoĢ evlerde, kır havasını 

içlerine çekerek özgürce yaĢarlar; yoldan her çeyrek ya da yarım saatte bir, kent 

merkezine giden otobüsler geçer. Ve düzenlemenin en incelikli yanı odur ki, bu 

para aristokrasisinin mensupları, kendi iĢyerlerine, bütün o emekçi mahallelerinin 

ortasındaki kısa yoldan, sağda-solda gizlenmiĢ iç karartıcı sefaletin ortasında 

olduklarını görmeksizin geçerek gidebilirler.” 

“Eğer bir insanın ne kadar küçük bir alanda hareket edebildiğini, ne kadar 

az hava soluyabildiğini, uygarlıktan ne kadar az pay alabildiğini ve gene de 

yaĢayabildiğini görmek isteyen olursa buraya yolculuk etmesi yeter. Doğru, burası 

Old Town‟dır [Eski Kenttir] ve kim bu yeryüzü cehenneminin iğrenç 

koĢullarından söz etse, Manchester halkı, hemen bu eskilik gerçeğini vurgular.. 

Burada dehĢet ve öfkeye neden olan her Ģey yakın zaman kökenlidir, sanayi çağına 

aittir. Eski Manchester‟a ait olan iki yüz kadar ev, içinde oturanlarca terk edilmiĢti; 

yalnızca sanayi çağı onların içine iĢçi sürülerini tepiĢtirdi; yalnızca sanayi çağı 

tarımsal yörelerden ve Ġrlanda‟dan buraya büyüleyip çektiği kitlelerin baĢının 
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üstüne bir dam koymak için, bu eski evlerin arasındaki her noktaya bir yapı dikti; 

yalnızca sanayi çağı, bu hayvan ahırlarının sahiplerine, onları insanlara yüksek bir 

fiyattan kiralayabilmelerine, iĢçilerin yoksulluğunun yağmalanmasına, binlerce 

kiĢinin sağlığının tehlikeye atılmasına, yalnızca onlar zengin olsun diye olanak 

sağladı. Feodal kölelikten güç bela kurtarılan iĢçinin sıradan bir malzeme, bir Ģey 

gibi kullanılması yalnızca sanayi çağında olanaklı oldu; herkes için çok kötü olan 

bir konuta tıkıĢtırılmaya izin vermesi, zor kazandığı ücretiyle de bütün bütün 

tahrip olmaya bırakma hakkını kazanması yalnızca sanayi çağında olanaklı oldu. 

Bunu yalnızca, bu iĢçiler olmaksızın, bu iĢçilerin yoksulluğu ve köleliği 

olmaksızın yaĢayamayacak olan sanayi yaptı. Doğru, bu mahalle ilk kuruluĢunda 

da kötüydü; çok az iyileĢtirilebilirdi; ama yapı sahipleri ya da belediye, yeniden 

yapı kurulurken, burayı iyileĢtirmek için herhangi bir Ģey yaptı mı? Tam tersine, 

nerede bir kuytu yer, nerede bir köĢe varsa, oraya bir ev dikildi; nerede fazladan 

bir geçit varsa oraya hemen bir Ģey konduruldu; imalatın geliĢmesiyle birlikte 

toprağın değeri arttı ve toprağın değeri arttıkça da, içinde oturacakların sağlığını ya 

da rahatını düĢünmeksizin yapı çalıĢması çılgınlaĢtı; hiçbir yer kötü değildir, yeter 

ki, daha iyisine gücü yetmediği için orayı kiralayacak zavallı bir yaratık bulunsun 

ilkesi uyarınca tek gözetilen, elde edilebilecek azami kârdı. Her ne ise, orası Old 

Town‟dır [Eski Kenttir]; bu düĢünce burjuvaziyi rahatlattı.”   

 

 Görüldüğü gibi, Engels, kapitalist sanayileĢmenin neden olduğu sömürü, 

yıkım ve bu sebeple oluĢan eĢitsizliği ve bu eĢitsizliğin mekana yansımasını 

muazzam bir gözlemle ortaya koymuĢtur. Aslında kapitalist sistem kaynaklı olan bu 

sorunların kentsel mekana yansıması, sorunları kentsel kökenliymiĢ gibi algılamasına 

neden olabilmektedir.  

Manuel Castells de (1991:57) kentsel olarak adlandırılan sorunları anlamak 

için, ilk önce kapitalist üretim tarzındaki tarihsel eğilimlerin ve bu bağlamdaki 

iliĢkilerinin incelenmesi gerektiğini belirterek, kentsel çeliĢkilerin geliĢimini Ģöyle 

aktarmaktadır (Castells,1991:57-61): Sermayenin yoğunlaĢması, iĢgücünün 

yoğunlaĢmasını belirleyen üretim araçlarının ve yönetim birimlerinin de 

yoğunlaĢmasına, dolayısıyla da iĢgücünün yeniden tüketim sürecinin nesnel olarak 

toplumsallaĢmasına yol açar. Bütün bunlar büyük kentlerin oluĢmasının ve ortak 

tüketim araçlarının zorunlu geliĢiminin de yapısal temelini oluĢturur. Öte yandan, 

tekelci aĢamada kapitalizmin evrimi yalnızca üretimi içermez; aynı zamanda karın 

gerçekleĢmesi sürecinde çok önemli dönüĢümleri de harekete geçirir. Dolayısıyla, 
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tüketimin teĢvik edilmesi, tekelci aĢamadaki sermayenin toplam dolaĢımı için de 

temel bir rol oynar. Bu iki unsur da devletin, ortak tüketim alanına müdahalesi ile 

mümkün olmaktadır. Bunların yanında kapitalist toplumsal iliĢkilerin yapılandırdığı 

üretici güçlerin evrimi, üretim sürecindeki iĢgücünün yeniden üretiminin giderek 

daha fazla önem kazanmasına yol açmaktadır. Nihayetinde, geliĢmiĢ kapitalizmde 

temel bir çeliĢki ortaya çıkmaktadır. Bu çeliĢki, bir yandan, kentin örgütlenmesinin 

temelinde yer alan ortak tüketim araçlarının, iĢgücünün yeterli bir Ģekilde yeniden 

üretilmesi açısından sermaye için gerekli olmasından ve geniĢ halk kitleleri 

tarafından talep edilmesinden, aynı zamanda bunların kapitalist üretimde genellikle 

karsız olmasından da kaynaklanmaktadır. Tarihsel olarak, bu çeliĢki, devletin kararlı 

bir Ģekilde, ortak tüketim araçlarının üretimine, dağıtımına ve yönetimine, ayrıca da 

kent birimlerinin örgütlenmesi ve iĢleyiĢine müdahale etmesiyle çözülmeye çalıĢılır. 

Sonuç olarak, bu araçların oluĢturduğu bütünün (konut, okul, sağlık, kültürel 

hizmetler, ulaĢım gibi) birbirleriyle eklemlenmesine yol açar. Bu müdahale iki 

toplumsal kaynak tarafından belirlenmektedir: sermayenin teknolojik ve ekonomik 

gereklilikleri ve halk taleplerinin geliĢmesi. Bu müdahale doğrudan ya da dolaylı 

olabilir; diğer bir deyiĢle, bir yandan bütçelendirme ve yönetimsel önlemlerle 

sağlanırken, diğer yandan iĢgücünün yeniden üretimini dolayımlı olarak etkileyen 

ekonomik ve toplumsal mekanizmalar aracılığıyla da gerçekleĢtirilir.  

Öyleyse kapitalist geliĢme üretim, dağıtım ve tüketim süreçleriyle, sermaye 

döngüsünün sürekliliği için kentsel mekan ile sürekli bir iliĢki içerisindedir. 

Dolayısıyla kapitalist sistemde kentlerdeki nüfus artıĢı ve mekansal yapılanıĢlarda 

sermaye birikimi ve/veya sermaye döngüsü çerçevesinde ele alınmalıdır. Harvey de 

(Akt.ġengül,2001a:20)  kapitalist toplumlarda kentleĢme dinamiklerinin sermaye 

birikim süreçleri ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Yazara göre 

meta üretimi ve tüketiminin gerçekleĢtiği sermayenin birinci çevriminde biriken 

sermayenin tekrar yatırıma dönüĢtürülmesinin mümkün olmadığı durumlarda, bu 

çevrimde oluĢan aĢırı birikimin ikinci çevrime aktarılması krizi çözmenin baĢlıca 

yollarından biridir. Ġster devlet aracılığıyla olsun ister piyasa, ikinci çevrime aktarılan 

kaynakların önemli bir bölümü kentsel yapılı çevreye yönlendirilmektedir. Yapılı 

çevreye yönlendirilen yatırımlar ise bir yandan aĢırı birikim sorununu çözerken, bir 

yandan da yeni taleplerin ortaya çıkmasına yol açarak birinci çevrimde ortaya çıkan 
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krizin çözülmesine yardımcı olmaktadır. Bu tür bir bakıĢ açısıyla bakıldığında 

kentsel yapılı çevrenin oluĢumunu sermaye birikim süreçlerinden ayırmanın olanağı 

kalmamaktadır. Çünkü yapılı çevrenin kendisi sabit sermaye haline gelmektedir. Bu 

durumda da mekanın kendisi metalaĢmakta  ve daha önce tüketim alanı olarak 

tasarlanan mekanın kendisi bizzat tüketilen bir “mal”a dönüĢmektedir. 

Tüm bunlarla birlikte kapitalizm, kent ve mekan üçlemesinde değinilmesi 

gereken bir diğer boyut, kentin mekansal biçimleniĢinde tüketim tarzına bağlı olarak 

konumlanıĢ yani yapılanıĢtır. Buna göre ondokuzuncu yüzyılda kent nüfusunun 

artması sonucu kentlerde perakende ticaret hiç olmadığı kadar karlı duruma 

gelmiĢtir. Alıcı kitlesinin artmasından dolayı, klasik açık hava pazarları ve küçük 

dükkanlar yerine satıĢ mağazalarında odaklanan yeni türde bir kamusal ticaret 

baĢlamıĢtır. Bu yeni perakende ticaret, kamusal alanda oluĢacak değiĢimlerin bir 

paradigması olmuĢtur (Sennett,2002;177). Dolayısıyla, mağazaların doğuĢu aktif bir 

alıĢveriĢ alanı olarak kamusal alanın yerini, insan yaĢamında daha yoğun fakat daha 

az sosyal bir kamusal deneyime bıraktığı paradigmasının özünü teĢkil etmiĢtir. 

Mağaza üç yeni görüĢ temelinde kurulmuĢtu. Ġlk olarak, parça baĢına kar oranı düĢük 

olurken, satıĢ hacmi geniĢ geniĢ tutulacaktı. Ġkinci olarak, malların fiyatları 

sabitlenecek ve açıkça belirtilecekti. Ve son olarak, isteyen herkes onun mağazasına 

girebilecek, birĢey satın alma zorunluluğunu duymaksızın etrafa bakınabilecekti 

(Sennett,2002;190). Bu kapsamda da perakende ticaret, mağazalar aracılığıyla 

kapitalist üretimin ihtiyacı olan tüketimi tabana yayacak ve sistemin sürekliliğini 

sağlayacaktı. Dolayısıyla da kapitalizm ile kentin bu anlamıyla iliĢkisi mekansal 

konumlanıĢların tüketimi uyarıcı yönde olması, tüketimi arttırması noktasında da 

somutlaĢmaktaydı.  

ModernleĢmenin baĢlangıç süreci olarak tartıĢılan XVI. ve XVII. yüzyıldan, 

modernleĢme sürecinin sonu, post-modern sürecin baĢlangıcı olarak kabul edilen 

XX. yüzyılın son çeyreğine kadar, kapitalizmin mekan ve kent algısının sürekli aynı 

kalmadığı ve dönemsel olarak kent ve mekan algısının farklılaĢtığını da belirtmek 

gerekmektedir. Özellikle modern dönem içerisinde kapitalist sistemin 1929 ve 

1970‟lerde yaĢadığı her iki krizde de  kent ve mekanda farklı organizasyonlarla 

yeniden örgütlenerek krizden çıkması, Kapitalizmin kent ve mekana dair tek bir 

algısının olmadığı ve konjonktürel olarak kent ve mekan algısındaki değiĢimini 
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açıkça ortaya koymaktadır. Zira, 1929‟da yaĢanan krizde Keynesyen politikalarla 

devlet destekli yapılanıĢa giden Kapitalizm, emeğin yeniden üretimi, kitlesel üretim 

ve tüketim odaklı mekansal örgütlenmelere giderek, Kapitalizm sürdürülebilirliğini 

sağlamıĢken, 1970‟lerde yaĢanan krizden sonra ise neo-liberal politikalarla sermaye 

odaklı olarak kentsel mekanda yapılanıĢa giderek krizden çıkmayı amaçlamıĢtır. 

KüreselleĢme olarak da adlandırılan bu süreçte kent ve mekana dair geliĢmeler ayrı 

bir baĢlık altında tartıĢılacaktır. 

2.1.3.3. KüreselleĢme, Kent ve Mekân 

Yirminci yüzyılın sonuna doğru Kapitalist sistem, petrol krizi ve kar 

oranlarındaki düĢüĢ gibi sistemin sürekliliğini sağlayan nedenlerden dolayı krize 

girmiĢtir. Krizden çıkıĢ için üretilen neo-liberal politikalar, yapılanma ölçeği olarak 

dünya genelini hedeflemiĢ ve çok uluslu Ģirketler ve uluslararası kuruluĢlarla 

oluĢturulan küresel ekonomik politikalar çerçevesinde “karlı” görülen her mekansal 

birimde örgütlenmiĢtir. Bu kapsamda denilebilir ki küreselleĢme özünde Kapitalizme 

ait birikim rejiminin değiĢimi sonucu açığa çıkmıĢ bir olgudur. Bu anlamda 

küreselleĢme, hem bir süreç, hem de aĢırı birikim sonucu açığa çıkan krize karĢı 

geliĢtirilen bir strateji olarak ele alınmalıdır. “Süreç olarak küreselleĢme kapitalizmi 

tanımlayan toplumsal iliĢkilerin tarihsel geliĢiminin belirli bir aĢamasın ifade 

etmektedir. Strateji olarak küreselleĢme ise kapitalizmin belirli bir aĢamasına tekabül 

eden krizin aĢılması ve yeni bir sosyal birikim rejimine geçiĢ için geliĢtirilen ve daha 

çok belirli bir sınıfın ileriye dönük devamlılık ya da donanımlı olmayı içren bir dizi 

mekanizmaya karĢılık gelmektedir. Süreç olarak küreselleĢme için belirleyici olan 

değiĢkenler, sermaye birikiminin tarihsel olarak yoğunlaĢması, merkezileĢmesi ve 

geniĢlemesini öne çıkarırken, strateji olarak küreselleĢme ise neo-liberal ekonomi-

politika-uygulamalarını öne çıkarmaktadır” (Ercan, 2000: 200-202). ġaylan‟a göre de 

(1999;110) Kapitalizmin yeniden yapılanması olan “neo-liberalizm süreci, 

küreselleĢmenin yanında refah devletinin marjinalleĢmesi, özelleĢtirme, 

deregülasyon gibi öğelerle” birlikte yerelleĢme/bölgeselleĢme, post-modernizm ve 

post-fordizm gibi  yeni oluĢumları da kapsamaktadır. 

Kapitalizmin yeniden tezahürü olarak görülen bu dönemde, sistemin 

yapılanmasında temel yapı taĢlarından birini, bir çok yazarın üzerinde hem fikir 
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olduğu gibi, kentsel mekanlar oluĢturmaktadır(Sassen,2000:83; Scott vd.,2001:7; 

Keskinok,2006:166; Öncü ve Weyland,2007:9;  Bora, 2009; Rondinelli vd.,1998:71). 

Zira küreselleĢmenin önemli bir ayağını temsil eden yerelleĢme uygulamaları ile 

birlikte temelinde kentlerin yer aldığı iliĢki ağları ortaya çıkmakta ve kentsel mekan 

Kapitalizmin yeniden yapılanması için ana ölçek görevi görmektedir. Bu süreçte, 

küresel sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda kentsel politikalar uygulanmaya 

baĢlanmakta ve kentlerin bir takım avantajları ortaya konularak, rekabet edilebilirliği 

ön plana çıkarılarak, kentlerin sermayenin kullanımına sunulması hedeflenmektedir 

(TümtaĢ,2009). Benzer bir yaklaĢım ortaya koyan Keskinok‟a göre de (2006:166) bu 

süreç ile birlikte kentlerin iĢlevleri değiĢmekte, daha önce ulusal devletler arası olan 

etkileĢimlerin çoğu bugün artık kentler arasında gerçekleĢmektedir. Kentler arası 

yarıĢma hızlanmakta, kentlere yeni ekonomik, politik ve kültürel iĢlevler 

yüklenmektedir. Kentlerin temel birim olarak alındığı bu çerçevede, yerleĢme 

sistemindeki ve kent içi mekan örgütlenmesindeki, emek pazarı yapısındaki ve iĢ 

örgütlenmesindeki değiĢmelerin, ulaĢım ve iletiĢim teknolojisindeki geliĢmelerin, 

kent içindeki toplumsal grupların iliĢkilerinde köklü değiĢiklikler yarattığı ileri 

sürülmektedir. Bu süreci değerlendiren yazarlardan olan Rondinelli de yirmibirinci 

yüzyılı küresel yüzyıl olarak görmekte ve küreselleĢmeyi uluslararası ticaretin ivme 

kazanması, yatırımların artması, iletiĢimin artması, iĢletmeler açısından sınırların 

ortadan kalkması olarak yorumlamaktadır. Yazara göre bu süreçte kentler ekonomik 

geliĢmeler içerisinde kendi konumlandırmalarını yapmaktadırlar (Rondinelli vd., 

1998:71). Bu dönemde kentlerin yapılarını belirlemede üretim faktörlerinin küresel 

anlamda geçiĢleri etkili olmaktadır. ĠĢ alanlarında yaĢanan büyümeler kentlerde yeni 

kent merkezlerini belirlemekte ve yaĢam alanları kent dıĢına doğru kaymaktadır. Bu 

durum kentleri daha esnek yaĢam alanları haline getirmektedir (Rondinelli vd., 

1998:81). Yine bu dönemde kentlerde daha “modern ve daha etkin fiziksel yaĢam 

alanları” oluĢturulmaktadır. Bunlar daha çok uluslararası ticarete ve rekabete uygun 

olan metropolitan kent alanlarının yaratılması için gerekli görülmektedir (Rondinelli 

vd., 1998:92). Sassen‟e göre (2000;83) küreselleĢme ile birlikte özellikle metropol 

kentlerde yaĢanan bu dönüĢüm, kent ekonomisinin uluslararasılaĢmıĢ bir sektör 

haline dönmesine neden olmaktadır. Bu eğilimler üç formda geliĢmektedir. 

Bunlardan birincisi, kent ekonomisinin mekana bağlı olarak örgütlenmesi, ikincisi 
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sosyal yeniden üretim yapılarının oluĢumu, üçüncüsü iĢgücü sürecinin 

örgütlenmesidir (Sassen,2000:83). 

Yukarıda da vurgulandığı gibi bu süreçle ile beraber dönüĢüme uğrayan bir 

diğer anlayıĢ, üretim sürecinin üretim mekanına yansıması ile birlikte yeni bir 

mekansal anlayıĢın ortaya çıkması olmuĢtur. Bu kapsamda, sermaye, esnek üretim ve 

birikim sürecine bağlı olarak mekanla bağını koparıp, mobil hale gelmekte ve 

konjonktürel olarak konumlanıĢlarda bulunmaktadır. Sermayenin bu mobilizasyonu 

ulusal boyutun dıĢında, uluslar arası yatırım stratejisi ile “düĢük maliyetli üretim” ve 

“yüksek kar marjı” ile küresel ölçekte yatırım alanı arayıĢına girmekte ve bu 

doğrultuda da mekansal birimler küresel sermayeyi kendilerine çekmek için yarıĢ 

içerisine girmektedirler. Bu yarıĢın yarattığı olumsuz etkinin bir ucunda sermayenin 

hareketliliğinden dolayı var olan daha da artan eĢitsiz mekansal geliĢim ve mekansal 

bölünmeler yer alırken, diğer ucunda emeğin sınırlı hareketinin yarattığı eĢitsiz 

geliĢim yer almaktadır. Bu duruma vurgu yapan ġengül‟e göre (2009:246) de 

mekansal açıdan sermayenin belli bir mekana bağımlı olmamasına kıyasla emeğin 

mobilizasyonun çok daha sınırlı kalması, yani  sermaye ve emek arasında birincisi 

lehine olan hareket serbestliği, bu iki grup arasındaki eĢitsizliğin mekansal 

boyutlarından en önemlisini oluĢturmaktadır.  

Benzer bir yaklaĢımı ortaya koyan Harvey‟e göre (1990:256) kentler arası 

artan rekabet, mekanları yeni ve daha esnek iĢgücü sürecine maruz bırakmıĢ ve daha 

çok coğrafi hareketliliğe neden olmuĢtur. Bu durum hem toplumda özellikle 

iĢgücünün Ģekillenmesine hem de kolektif tüketimin devlet politikaları gereği 

yeniden düzenlenmesine neden olmuĢtur. Bu dönemde kent yönetimleri kendi 

kentlerini hem tüketim hem de kültürel açıdan daha çekici hale getirmek amacıyla 

yenilikler ve yatırımlar yapmaya baĢlamıĢlardır. Bu yenilikler kent alanlarında yaĢam 

biçimlerini, kültürel formları, ürünleri, politik ve tüketici temelli yenilikleri ya da 

değiĢimleri beraberinde getirmiĢtir. Bütün bunlar post- modern kent kültürünün 

altında yatan unsurları da belirlemektedir. Bununla bağlantılı olarak kentlerdeki 

mekanların radikal anlamda yeniden örgütlenmelerle içsel mekanlara dönüĢmeleri de 

sağlanmıĢtır. Özellikle kentler arası yaĢanan rekabet kent alanlarına mekansal 

pratiklerin bir içeriği olarak sınıfsal ve etnik ayrıĢmaların artarak girmesine neden 

olmuĢtur. Aynı duruma vurgu yapan Bauman (1999:9), küreselleĢmenin ayrılmaz bir 
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parçası olarak, mekanı giderek bölme, insanları ayırma ve dıĢlama süreçlerinden söz 

etmektedir. KüreselleĢmenin kendisini çeliĢkili bir süreç olarak gören Berner‟e göre 

de (2007: 138) küresel ölçekte ivme kazanan entegrasyon, dünya kentlerinde 

parçalanma ve dağılma süreçlerini doğurmaktadır, Kentin bütünü değil, yalnızca belli 

merkezleri -sınırları net olarak çizilmiĢ, toplumsal, ekonomik ve mekansal kesimleri- 

küresel toplumun bir parçası haline gelmektedir. Ġleri teknolojiye ve ulusaĢırı Ģirket 

kültürüne dayanan küresel enformasyon ekonomisi, bu merkezlere damgasını 

vurmakta ve özellikle metropol kentlerin hem fiziksel hem de toplumsal görünümünü 

belirlemektedir.  

Paralel bir yaklaĢım sergileyen Scot (2001:11-13) ise küresel kent 

mekanlarının değiĢiminde rol oynayan en büyük etkenin içsel sosyal coğrafyanın 

değiĢimi olduğunu belirtir. Ġçsel sosyal coğrafyanın değiĢiminde ise, sosyal 

tabakalaĢmanın artması, metropolitan gelir dağılımı sorunu ve günlük yaĢam 

olgusunun değiĢiminde yaĢanan belirginliktir. Bunlardan birincisi olan sosyal 

tabakalaĢma artıĢında kültürel ve demografik heterojen toplum yapılarının etkileri 

olduğu görülmektedir. Kentler toplum yapıları açısından daha heterojen hale 

gelmekte ve farklılaĢmaktadırlar. Ġkinci etki olan gelir dağılımı sorununda 

küreselleĢmeye bağlı olarak hareketlenen üretim faktörleri içerisinde çoklu 

kümelenen iĢgücü ve gelir dağılımı sorununu ortaya çıkarmaktadır. Üçüncü etki ise, 

günlük yaĢam olgusunun değiĢimidir. Bunda ise, varsıl ve yoksul arasındaki ayrımın 

büyümesi, sosyal ve mekansal farklılaĢmaların daha belirgin ve gözle görünür hale 

gelmesi etkili olmaktadır (Scott vd.,2001:13). Pınarcıoğlu (1994:94) ve Musterd ve 

Ostendorf (1998:4) da mekansal boyutların toplumsal süreçlerde ortaya çıkardığı 

alansal farklılaĢmaya değinen yazarlar arasında yer almaktadırlar. Buna göre 

kapitalist ekonomik sistemin yarattığı eĢitsiz iliĢkiler sosyal kutuplaĢma ve kentsel 

alanlardaki sosyo-mekansal ayrıĢmayı da artırmaktadır. KuĢkusuz bu durum sürecin 

kendi mantığına aykırı bir kurgu değildir. Zira Ercan‟ın belirttiği gibi (2000:206-207) 

Kapitalizmin bu yeni aĢamasında sistemi ayakta tutan temel mekanizma belirli bir 

birikimin verdiği olanaklara da bağlı olarak verili farklılıkların tüketilmesi, çok daha 

önemlisi sistemin farklılıklar üretecek bir özellik kazanmasıdır. Sistemin 

belirleyiciliği ve kontrolü altında olan her türlü farklılık sistemin farklılıklarca 

yeniden üretilmesi anlamına gelmektedir. Burada bahsedilen farklılıklar, güç 
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iliĢkilerince gerçek anlamda boyunduruk altına alınan ve yeniden kurgulanan 

farklılıklardır. KüreselleĢme ise dünya ölçeğinde bu  farklılıklardan beslenerek 

büyümektedir. Bu aĢamada, farklılık ve parçalanma ile bütünleĢme ve 

homojenleĢtirme eğilimleri eĢ zamanlı çalıĢmaktadır.  

Yukarıda vurgulandığı üzere küreselleĢme süreci bir yandan 

uluslararasılaĢmayı zorunlu kılarken öte yandan da yerel dinamiklerin ivme 

kazanmasını arzulamaktadır. Dolayısıyla sürece dahil olmak isteyen ülkeler ulusal 

sınırlarını esnekleĢtirmekte ve bölge ve kentlerini uluslararası Ģirketlerin kullanımı 

için hazırlamaktadırlar. Modern döneme göre yapısal dönüĢümü içeren bu sürecin, 

kentlerin bir önceki dönemden devraldığı eĢitsizlikleri, kutuplaĢmaları ve ayrıĢmaları 

derinleĢtirdiği söylenebilmektedir. Bir baĢka biçimde ifade etmek gerekirse bu 

dönemde kentsel mekanlardaki ayrıĢma ve tabakalaĢmanın temelinde Reynolds‟un 

(1998:26) ifade ettiği “kentin sunumunun aynı zamanda mekanın sunumunuda 

içerdiği” realitesidir. Zira, süreç bir yandan postfordist üretim sürecini içermekte ve 

esnek konumlanıĢlarda bulunmaktadır. Öte yandan ise bu konumlanıĢların etkisi ile 

ikili yapıların oluĢumuna neden olmaktadır. Sözü edilen esnek konumlanıĢların 

temelini ise postmodern mekansal yapılanmalar oluĢturmaktadır.   

Toparlamak gerekirse, son dönemde geliĢmiĢ endüstriyel ülkeler, 

küreselleĢme ile ekonomik yeniden yapılanma sürecine girmektedir. GeliĢen 

teknolojik koĢullar, iĢletmelerin ve ekonomik süreçlerin uluslararasılaĢmasına ve 

insanların, paranın ve malların hızlı bir Ģekilde akıĢına neden olmaktadır. Bu nedenle 

hizmet sektörü büyümekte ve daha nitelikli iĢgücü ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu 

durumda daha kalifiyeli iĢgücü ya da niteliksiz iĢgücü arasında da iĢsizlik önemli 

ölçüde artmaktadır. Bu durumun nihai sonucu ise sosyal kutuplaĢma olarak 

görülmekte ve küreselleĢmenin neden olduğu yapılanmalar, toplumu en alt 

seviyesinden en üstüne kadar sosyo-ekonomik açıdan bölmektedir. Sosyal eĢitsizlik 

ve sosyal bölünmeler de toplumun bir kesiminin toplumla bütünleĢmesini sağlarken, 

diğer kesiminin ise toplumsal dıĢlanmasına neden olmaktadır. Bu bölünmeler aynı 

zamanda mekansal kalıpları yansıtmaktadır. Ayrılan fiziksel ayrıĢma kalıpları, 

varlıklıların ve yoksulların sosyo ekonomik açıdan ayrıĢmasına neden olmaktadır 

(Musterd ve Ostendorf,1998:2).  
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Bu çerçevede küreselleĢen kentlerdeki sosyal kutuplaĢma olgusu, Hamnett‟in 

de (1998:17-18; 1994:403) belirttiği gibi  kentlerdeki ekonomik yeniden 

yapılandırmanın bir sonucu olarak görülmelidir. Burada ifade edilen yeniden 

yapılandırmada bir takım temel unsurlar bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, iĢletme 

olgusundaki geliĢmiĢ hizmet üretimidir. KutuplaĢan mesleki ve gelir yapıları hizmet 

sektörünün doğası içerisinde hem en altta hem de en üst seviyede toplumu 

karakterize etmektedir. Ġkincisi, düĢük kalitedeki iĢler daha çok mesleki ve gelir 

yapısı açısından oldukça büyümüĢtür. Bu iĢler bireysel hizmet sektöründe ağırlıklı 

olarak yer almakta ve zenginler veya zenginlik için hizmet vermektedir. Üçüncüsü, 

düĢük seviyede hizmet sektöründe, kalifiye olmayan ve düĢük ücret ile çalıĢan 

göçmen iĢgücü arasında enformel bilgi akıĢı artmaktadır. Bu artan orandaki mesleki 

ve gelir kutuplaĢması coğrafik kutuplaĢma ile iliĢkili bir Ģekilde artmakta ve farklı 

mekanlarda farklı gelir gruplarının konumlaĢmasına neden olmaktadır.  

2.1.3.4 Post-Modernizmin Kent ve Mekana Etkisi 

Kavramsal olarak postmodernizm daha çok modernizm sonrası döneme 

karĢılık gelecek bir anlamda kullanılmaktadır. Bununla birlikte kapitalizmin 

küreselleĢmeyle birlikte önemli bir ayağını temsil ettiğine dair görüĢler yazında 

sıklıkla vurgulanmaktadır. Buna göre Postmodernizm, kapitalist geliĢimin yeni bir 

aĢamasına karĢılık gelmektedir (Jamesson,2011:37) ve kapitalizmin “sözde altın“ 

çağında Ģekillenen bir bilincin ürünüdür (Wood,2001:10). ġaylan‟a göre (1999:21-

22) postmodernizmi bir kuram ya da kuramlar bütünü olarak tanımlamak 

olanaksızdır. Postmodernizmi, içinde yarıĢan, farklı eğilim ve yaklaĢımların yer 

aldığı, sınırları belli olmayan bir alan olarak düĢünmek gerekmektedir. Buna ek 

olarak yazar postmodernizmin, son yirmi yıl içinde ortaya çıkan kapsamlı bir söylem 

alanı olduğunu ve bu alan içinde birbirinden farklı hatta karĢıt görüĢ ve 

yaklaĢımlardan söz edildiğini belirtmektedir. Bu kapsamda genel anlamda 

postmodern söylemin temel özelliklerinden biri yeni bir dönemi ifade etmiĢ 

olmasıdır. Bu, modernite olarak tanımlanan dönemin sona erdiği ve onu izleyen yeni 

bir dönemin ortaya çıktığı anlamını taĢımaktadır. Tekeli‟de (2009:17-19) 

postmodernizmi  modernizme referansla tanımlamaya çalıĢmakta ve 

postmodernizmin henüz  gerçekleĢmiĢ bir dönüĢüm olarak görülmemesi gerektiğine 

vurgu yapmaktadır. Yazara göre postmodernizm her türlü belirlenmenin karĢısında 
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durmakta ve belirlenmenin yerini, bir arada olma, bir yerel bağlam içinde yer bulma 

almaktadır. Bir yapı oluĢturma ya da sistem kurmanın yerine kolaj, montaj 

geçmektedir. Bir toplulukta bütünlük, homojenlik, süreklilik ve belirlenimler 

görmenin yerini, parçalanma, farklılık, belirlenemezlik, kaos, geçicilik ve süreksizlik 

almaktadır.  

Bauman da (2000:134) postmodern dünyada olmayan tek Ģeyin hareketsizlik 

olduğunu söylemektedir; yazara göre postmodern dünyada her Ģey hareket 

halindedir. Fakat bu hareketler rastgele ve dağınıktır; kesin istikametlerden 

yoksundur. Bir yandan uzamsal ve zamansal boyutlar arasında geçmiĢteki 

koordinasyon tamamen ortadan kalkmıĢtır; öte yandan da uzam ve zaman tekrar 

tekrar muntazam ve aslen farklılaĢmıĢ bir yapıdan yoksun olduklarını 

göstermektedirler. Stabile (2001:131) ise postmodernizmi, gevĢek bir biçimde 

tarihsel bir çağla, post-endüstriyel, post-fordist, hatta post-kapitalist toplum 

koĢuluyla özdeĢleĢtirmektedir. Yazar, üretim iliĢkilerinin çeĢitli biçimlerde parçalı, 

dağınık ya da örgütsüz ve nihayetinde tarihsel ve ekonomik belirleyicilerden kopuk 

olarak betimlendiğini vurgulamaktadır. Wood‟a göre de (2001:14) postmodernizm, 

“tümleĢtirici” bilginin ve “evrenselci değerler”in vurgulu reddini ima etmektedir. 

Nitekim, bu sayede postmodernizm sürecinde sınıfsal kimlik farklılıklarından ziyade, 

cinsiyet, ırk, etnisite, cinsellik gibi tikel kimlik farklılıkları ön plana çıkmaktadır 

(Stabile,2001:131; Wood,2001:14) 

 Yukarıda vurgulandığı gibi çoğu düĢünüre göre, modernizme karĢı gösterilen 

bir reaksiyon olarak postmodernizm terimi kullanılmaktadır. Kentsel bağlamda 

değerlendirildiğinde ise postmodernizm kendine özgü bir kent planlaması, geniĢ 

ölçekli geliĢme, teknolojik açıdan rasyonel, iĢlevsel açıdan uluslararası bir tasarımı 

gerekli gören, yerel tarih ve eklektik bir stille birlikte ele alınması gereken mekansal 

tasarımları ifade etmektedir (Harvey,1990:254). Bu bağlamda kentleĢme de 

1970‟lerden itibaren diğer her Ģey gibi postmodernleĢme sürecine girmekte ve 

dönüĢüm geçirmektedir. IĢık‟a göre (1994: 26) bu dönüĢüm sonucunda herhangi bir 

bütünlüğü olmayan, birbirinden kopuk parçaların bir kolajı olan mekan meydana 

gelmektedir. KiĢinin gündelik yaĢamında bu kopuk mekanları zihninde bile birbirine 

bağlayabilmesi son derece güç, hatta olanaksızdır. Bugünün postmodern yaĢantılarını 

benzersiz kılan da bir ölçüde budur.  
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Bu kapsamda, Harvey‟in  yukarıda vurguladığı çerçevede postmodernizmin 

kent ve mekan algısını irdelemek için kapitalizm coğrafyasının eleĢtirisine 

yoğunlaĢmak gerekmektedir. Buna göre Marksist terminoloji incelendiğinde sermaye 

birikiminin coğrafik bağlamda oluĢtuğuna dair değerlendirmelerle sıklıkla 

karĢılaĢılmaktadır. Harvey‟in (1975:9-11) belirttiği gibi, Marx, geliĢtirdiği Mekansal 

Teoride  genel anlamda iktisadi geliĢme sürecinin mekansal iliĢkilerin anlaĢılmasında 

nasıl olası ilintilerinin bulunduğunu ortaya koymaktadır. Buna göre Marx‟ın sermaye 

birikimini tartıĢtığı analizinde dört unsur incelenmelidir. Bunlar:  

  Sermaye faaliyetleri iki perspektifte ele alınmalıdır. Birincisi uzun 

kapitalist dönemde faaliyetlerin nasıl/hangi formlarda meydana 

geldiği, ikincisi üretim ve iĢgücü arasında değiĢen sistemin 

açıklaması,  

 Yeni sosyal istekler ve ihtiyaçlar yaratmak yeni üretim alanları ile 

mümkündür ve tüketimi organize etmek sermaye birikimi sürecinin 

rasyonelleĢtirilmesi açısından önem taĢıması, 

 Uzun dönemli sermaye birikimine karĢı sabit oranda nüfus yoğunluğu 

ve artıĢı sağlama, 

 Yeni bölgelerde coğrafi yayılmayı sağlamak, uluslararası ticaretin 

artıĢı ve sermayenin ihracını yani Marx‟ın ifadesi ile dünya piyasasını 

yaratma.  

Sermaye birikiminin büyük kent merkezlerinde kapitalizm ile birlikte 

yığılması, ancak belirli koĢullar altında sağlanabilmiĢtir. Bunda bir tarafta iĢgücünün 

bölümlenmesi varken diğer tarafta da üretim türlerinin yerel tüketime bağlı olarak 

geliĢimi sonrasında nüfusun kent merkezlerinde ağırlıklı olarak toplanması yer 

almaktadır. Üretimin coğrafik yayılma süreci ulaĢım olanaklarının yapılarını 

değiĢtirmekte ve sanayideki taleplerin artmasına da neden olmaktadır. Bu Ģekilde 

meydana gelen yeni oluĢumlar büyük kentlerde üretim merkezlerinin de 

kümelenmesine neden olmakta, coğrafik yayılmayı ya da merkezileĢmeyi de 

beraberinde getirmektedir. Sonuçta mekansal anlamda meydana gelen hareketlilik 

artmakta, piyasalar mekanları Ģekillendirmektedir (Harvey,1975:12).  
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Bu bağlamda, günümüz dünyasındaki mekansal örgütlenmeleri kapitalist 

sistemin etkilerine bağlı olarak yorumlamak gerekmektedir. Buna göre mevcut 

üretim tekniği olan postfordist üretim tekniğinin etkisi ile postmodernist 

yapılanmalar, kapitalizmin mekansal örgütlenmelerini belirlemektedir. Bu tarz 

örgütlenmeler ile kapitalist sermaye, kendi akıĢkanlığını kolaylaĢtırmak ve birikimini 

arttırmak yönündeki dürtü ile yeni mekansal düzenlemelere gitmekte, eski çevreleri 

sürekli olarak bir değiĢme döngüsü içine almak istemektedir. Bu mekansal 

düzenlemeler ve değiĢimler kapitalizmin kendine özgü mekan ve zaman anlayıĢı 

çerçevesinde oluĢmaktadır. Mekanın kapitalist ekonominin gereklilikleri 

doğrultusunda altyapısal bir değiĢim geçirerek niceliksel değerlerin ön plana çıkması, 

bulunduğu yer ve coğrafyayla arasındaki bağların gevĢemesi, modern zamanlara 

özgü bir mekan olgusu olarak kendisini göstermektedir (Yırtıcı:2009:84). 

Günümüzde bu tarz örgütlenmelerin en rahat izlenebildiği mekansal birimler ise 

metropol kentler/küresel kentlerdir. Yırtıcı‟ya göre (2009:10) bu tarz mekansal 

örgütlenmeler, yeni teknolojilerin sağladığı imkanlara bağlı olarak geleneksel kent 

kavramının çözüldüğü, hiyerarĢik ve yoğun kent merkezleri yerine çok merkezli, 

düĢük yoğunlukta ve katmanlaĢmıĢ/ayrıĢmıĢ  yapıda yeni yaĢam alanlarının ortaya 

çıktığı bir kent ve ona eĢlik eden yeni bir yaĢam formatı sunmaktadır. Kentin 

nerelere sıçrayacağı, etki alanlarının nereleri kapsayacağı belirlenememektedir. 

Harvey‟in (1992:591) deyiĢiyle “toplumdaki heterojenlik ve karıĢık etnik, sınıfsal, 

dinsel ve kültürel yapılar postmodern kentin toplumsal yapısını heterojenik hale 

getirmektedir. Bu değiĢen durum kentsel yaĢam alanlarının yeniden planlanmasını da 

beraberinde getirmekte” ve kentteki mekansal konumlanmalar ayrıĢmıĢ yapıya 

kaynaklık eden toplumsal kimlikler çerçevesinde gerçekleĢmektedir.  

KuĢkusuz bunun temelinde, Bauman‟ın (1999:58) vurguladığı, “çağımız 

megapollerinin baĢlıca hayatta kalma stratejisinin birlikte değil, sakınma ve ayrılma”  

biçimindeki tutumu yer almaktadır. Yazara göre postmodern tüketim toplumu da 

katmanlı bir toplum olup üyelerini ne boyutta katmanlara ayırdığı diğer toplumsal 

yapılardan ayırmak açısından önemlidir (Bauman,1999:99). Bunlara ek olarak 

Gannam‟da (2007:188) postmodern toplumun yerel ve ulusal düzeyde çeliĢkili 

kimlikler ürettiğini belirterek, bu süreçte sosyal iliĢkilerin geçirdiği dönüĢümü gözler 

önüne sermektedir. Yazara göre, eski komĢuluk bağlarını çözerek, iskan edilenleri 
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damgalayarak ve ayrıca onları fiziksel olarak ayırarak, modern özneler oluĢturma 

amacını güden yeniden yerleĢim projesi, paradoksal bir biçimde, dine dayalı kollektif 

bir kimliğe zemin hazırlayan, birbirine rakip yerel kimlikler üretmektedir. KuĢkusuz 

bu döngüsel bir paradoksa neden olmaktadır. Zira bir yandan kimliksel ayrıĢmalar 

mekansal yapılarda kendilerini bulmaktayken öte yandan da mekansal ayrıĢmalar da  

kimlikleri netleĢtirmektedir. 

Bütün bu süreç sonunda Postmodernizmle birlikte dönüĢen kentin, 

tanımlamalarıda çeĢitlenmiĢtir. Buna göre güncel yazında dünya kenti, ikili kent, 

melez kent ve siber kent gibi kavramlar türemiĢtir. Dear (2000:160) bu yeni kent 

kavramları Ģöyle açıklamaktadır;  

 Dünya Kenti (World City): Küresel ekonomi içerisinde kontrole ve güce 

sahip kentlerdir. Bu kentlerde küresel ve yerel iliĢkiler ya da bağlar vardır. 

Mega kentlerin doğuĢunda da önemli katkılar yapmıĢtır.  

 Ġkili Kent (Dual City): Yoksul ve zengin arasında, güçlü ve güçsüz arasında, 

etnik, ırksal ve dinsel gruplar arasındaki artan uçurumlar sonucunda oluĢan 

sosyal kutuplaĢma sonrasında ikili kent kavramı kullanılmıĢtır. Sınıfların 

kutuplaĢması ise daha çok kentlerdeki mekansal yapı analizlerinde 

kullanılmıĢ ve bunlar ikili (dual) kentin oluĢumuna katkı yapmıĢtır.  

 Melez Kent (Hybird City): Kavramsal ve maddesel anlamda yaĢam 

biçimlerinin bölümlenmesi sonucunda ortaya çıkmıĢlardır. Geleneksel 

toplumların üzerinde yeni kültürel tabakaların ve mekanların oluĢumu ile 

birlikte açıklanmaktadır.  

 Siber Kent (Cyber City): Bilgi çağındaki sosyo- mekansal bölümlendirmeleri 

ve yapıları açıklamak amacıyla kullanılır. Daha çok devrim yapıları bilim 

kurgu modelleri ile birlikte açıklanmaktadır.          

Bütün bu söylenenlere dayanarak kent ve mekana iliĢkin yapılan tartıĢmaları 

TablolaĢtırırsak, yaĢanan dönüĢüm süreci daha net olarak görülecektir.   
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Tablo 3. Dönemler Ġtibariyle Kent ve Mekana BakıĢ  

KarĢılaĢtırılan 

Unsurlar 

 

Modernizm 

Öncesi 

Modern Dönem Post- Modern Dönem 

Kentlerin 

Ġsimleri  

Feodal kentler, 

Ģehirler, 

yaĢam alanları  

Modern Kentler, Ģehirler  Postmodern Kentler, Metropoller, 

Network Kentleri, Dünya Kenti, Ġkili 

Kent, Melez Kent, Siber Kent...  

KentleĢme 

Türü  

KentleĢme 

öncesi durum, 

ya da 

kentleĢme 

karĢıtı yerel 

yapılar   

Kapitalist üretim biçimi 

ve sanayileĢme ile 

birlikte sosyal bağların 

artıĢı ve hızlı bir 

endüstriyel kentleĢme 

yapıları hakim  

KentleĢme ve post- modern yapılar  

KentleĢme 

Süreci  

KentleĢme 

süreci yok 

çünkü henüz 

kent olgusu 

tanımlanmamı

Ģ. Daha lokal 

yerleĢim 

alanlarında 

birbirinden 

bağımsız  

yerleĢimler 

mevcut.  

Erken 

Dönem 

Geç Dönem  Mekansal parçalanmaların artıĢı 

 Kentlerin merkezlerden çıkıp 

daha dağınık hale gelmesi 

 Hızlı sosyal hareketlilik 

 Ekonomik çözülmeler ve 

yozlaĢma 

 Kütle göçleri 

 Kültür yozlaĢmasını barındıran 

bir kentleĢme süreci.  

Toprakta 

kentsel 

bir 

sahiplik 

dönemi 

vardır. 

Sanayi 

ve 

tarımsal 

geliĢmele

rin 

avantajla

rından 

yararlanıl

maya 

baĢlanmı

Ģtır.  

Kapitalizm 

ile birlikte 

ekonomik 

sömürü en 

son noktaya 

ulaĢmıĢ, 

ekonomik, 

kültürel ve 

politik 

ayrıĢmaların 

yaĢandığı bir 

kent olgusu 

ortaya 

çıkmıĢtır.  

Kentlerde 

Mekansal 

Yapılar  

Açık mekansal 

alanlar, feodal 

kentin kitle 

halinde 

yerleĢim 

alanlarını 

beraberinde 

getirmesi 

Kent merkezi ve 

mekansal alanların 

birlikte tanımlanması 

yapılır. Daha çok 

tarımsal mekanlar ve 

kent olgusunun 

belirginleĢtiği 

gözlenmektedir.  

Daha çok kentten kopuk mekansal 

alanlar bulunmaktadır. Kent merkezleri 

daha parçalı ve bölünmüĢtür.  

Kentlerin 

Mekansal 

Tanımı  

Açık ve kopuk 

mekansal 

yapılar  

Gözlenebilir gerçekliği 

ve kent merkezlerini 

kapsayan mekansal 

yapılar  

 

Fantastik mekanları ve hiper gerçekliği 

barındıran kent mekanları  

Toplum Yapısı Feodal 

toplumlar  

Modern ya da endüstriyel 

toplumlar  

Post- endüstriyel ya da post- modernist 

toplumlar 

Kentsel 

GeliĢmeyi 

Belirleyen 

Unsurları  

Garnizon 

Kale 

Din  

Pazar 

 

*Toprak Kullanımı, 

hareketlilik ve nüfus 

yoğunluğu 

*Toprak yerleĢimindeki 

farklılıklar 

*Bireysel tercihlerdeki 

değiĢimler 

*Çok merkezli kentsel kümelenmeler 

*YabancılaĢma ve sınıf çatıĢmalarının 

daha çok hissedilmesi 

*Etnik çatıĢmaların artması 

*Hiper hareketli sermaye geçiĢleri  
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*KomĢuluk iliĢkilerinin 

geliĢimi 

*Yatırımların artması ve 

kapitalizmin belirgin bir 

Ģekilde hissedilmesi 

Kent 

Modellerini 

OluĢturan 

Unsurlar  

1)Endüstrinin 

Duraksaması 

ya da Yeniden 

EndüstrileĢme  

Yok  EndüstrileĢmenin 

dinamik bir hızla artması  

Teknolojik değiĢimler ve kitle 

üretiminin ya da tüketiminin artması, 

kent merkezlerinde endüstrileĢme hızını 

düĢürmüĢ ve yeniden endüstrileĢme 

dönemini baĢlatmıĢtır.  

2)Uluslararasıl

aĢma  ve 

Sermayenin 

GeçiĢi 

Feodal 

sistemin bir 

sonucu olarak 

yaĢam alanları 

arasında 

kopukluklar 

vardır.  

Özellikle modern 

dönemin baĢlarında 

uluslararasılaĢma 

yoktur.Ancak 

sanayileĢme ve 

kapitalizm ile birlikte 

uluslararasılaĢma artmıĢ 

doğal olarak sermaye 

geçiĢleri hızlanmıĢtır.  

Mekansal yeniden oluĢum ve 

küreselleĢmenin sağladığı hiper hareketli 

sermaye hareketleri görmek 

mümkündür.   

3)MerkezsizleĢ

me ve Yeniden 

MerkezileĢme   

MerkezileĢme 

çok belirgin  

Modern dönemin 

sonlarına doğru 

merkezsizleĢme vardır. 

Kentlerden daha çok kent 

dıĢındaki alanlara doğru 

bir kaçıĢ bulunmaktadır.  

 

Mega kentlerin, metropollerin ve 

teknopollerin olduğu bu dönem kent 

olgusunda kentlerin mekansal yapıları 

açılarından merkezsizleĢtikleri 

görülmektedir. Daha çok kırsal yerleĢim 

alanlarına kayma ve yeniden 

merkezileĢme dönemi yaĢanmaktadır.  

4)Sosyal 

Bölünme, 

KutuplaĢma ve 

AyrıĢma  

Yok  Erken dönemde yoktur. 

Modern dönemin 

sonlarına doğru sosyal 

düzensizlikler baĢlamıĢ 

hatta hızlanmıĢ ve 

ayrıĢmalar, etnik 

kutuplaĢmalar 

belirginleĢmiĢtir.   

 

Sosyal, kültürel, ekonomik eĢitsizliklerin 

belirginleĢmesi nedeniyle sosyal 

bölünme daha keskinleĢmiĢ, mekansal 

ayrıĢmalar ve kutuplaĢmalar kentleri 

tanımlayan olgular haline gelmiĢtir.  

5)Kentlerde 

Yapısal 

EĢitsizlikler  

Feodal 

sistemin yapısı 

gereği bir 

eĢitsizlik var 

ancak daha 

homojen bir 

dağılım vardır.  

Kapitalizm etkisiyle 

kentlerde heterojen bir 

Ģekilde toplum yapıları 

oluĢmuĢ, bu yapısal 

eĢitsizlikler sosyal 

düzensizliklere ortam 

hazırlamıĢtır.  

Heterojen hiçbir sosyal düzenin 

bulunmadığı, yapısal eĢitsizliklerin 

belirlediği kent yapıları mevcuttur. 

Özellikle kentsel ayrıĢmaları 

belirginleĢtiren etnik bölünmeler 

ekonomik eĢitsizliklerin önüne 

geçmiĢtir.  

Kaynak: Champion 2001,  Dear 2000, Ellin 1996,  Schneider 2000, (Sayılan Kaynaklardan 

Yararlanılarak GeliĢtirilmiĢ ve TablolaĢtırılmıĢtır )  
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2.2. MEKANSAL AYRIġMA / FARKLILAġMA 

AyrıĢma kavramı dilimize Ġngilizce “segregation” kelimesinin karĢılığı olarak 

türetilmiĢtir. KeleĢ (1998:21) segregation kelimesini belli insan öbeklerinin, yasalara, 

toplumsal baskılara ya da törelere uyularak, birbirlerinden ayrı yerlerde yaĢamaya, 

yalnızlığa itilmeleri olgusu olarak değerlendirmiĢ ve Türkçe karĢılığını “ayrımlaĢma” 

olarak tanımlamıĢtır. Erder‟de (2006:36) bu kavramı ayrımlaĢma olarak ele almıĢ ve 

kelimeyi kavramsal olarak “aynı iĢleve sahip ekolojik birimlerin aynı mekanda 

toplanması eğilimi sonucu olarak birbirinden ayrılmıĢ alanların ortaya çıkması süreci 

olarak gördüğünü belirtmiĢtir.” AyrıĢma kavramı farklı bağlamlarda kullanılan bir 

kavramdır. Bazen farklı kent alanlarındaki bireylerin farklı kompozisyonu olarak 

ifade edilirken bazen de kentlerin sosyal coğrafyasını açıklamak amacıyla 

kullanılmaktadır. Kimi zaman da belirli kültürel veya etnik sınıfların mekansal olarak 

toplanmalarını açıklamak amacıyla kullanılır. Özünde ayrıĢma kavramı toplumsal 

farklılaĢma ve mekansal uzaklık arasındaki iliĢki ya da etkileĢim olarak 

tanımlanmaktadır. Grupların mekansal olarak ayrıĢması üzerine odaklanıldığında 

yaĢam kalitesinin ve grupların sosyal durumlarının birbirinden ayrılması 

anlaĢılmaktadır. Hem pozitif hem de negatif etkileri olduğu söylenen ayrıĢma 

kavramı, hem gönüllü hem de zorunlu olarak gerçekleĢebilmektedir 

(Andersen,2003:13).  

Ġnsanların farklı Ģekillerde birbirinden ayrıĢtırıldıkları görülmektedir. Bu 

ayrıĢmalar genellikle cinsiyet, yaĢ, gelir, dil, din, renk, karĢılaĢtırmalı avantajlar ve 

tarihsel açıdan aktarılan bir takım faktörlere bağlı olarak gerçekleĢmektedir. Bazı 

ayrıĢmalar örgütlü olarak gerçekleĢmekte, bazıları ekonomik açıdan tanımlanmakta, 

bazıları sosyal alandaki iletiĢim sistemlerinin özelleĢmesi sonucu ortaya çıkmakta ve 

bazıları da bireysel tercihler ya da yaĢanan ayrımcılık sonucunda oluĢmaktadır. 

Ekonomik açıdan serbest piyasa koĢullarında daha avantajlı gelen bireyler sosyal 

açıdan da daha tatminkar olduklarından bireysel tercihleri diğer bireylerden 

farklılaĢmakta ve ekonomik açıdan ayrıĢmalar meydana gelmektedir 

(Schelling,1969:488).   

AyrıĢma kavramını sosyolojik açıdan değerlendiren White (1983:1009) 

kelimenin gruplar arasındaki etkileĢimin sona ermesi anlamına geldiğini 
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vurgulamaktadır. Yazara göre ayrıĢma kavramı coğrafik açıdan değerlendirildiğinde 

ise, fiziksel mekanlar arasında toplumsal grupların geçiĢlerini ya da yoğunlaĢmalarını 

ifade etmektedir. Ancak hem coğrafik hem de sosyolojik açıdan ayrıĢma kelimesi 

birbiri ile bağlantılıdır. Yani kentlerde mekansal transfer aynı zamanda ayrıĢmayı 

getirir. Bunlar da toplumsal yapının üzerinde etkilere sahiptir. Fiziksel açıdan 

mekansal ayrıĢma ölçümleri yapılırken sosyal iliĢkiler temel alınır. Bir toplum siyah, 

beyaz, yoksul, varlıklı gibi belirleyici karakteristiklere ayrılarak kentlerin toplumsal 

yaĢamını çevreleyen temel karakteristikler ortaya çıkarılır ve fiziksel mekanlarla 

iliĢkilendirilir.  

AyrıĢma genellikle birbirini besleyen faktörlerin etkileĢimi ile ortaya çıkan 

bir olgudur. Her ne kadar farklı katmanların etkisiyle, farklı boyutlarda gerçekleĢse 

de, ayrıĢma genel olarak sosyo-kültürel ya da fiziksel/mekansal açıdan 

tartıĢılmaktadır. Sosyo-kültürel ayrıĢma gruplar arasındaki farklılıkları ve bu 

farklılıklardan doğan eĢitsiz iliĢkileri yansıtmak amacıyla kullanılırken, mekansal 

ayrıĢma ise etnik veya sosyal açıdan farklı olan grupların öncülüğünde bu gruplar 

arasındaki kültürel veya sosyal farklılaĢmayı arttıran ayrıĢma olarak görülmekte ve 

farklı bireylerin kentlerin farklı bölümlerinde yerleĢmeleri anlamına gelmektedir 

(Andersen,2003:13). Bauman‟a göre (1999: 121) mekansal ayırmanın en derin 

anlamı iletiĢimin yasaklanması ya da askıya alınması ve böylelikle  de 

yabancılaĢmanın zorla sürdürülmesidir. YabancılaĢtırma mekansal ayırmanın ana 

iĢlevidir. 

 Her ne kadar güncel bir çalıĢma konusu olsa da mekansal ayrıĢma ve görece 

homojen nüfusun belirli bölgelerde toplanması olguları çok eski zamanlara kadar 

uzanmaktadır. Bu olguların M.Ö. ikinci bin yıla kadar uzandığını ve Babil 

döneminde rastlanıldığını söylemek mümkündür. Orta Çağ‟daki birçok Avrupa 

kentinde de gözlemlenebilmektedir. Kent merkezleri yoksul ve zengin bireylerine 

göre bölümlenmekte, daha fakirlerin daha zenginlere göre daha uzak mesafelerde 

yerleĢtiği görülmektedir. XIX. yüzyıla gelindiğinde ise sanayileĢmiĢ Avrupa kentleri 

yoksul nüfus için bölgelere ayrılmıĢ dolayısıyla da daha varlıklı olan diğer sınıftan 

ayrıĢmıĢtır. AyrıĢma olgusu aynı zamanda kolonileĢmiĢ kent merkezlerinde de 

gözlenmektedir. Bu kentlerde sömüren güçler ya da iktidar kentlerin tasarımında, 

evlerin ve çalıĢma alanlarının yapılarında güçlerini göstererek yaĢanan ayrıĢmayı 
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sembolikleĢtirmiĢlerdir (Van Kempen ve Özüekren,1998:1631). Mekansal ayrıĢma 

tarihsel süreçte de görülmesine rağmen asıl olarak modern dönemde toplumsal etkisi 

ortaya çıkmıĢ ve bu noktada sorunsallaĢmıĢtır. Harvey (2002a:166) modern anlamda 

mekansal farklılaĢmanın hem BirleĢik Devletler‟in hem Ġngiltere‟nin bir çok büyük 

kentinde 1850‟de tümüyle ortaya çıktığını belirtmiĢken, Erder (2006:34-35) kentsel 

mekansal farklılaĢma ve ayrımlaĢma sürecinin ilk defa Amerika BirleĢik Devletleri 

metropoliten kentleri ve özellikle Chicago metropoliten alanı üzerinde çalıĢmalarını 

yoğunlaĢtırmıĢ olan ve kentsel ekolojistler diye adlandırılan Ģehir sosyologları 

tarafından ayrıntılı olarak incelendiğini belirtmektedir.  

Mekansal ayrıĢmanın anlaĢılması için 6 farklı teori bulunmaktadır. Buna göre 

(Knox, 1987:80-85); 

1) Determinist (Belirleyici) Teori: Determinist teoriye göre, kentlerin ve 

çevrelerinin karakteristikleri, fiziksel ve iĢlevsel olarak ayrılmaktadır. Bireyler, farklı 

sosyal içeriklere sahiptir ve bu da bireylerin normalin dıĢında davranmalarına 

(mekansal açıdan) neden olur. YaĢ, sınıf, eğitim  ve kiĢilik özellikleri gibi birçok 

değiĢkenin kontrolü zordur ve bunlar toplumda bireylerin sosyal örgütlenmenin 

dıĢında kalmalarına veya izole olmalarına neden olmaktadır. 

2) YığınlaĢma Teorisi (Yığın/Topluluk): Bireylerin belirli bölgelerde 

yoğunlaĢma ya da kalabalıklaĢma davranıĢlarını açıklamak için kullanılmaktadır. 

Farklı sosyal gruplar diğer gruplara karĢı savunmacı bir Ģekilde belirli bölgelere 

toplanmaktadır.  

3) YabancılaĢma Teorisi: Marksist teorinin merkezinde yer alan bir 

kavramdır. Egemen üretim biçiminin anti tezi olarak sosyal değiĢim mekanizmasına 

katkıda bulunmaktadır. Bu kavram toplumda güçsüzleĢme, memnuniyetsizlik ve bir 

reddediĢ olarak ortaya çıkmaktadır. Bu duygular bireylerde ekonomik, sosyal ya da 

politik açılardan meydana gelebilir. Bu duyguların oluĢumu bireylerin topluma 

katılım düzeylerini düĢürmektedir. 

4) Düzen Teorisi: Chicago Okulu‟ndaki deterministler tarafından ortaya 

atılmıĢtır. Düzen etnisite, kan bağı, komĢuluk, meslek veya yaĢam biçimi gibi 

değerler üzerine temellenen kentlerdeki sosyal iliĢkiler ağını açıklamaktadır. Burada 

bir birleĢme ya da ayrıĢma vardır. Bu teori doğrudan bireylerin ayrıĢma 
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davranıĢlarını açıklamak amacıyla kullanılmaz ancak ayrıĢma kalıplarının 

anlaĢılması açısından katkı sağlamaktadır. 

 5) Alt Kültür Teorisi: Bu düzen teorisi ile yakından iliĢkilidir. Ayrıcı sosyo- 

demografik karakteristikleri ve yaĢam biçimleri olan bireylerin kendi alt kültürlerini 

oluĢturmasını açıklamaktadır. Alt kültürler genellikle sanayileĢme sonrasında iĢgücü 

ayrıĢmalarına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır ve sosyal iliĢkiler ağının eleĢtirisini 

içermektedir. Alt kültür grupları diğer gruplar ile çatıĢma halindedir. Kendi grup 

üyeleri arasında etkileĢimli ancak mekansal olarak diğerlerinden ayrıĢmıĢlardır. 

6) Yapısalcı Teori: Bu teori daha çok Neo-Marksist teoriyi temel almaktadır. 

Toplumun ekonomik iliĢkileri doğrultusunda sosyal ve psikolojik örgütlendiğini 

savunmaktadır. Toplumdaki sermayenin toplanması, iĢgücünün kontrolünü 

etkilediğinden bu sınıfların sosyalleĢme kalıplarını da belirlemektedir. Ġnsanlar daha 

rekabetçi, daha az bireysel ancak mekansal olarak farklılaĢmaktadır. 

Üzerinde tartıĢılan önemli bir boyut ise mekansal ayrıĢmaya neden olan 

faktörlerin neler olduğuna iliĢkindir. Bu tartıĢmaya katlan yazarlardan olan Weber, 

(2003:49) gruplar ve çıkarların, yoğunluk, toprağın değeri, kiralar, eriĢilebilirlik, 

sağlıklı olmak, prestij, estetik kaygılar (gürültü, duman ve kir gibi) nüansların 

yokluğu, Ģehrin çeĢitli bölgelerinin nüfusun değiĢik segmentleri açısından yerleĢim 

yerlerinin arzu edilip edilmemesi, iĢ ortamı ve onun niteliği, gelir, ırksal ve etnik 

özellikler toplumsal statü, adetler, alıĢkanlıklar, zevk, tercih ve önyargı gibi 

faktörlere bağlı olarak ayrıĢtıklarını söylemektedir. Bu kapsamda kentsel nüfus 

yukarıda sayılanlara bağlı olarak seçilip, kendine özgü yerleĢimlere dağılmaktadır. 

Weber‟in sıraladığı bu faktörlerin çevresinde döndüğü, ancak vurgulamadığı temel 

neden ise “eĢitsizlik” olgusudur.  

EĢitsizlik olgusu, kapitalizmin bir sistem olarak kendini yeniden üretebilmesi 

için gerekli olan güç iliĢkileri sonucunda oluĢmaktadır. Tüm düzeylerde hüküm süren 

güç iliĢkileri ve buna bağlı olarak ortaya çıkan eĢitsizlik motifi, kapitalizmin 

geçirdiği tarihsel değiĢim süreçlerinde zaman ve mekana bağlı olmak üzere farklı 

mekanizmaları harekete geçirmektedir. Sistemin özüne iliĢkin ve bu anlamda bir 

sürekliliğe sahip, eĢitsizlik motifinden türeyen, bu motifinin beslediği ve beslendiği 

korunma rekabet, dıĢlama/içerme, türdeĢleĢtirme/farklılaĢtırma gibi birbirini 
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karĢılıklılık esasına dayanarak etkileyen ve/veya tamamlayan mekanizmaları 

kapitalizmin tarihsel oluĢum sürecinde açık bir biçimde izlemek mümkündür 

(Türkay,2000:8). Kapitalist sistemin yarattığı eĢitsizliğin coğrafik yansıması 

mekanlardan izlenebilmektedir. Zira, kapitalizmde yaygın ve sürekli bir toplumsal 

eĢitsizliğin etkileri açıkça birçok yere sinmiĢtir ve kapitalizmdeki ekonomik iĢlevin 

farklılığına dayanan eĢitsizlikler de mekansal ayrıĢmaya kaynaklık etmektedir. Bu da 

bölgesel dengesizlikler, kentsel yoğunlaĢma, kentsel eĢitsizlikler biçiminde 

gözlemlenmektedir (Turner,1997:15-16; Wallerstein, 2006:28; Erder, 2002:27). Bu 

bağlamda Kapitalist sistem merkezileĢme, yoğunlaĢma, kümelenme, seyrekleĢme, 

silinme vb. algılarla, üretim, tüketim ve yeniden üretim için mekansal 

ayrıĢmalar/farklılaĢmalar yaratmakta ve sistemin sürekliliğini sağlamaktadır 

Mekansal ayrıĢmayı kapitalist sistemin yarattığı eĢitsizlikler temelinde 

tartıĢan bir diğer yazar da Harvey‟dir. Harvey‟e göre (2002a:160) sermayenin sürekli 

büyüyen bir ölçekte birikimi, hızla ivme kazanan bir kentleĢme süreci içinde 

gerçekleĢmiĢtir. Buna bağlı olarak kentlerde toplumsal yapı, toplumsal farklılaĢma 

sürecine girmiĢtir. Bu kapsamda yazar dört varsayım geliĢtirmiĢtir 

(Harvey,2002a:161): 

 Mekansal ayrıĢma, kapitalist toplumdaki toplumsal iliĢkilerin yeniden 

üretimi çerçevesinde açıklanmalıdır.  

 Mekansal birimler, komĢuluk birimleri, yerel topluluklar, bireylerin 

değerlerini, beklentilerini, tüketim alıĢkanlıklarını, pazar 

donanımlarını ve bilinç durumlarını önemli ölçüde etkileyecek özel 

toplumsal etkileĢim ortamlarıdır.  

 Büyük nüfus yoğunluklarının farklı topluluklara ayrılması, Marksçı 

anlamda sınıf bilincinin bölünmesine hizmet eder ve bu nedenle sınıf 

savaĢımı yoluyla kapitalizmden sosyalizme dönüĢümü güçleĢtirir. 

 Mekansal ayrıĢma modelleri kapitalist toplumdaki çeliĢkilerin 

birçoğunu yansıtır ve somutlaĢtırır; bunları yaratan ve sürdüren 

süreçler, sonuç olarak, kararsızlık ve çatıĢma mekanlarıdır.  



73 

 

Görüldüğü gibi Harvey açısından mekansal ayrıĢma, insanların kendi 

isteklerinin bir ürünü olarak değil, kapitalist üretim sürecinden doğan güçlerce 

üretilmekte olan bir olgu olarak değerlendirilmektedir. Zira kapitalist kentteki 

mekansal ayrıĢma, pazar donanımına ulaĢabilmek için gerekli kıt kaynaklara eriĢim 

olanaklarında farklılaĢma anlamına gelmektedir. Bununla birlikte emeğin var olan 

bölüĢümünün gereklerini karĢılayacak iĢ gücünü yeniden üreten mekansal 

gruplaĢmalar, aynı zamanda, tüketim açısından da farklı gruplaĢmalar 

oluĢturabilmektedir. Bu tür bir biraradalık mekansal ayrıĢmaya daha türdeĢ bir nitelik 

kazandırmaktadır (Harvey,2002a:161-162). Bu nedenle,  mekansal farklılaĢmayı 

toplumsal iliĢkiler temelinde oluĢan bir “yeğleme dizgesinin edilgen ürünü” olarak 

görme yerine, sınıfsal iliĢkilerin ve toplumsal farklılaĢmaların üretildiği ve 

sürdürüldüğü süreçler içinde tamamlayıcı bir aracı etki olarak algılamak 

gerekmektedir (Harvey,2002a:170).   Dolayısıyla kentsel mekandaki eĢitsizliklerin 

ve bu çerçevede oluĢan ayrıĢmaların temelini bir yandan emek sermaye arasındaki 

artı değere el konulma kapsamındaki eĢitsiz bölüĢüm iliĢkileri içerisinde 

değerlendirmek gerekirken öte yandan da kapitalist sistemin varlığını sürdürmek için 

muhtaç olduğu üretim-tüketim döngüsünde aramak gerekmektedir. Zira Yırtıcı‟nın 

(2009:22) da değindiği gibi sermaye bölgesel farklılıkları kullanıp her coğrafyada 

akıĢkanlığını arttırarak mekana dinamik bir karakter kazandırmakta, geliĢen ve 

azgeliĢen bölgelerin ekonomik değer iniĢ çıkıĢlarına bağlı olarak dönüĢümler 

geçirmektedir. Bu dönüĢüm farklı ölçek ve nitelikte olabilmektedir. Sermayenin 

gereklilikleri doğrultusunda belli yerlerde sınırlı değiĢiklikler olabileceği gibi tüm bir 

bölge ya da coğrafi alan yeni bir görünüm kazanabilmektedir. Üretimin örgütlenme 

biçimi ve mevcut teknolojiyi kullanmasına bağlı olarak yoğun ya da seyrek, 

hiyerarĢik ya da Ģebekesel mekan yapılanmaları ortaya çıkabilmektedir. Bütün bu 

mekansal hareketliliği olanaklı kılansa, mekansal değerlerin de modern kapitalist 

toplumun üretim pratikleri içinde nicelleĢmesidir. Her türlü toplumsal olgunun 

nicelleĢmesi, bölgesel farklılıkların ve kültürlerin ötesinde küresel ölçekte bir 

hareketlilik imkanı vermekte; bu hareketlilik de ekonomik rasyonalitenin mantığı 

çerçevesinde gerçekleĢmektedir. KuĢkusuz, sermayenin bu kurgusu bazı mekansal 

birimleri öne çıkarırken bazılarını geri plana itmektedir. Bu kapsamda Kapitalist 

eĢitsizlikler sonucu oluĢan mekansal geliĢim ayırĢmıĢ dokular üzerinden 
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Ģekillenmektedir. Diğer bir deyiĢle, oluĢan mekansal farklılıklar, sosyo kültürel yapı 

ile birleĢerek mekansal ayrıĢmaları belirginleĢtirmektedir. Bu bağlamda da oluĢan 

her mekansal ölçek homojen bir yapıya bürünmektedir. Dolayısıyla kapitalist sistem 

kendi yarattığı eĢitsizliklerin sorgulanmasını engellemek için sınıfsal farklılıklar 

dıĢında sosyal, kültürel, dini, siyasi, ideolojik, vb. bir takım yapay ayrıĢmalar 

türetmekte ve bunu da mekanlar üzerinde somutlaĢtırmaktadır. 

Bu çerçevede günümüz Kapitalist kentlerinde toplumsal ve mekansal 

ayrıĢma, kentlerin önemli bir niteliği durumuna gelmekte ve kentsel mekanı 

düzenleyen kurallar toplumsal farklılaĢma ve ayrıĢmıĢ yapılara dayanmaktadır 

(Caldeira,1999:87). Bu tarz kentlerde sosyo-ekonomik olarak tabakalaĢmalar sıklıkla 

yaĢanmakta ve bu da fiziksel açıdan sınıflar arasındaki mekansal ayrıĢmaları 

arttırmaktadır (Massey ve Fischer,2000:670). YerleĢim  yeri ayrıĢmaları ile birlikte 

ekonomik yeniden yapılanma meydana gelmekte ve bu da kentin yoksullaĢması 

üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır (Massey ve Fischer,2000:672). Daha genel 

bir söylem ile herhangi bir sosyal, ekonomik veya demografik değiĢim insanların 

sosyo-ekonomik kategorilerinin belirginleĢmesine etki etmektedir (Massey ve 

Fischer,2000:673). Dolayısıyla kentlerdeki mekansal konumlanıĢlar da bu sosyo-

ekonomik belirginlik temelinde gerçekleĢmektedir. 

Andersen‟e göre (2003:22) kentlerin geliĢimi de sosyal ve fiziksel değiĢimler 

arasındaki etkileĢimlere bağlı olarak geliĢmektedir. Buna sosyo-mekansal diyalektik 

adı verilmektedir. Andersen bu diyalektiği aĢağıdaki Ģekil üzerinden açıklamaktadır. 

ġekil 1. Kentlerde Sosyal AyrıĢma Diyalektiği 

 

 

 

  

 

 

Kaynak: Andersen,2003:23 
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Andersen‟in temel savı, ayrıĢmanın sadece sosyal eĢitsizliğin bir sonucu 

olmadığı aynı zamanda hem sosyal hem de mekansal farklılaĢmanın bir üretimi 

olduğuna dayanmaktadır. Buna göre Ģekilden de görülebileceği gibi, bir mekanda 

bulunan insanların katkısı hem sosyal farklılaĢma hem de mekansal farklılaĢmayı 

içeren bir üretimdir. Buradaki mekansal farklılaĢma kentin sosyal, fiziksel ve 

fonksiyonel yapısının bir üretimidir, bu yapı ekonomik yatırımlara ve yatırım 

yapılmamasına bağlı olarak sürekli olarak değiĢmekte, insanlar ve kentin iĢlevleri 

mekanın Ģekillenmesine yeniden katkı sağlamaktadır. Kentler buradaki diğer 

komĢularından farklı olarak kendilerine ait ayırıcı karakteristikleri bulunan genelde 

kendi içinde homojen yapılara ayrılmaktadır. (Andersen,2003:22). Harvey‟in 

(2003:66) vurguladığı gibi bu noktada her mekan “görece homojen değerleri, yarar 

fonksiyonları ve davranıĢları olan bir grubu içerir” hale gelmekte ve her gruba ait bir 

mekan algısı oluĢmaktadır. Bu noktada belirtilmelidir ki, mekan algısı, farklı bakıĢ 

açılarına sahip, farklı bireylerin yüklediği anlamlar nedeniyle sübjektif bir nitelik 

taĢımaktadır.  

Bir kentin farklı yerlerinde yaĢayan insanlar üzerinde yapılan araĢtırmalarda, 

kentin farklı bölümlerine ait sosyal ve kültürel bileĢenlerin kent algısında önem teĢkil 

ettiğini ortaya konulmuĢtur. AyrıĢma, bireyler tarafından konutlara iliĢkin, bireysel 

karar alma ve kentlerdeki yapısal faktörlerin bir üretimi olarak ortaya çıkmaktadır. 

Kentlerdeki bireylerin mekanlar arasındaki farklı konut, fiziksel ve sosyal çevre, 

ulaĢım, iĢ imkanları, hizmetler, doğal güzellikler, statüko ve kültürel/etnik kimlik 

tanımlamaları ya da algıları yerleĢim mekanlarının seçiminde etkilidir. Bu özellikler 

aynı zamanda mekanın tanımlanmasına katkı yapmakta daha açık bir ifade ile iyi ve 

kötü olarak yorumlanmasını sağlamaktadır (Andersen,2002:154).  Bir baĢka deyiĢle 

her mekan bir diğer için “öteki” niteliğine bürünmekte ve bu kapsamda da bu 

mekanlar arasında ayrıĢma daha güçlü olarak ortaya çıkmaktadır.  

AĢağıdaki Ģekilde de mekansal algılardaki ötekileĢtirme” ya da mekansal 

ayrıĢma sonucu dezavantajlı mekanlarda yaĢayanların dıĢlanma ve yoksunluğuna 

dair iliĢki ortaya koyulmaktadır. 
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ġekil 2. AyrıĢma ve Mahallelerin YoksunlaĢması Arasındaki ĠliĢki Modeli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Andersen,2002:155 

Daha önce vurgulandığı gibi burada da ayrıĢma sosyal ve mekansal 

farklılaĢma arasındaki etkileĢim olarak ele alınmakta ve yoksulluk ya da etnik kimlik 

gibi nedenlerle dıĢlanmıĢ olan bireylerin kentlerin belirli kısımlarında yoğunlaĢması 

anlamına gelmektedir. Bu yoğunlaĢma biçimi Ģekilde de görüldüğü gibi, mahallelerin 

özelliklerinin değiĢimine yol açmakta ve yoksullaĢtırmaktadır. Mekanların 

dıĢlanması kentlerdeki mekansal farklılaĢmayı ve ayrıĢmayı da arttırmaktadır. 

DıĢlanan mahallelerde yaĢayanlar yani sosyal açıdan dıĢlanan kiĢiler, sosyal 

eĢitsizliğin de artıĢına neden olmaktadır (Andersen,2002:155). Bu kapsamda da 

sosyo ekonomik ve kültürel farklılaĢmalar ile mekansal ayrıĢmalar birbirini besleyen 

mekanizmalar olarak faaliyet göstermektedir.   

Her ne kadar daha önceki bölümlerde vurgulandığı gibi sanayileĢme ile 

birlikte kentlerde ayrıĢmıĢ yapıların arttığı söylenmiĢ olsa da asıl olarak 1980‟lerden 

itibaren yani küreselleĢme sürecinde mekansal ayrıĢmaların ciddi olarak ivme 

kazandığı ve mekansal ayrıĢmaların yanında bölünmüĢ kent, parçalanmıĢ kent gibi 

kavramlaĢtırmaların literatürde yer aldığı gözlenmektedir. Bu çerçevede bir görüĢ 

belirten Musterd‟e göre (1999:573) de bölünmüĢ ya da parçalanmıĢ kent
1
 çalıĢmaları 

                                                           
1
 ParçalanmıĢ ya da bölünmüĢ kent olarak da ifade edilen kentin mekansal ayrıĢması, basitçe bir 

kentin yaĢayan nüfusunun belirli kategorilere ayrılması ve bunların geniĢ ölçüde olası bir Ģekilde 
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1980‟lerin sonlarından itibaren ağırlık kazanmıĢ ve 1990‟larda da artan bir hızla 

devam etmiĢtir. Bu çalıĢmalarda bölünen kent, çift yönlü kent, çoğalan kent, 

parsellenen kent ve bölümlenmiĢ kent gibi kavramlar kullanılmıĢtır. Bu çalıĢmalarda 

kullanılan kavramlar farklı olmasına rağmen ortak nokta toplumdaki sosyal 

ayrıĢmaların analizidir. Sosyal eĢitsizlik, çoğullaĢma, bölümlenme, alt sınıflara 

ayrılma bu sosyal çalıĢmaların içerisinde yer almaktadır. Bu çalıĢmalardaki sosyal 

bölümlenmeler de mekansal bölümlenmeler ile birlikte açıklanmaktadır. Mekansal 

eĢitsizliklerde daha çok kentlerdeki etnik bileĢenlerle iliĢkilendirilmektedir. Yani bu 

çalıĢmalarda toplumun belirli etnik kökenlerle belirli alanlarda yoğunlaĢtığı 

vurgulanmaktadır. Mare ve Bruch‟da (2003:1-2) ekonomik eĢitsizliklere koĢut olarak 

kentlerdeki eĢitsizliklerin arttığına dikkat çekip, yerleĢim alanındaki ayrıĢmaların, 

ırksal ve etnik grupların maruz kaldıkları eĢitsizliklere bağlı olarak Ģiddetlendiğini 

vurgulamaktadır. Yazarlara göre ekonomik ve etnik faktörlerin yanında, yerleĢim 

alanlarındaki değiĢimler yani hareketlilik de ayrıĢmaların sosyal dinamikleri 

içerisinde sayılmaktadır. Buna göre ayrıĢma olgusu, hem yaĢam alanının bireysel 

tercihlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmakta hem de yaĢam alanları olan 

mahallelerin karakteristiklerine bağlı olmaktadır. YerleĢim alanlarındaki 

hareketliliğin ölçümünde ise mahallelerin ekonomik ve etnik kompozisyonlarının 

etkili olduğunu görülmektedir. Bunların içerisinde ayrıca bu yerleĢim alanlarının 

seçimini etkileyen coğrafik özellikler de yer almaktadır. Yine bunlarla birlikte 

Musterd de (1999:575) toplumdaki sosyal katılım düzeylerinin de mekansal 

ayrıĢmaları etkilediğini ve sosyal sorunlar ve sosyal hareketliliğin yani göçlerin de 

sosyal eĢitsizliklere katkı sağladığını söylemektedir. Bu kapsamda da kentlerde 

mekansal ayrıĢmalar artmaktadır. 

Mekansal ayrıĢmayı etkileyen faktörler üzerine tartıĢma yürüten bir diğer 

yazar Friedrichs (1998:169) olmuĢtur. Yazara göre artan sosyal eĢitsizlik, yoksulluk, 

                                                                                                                                                                     
ortaya çıkarak sorunlar yaratması Ģeklinde tanımlanabilir. ParçalanmıĢ kent özünde ayrıĢmıĢtır. Yani 

mekansal ayrıĢma ile nüfusun birbirinden farklı kategoriler halinde ayrılması, tanımlanması, 

gözlenmesi mümkün olabilmiĢtir. Mekansal ayrıĢma ile birlikte bir kentteki belirli alanlar toplumun 

üyeleri tarafından daha çok simgelenirken, diğer alanlar daha az simgelenir hale gelmektedir. 

KüreselleĢme olgusu da sosyal bölünmeler üzerine doğrudan etki yapmakta ve komĢuluk 

iliĢkilerindeki etkileri nedeniyle bu tarz ayrıĢmalar belirginleĢmektedir (Musterd vd.,1999:575-576). 
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bireylerin davranıĢları, mekansal yapılar  ve ayrıĢma arasında kuvvetli bir iliĢki 

bulunmaktadır; ve bu süreci açıklamak için makro ve mikro seviyelere bakmak 

gerekmektedir. Temel makro seviye, mekansal çıktı ve fiziksel ayrıĢmadan oluĢan 

sosyal eĢitsizliktir. Bu önerme ile ilgili olarak mikro seviyede iki sorunun çözülmesi 

gerekmektedir. Bunlardan birincisi, aktörlerin eylemleri, sistem seviyesindeki 

davranıĢların açıklanması hakkında ne kadar birleĢtiricidir. Ġkincisi ise bu eylemler, 

davranıĢ sisteminin sonuçlarının sınırları tarafından nasıl Ģekillendirilirler. Yazar 

bunu açıklamak için aĢağıdaki Ģekli sunmaktadır.  

ġekil 3:  Makro ve Mikro Seviyede AyrıĢma Modeli 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Friedrichs,1998:170 

Bireysel Seviye (Mikro Düzey): Bireysel seviyede ayrıĢma, gelir, yaĢam 

Kaynak: Friedrichs,1998:171 

Bireysel seviyede ayrıĢma, gelir, yaĢam biçimi, etnik ya da dinsel azınlıklar 

gibi ayrımcılıktır. Gelir ve eğitim bireysel açıdan en önemli kaynaklardır ve bu 

kaynaklar bireysel yerleĢim alanlarının belirlenmesinde etkilidir. Durum Etkisi: 

Burada ifade edilen mikro seviyedeki varsayımlar makro seviyedekilerle 

bağlantılıdır. Kentler bireylere iĢ ve konut imkanları sağlamaktadır. KüreselleĢme ile 

birlikte kentlerdeki istihdam imkanları bireylerin gelirlerinin belirlenmesi üzerinde 
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etkilidir. Durum etkisinin ikincisi olan konutlar ise, konut piyasası üzerinde etkilere 

sahiptir. AyrıĢma kuramının temelinde de konut fırsatlarının kentlerdeki mekanların 

orantısız olarak dağılımı üzerinde etkilidir. Kent planlamasının yaygın olarak 

kullanımından itibaren kentlerdeki sosyal konutlandırma mekansal piyasanın geliĢimi 

üzerinde etkilidir. Yine durum etkisi içerisinde yer alan bir diğer etki ise 

ayrımcılıktır. Bu sayılan etkilerin tamamı seçilen yerin belirlenmesinde etkilidir. 

Bireyler ve mahalleler arasındaki etnik ayrımcılığın ve çatıĢmaların artıĢı bireysel 

etkileri oluĢturur ve ayrıĢmayı belirler (Friedrichs,1998:171). 

 Bu temelde kentlerde yaĢanan ayrıĢmalar genel seviyede yerleĢim 

alanlarındaki iki ya da daha fazla grubun kentin farklı alanlarında birbirinden ayrı 

olarak yerleĢimi ile ortaya çıkmaktadır. Massey ve Denton (1988:282-293) 

ayrıĢmaların altında yer alan temel unsurları aĢağıdaki biçimde özetlemektedir. 

 DüzleĢme/EĢitlik (Evenness): Bir kentte yer alan iki sosyal grup arasındaki 

farklılaĢmaların derecesini ifade etmektedir. Bir kentte sosyal gruplar 

arasında düzeleĢme arttıkça, ayrıĢmalar azalmaktadır. Kentlerdeki tüm 

bireylerin hem azınlık gruplarının hem de çoğunluk gruplarının aynı ölçüde 

birbirine benzer hale gelmeleri yani düzleĢmelerini ifade etmektedir.  

 Maruz Kalma (Exposure): Bir kentin içerisindeki azınlık ya da çoğunluk 

gruplarının arasındaki olası etkileĢimlerin bir sonucu olarak potansiyel iliĢki 

düzeyleri olarak ifade edilmektedir. 

 YoğunlaĢma (Concentration): Bir kent içerisinde yer alan azınlık gruplarının 

fiziksel alan olarak birbirine bağlantılı ya da yakın yerlerde yerleĢimini ifade 

etmek amacıyla kullanılmaktadır. Burada ifade edilen fiziksel yoğunlaĢma 

üzerinde etkili olan temel etken ise ayrımcılıktır. Bu nedenle fiziksel 

yoğunlaĢma incelenirken kentlerdeki ayrımcılık düzeylerinin de incelenmesi 

gerekmektedir.  

 MerkezileĢme (Centralization): Bu kavram daha çok yoğunlaĢma ile birlikte 

anılan ancak kavramsal açıdan yoğunlaĢmadan farklı olan bir kavramdır. 

MerkezileĢme daha çok bir kent alanında yer alan kent merkezinin yakınında 

olan mekanlara bir grup tarafından yapılan yerleĢimleri ifade etmektedir.  

 Kümelenme (Clustering): Bir kent içerisinde yer alan azınlık grubunun kentin 

bir alanında mekansal olarak kümelenmesini ifade etmektedir. Yani bir 
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azınlık grubunun mahallesi olan gettolar diğer alanlarında karĢılaĢtırıldığında 

bu getto için kümelenme kavramı kullanılmaktadır. 

Bu kapsamda görülmektedir ki kentsel alanlar bir yandan mekansal düzeylerde 

geliĢmelerden ve kararlardan etkilenmekteyken öte yandan da makro boyutta sosyo-

ekonomik geliĢmelerden etkilenmektedir. Buna göre küresel boyuttaki ekonomik 

yapılanma, sosyal süreçler, yerel kurumlar ve geliĢmeler, yerleĢim mekanı ve 

üzerinde etkili olmaktadır. Dolayısıyla kentlerdeki mekansal konumlanıĢlar ve buna 

bağlı olarak da mekansal ayrıĢmalar bir takım makro-sosyal faktörlerden 

etkilenmektedir. Burada etkili olan makro- sosyal faktörleri ise Marcuse ve Van 

Kempen (2000:4-12) aĢağıdaki gibi özetlemektedir: 

 KüreselleĢmenin Açık Olmayan Etkileri 

KüreselleĢmenin ekonomik faaliyetlerde meydana getirdiği en önemli değiĢim 

Batı toplumlarda hatta birçok Asya toplumunda üretimin öneminin azalması ve 

hizmet sektörünün öneminin artmasıdır. Bu durum özellikle iĢgücü üzerinde etkili 

olmaktadır. ĠĢgücü içerisinde daha kalifiyeli olanlara karĢı talep artmakta, diğerleri 

için ise, daha istenilmeyen durumlar ortaya çıkmaktadır. Burada yine önemli olan bir 

diğer güç olarak sermaye gösterilmektedir. Özellikle küreselleĢme sonrasında 

yabancı sermayenin ülkelere girmesi mekansal açıdan kentleri etkilemekte ve 

kentlerde fiziksel alanlar üzerinde önemli etkiler yaratmaktadır. KüreselleĢme üretim 

biçimini ve faktörlerini etkileyerek kenti mekansal değiĢime sürüklemekte ve bunun 

sonunda da fiziksel yerleĢim kalıpları değiĢmektedir. Özellikle hizmet sektörünün 

artan önemine bağlı olarak iĢlerin mekansal olarak merkezileĢmesi ve ulaĢım 

kolaylıkları insanların kentlerin belirli alanlarında toplanmalarına neden olmaktadır. 

KüreselleĢmenin bir diğer etkisi, sosyo ekonomik açıdan daha yüksek eğitimli 

bireylerin ve daha varlıklı bireylerin diğerlerinden ayrıĢmasına, kutuplaĢmasına 

neden olmasıdır. Burada ortaya çıkan dıĢlanma olgusu, ekonomik nedenlerle ilgilidir. 

Bir grup üretim sürecinin sonucunda gelire ve mülke sahip iken, diğer grup ise bu 

varlıklı grubun ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla çalıĢmaktadır. Bu da farklı grupların 

farklı mekansal kalıplarda karakterize edilmesine neden olmakta ve toplumdaki 

kutuplaĢmayı arttırmaktadır. 

 



81 

 

 Göç Kalıpları ve Diğer Demografik GeliĢmeler 

ÇalıĢanlar için göç sürekli bir olgudur. Özellikle mekansal anlamda göç 

üzerindeki en etkili neden istihdam olanaklarıdır. KentleĢme sürecinde bazen çekici 

fiziksel alanlar oluĢturulmaktadır. Bu alanlar daha çok ekonomik imkanlar 

açısından geliĢmiĢ alanlar olmakta ve kentteki iĢlerin yeniden yerleĢtirilmesini 

içermektedir. Ancak her göç iĢgücü odaklı olmamaktadır. Bazı göçler zorla 

gerçekleĢtirilmektedir. Sonuçta göçün nedeni ne olursa olsun bir kentteki göç oranı 

o kentteki konut talebini etkilemektedir. Özellikle düĢük gelir grubu arasında 

rekabetin artmasına neden olmakta ve bu da konut fiyatlarını yükseltmektedir. 

Sonuçta gruplar arasında bir mahallede uzun zamandır yaĢayan bireyler ile o 

mahalleye yeni gelen bireyler arasında sosyal karĢıtlıklar meydana gelmektedir. 

 Irk ve Irkçılık  

Irk ve ırkçılık eğilimleri birçok ülkede yerleĢim alanlarının belirlenmesinde 

etkili olan faktörler arasında yer almaktadır. Bu ırkçılık etkisinin açıkça gözlenmese 

de hissedilebilir düzeyde olduğu bilinmektedir. Daha çok göçmenler üzerinde 

uygulanan politik uygulamalar da ırkçılık eğilimlerinin artmasına, dolayısıyla da bu 

grupların kentin belirli alanlarında kümelenmelerine neden olmaktadır.  

 Kamu Sektörünün DeğiĢen Rolü 

YoğunlaĢma ve ayrıĢma sürecinde, devletin konutlandırma üzerindeki refah 

politikaları etkili olmaktadır. Bir ülkedeki refah devleti politikalarının eksikliği yani 

sosyal iskan politikasının uygulanmaması, konut piyasasını etkilemekte ve 

konutların fiyatlarını arttırmakta ve bireylerin alternatif yeni iskan alanları 

geliĢtirmelerine neden olmaktadır. Sosyal konut politikaları ayrıĢmayı arttırıcı bir 

faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Yerel düzenlemeler yapılarak bu durumun etkisi 

giderilmeye çalıĢılmakta ve kentlerde daha yoksul kesimin oluĢtuğu alanların 

“iyileĢtirilmesi” açısından planlar yapılmaktadır. Ayrıca, farklı gelir gruplarına 

bağlı olarak da toplum içerisinde yerleĢik anlamda ayrıĢmalar da oluĢmaktadır. 

 DeğiĢen Tercih Kalıpları  

Ġnsanların bireysel tercihleri yaĢamlarını, oturdukları evi ve oturdukları 

mahalleyi belirlemektedir. Bireylerin aile yapılarındaki değiĢimler örneğin çocuk 

sahibi olma uzun dönemde esnekliklere neden olmaktadır. Bu esneklikler iĢin, 

yaĢam biçiminin, eĢin ve hanelerin değiĢimi Ģeklinde gerçekleĢebilir. 
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Ekonomilerdeki daha esnek olan iĢ türlerinin artıĢı, çalıĢan yerler ve yaĢanan 

yerlerin de esnek bir biçimde değiĢimini ifade etmektedir. Bu da konut piyasasına 

etkilemektedir. Esnek iĢ imkanlarına sahip alanlar kentlerdeki en iyi yaĢam alanları 

olmasa da, sürekli mahallelerin ve çevresel veya sosyal sorunların artmasına neden 

olmaktadır.  Esneklik uzun dönemde aile formasyonlarını değiĢtirmekte ve 

iĢgücündeki esneklik insanların daha mobilize hale gelmelerine neden olmaktadır.   

Belirtilenlerin ıĢığında günümüz kentsel mekanlarında, özellikle Kapitalist 

sistemin yeni bir aĢaması olan küreselleĢmenin etkisiyle, ayrıĢmıĢ  dokuların 

mevcudiyeti vurgulanmıĢtır. Bununla birlikte mekansal ayrıĢmaların her ne kadar 

Kapitalist iliĢkiler sonucu oluĢtuğu vurgulansa da, eĢitsiz geliĢmenin sosyo-kültürel 

ve ideolojik faktörlerle birleĢmesi/çakıĢması ayrıĢmıĢ dokulara farklı anlamlar 

yüklenmesine neden olmakta ve bu doğrultuda tartıĢmaları gündeme getirmektedir. 

Günümüzde ayrıĢmıĢ dokularının en rahat izlenebildiği metropol kentlere 

odaklanıldığında etnisite, din/mezhep, sınıf/statü, yönetsel, gelir durumu, ideoloji, 

cinsel tercih ve kiĢisel tercihlere bağlı olarak ayrıĢmıĢ dokuların olduğu ve buna 

bağlı olarak da mekansal konumlanıĢların gerçekleĢtirildiği görülmektedir. Buna 

göre kent mekanı birbirinden kopuk mekanlardan oluĢan bir yerleĢim birimi haline 

gelmekte, ekonomik iliĢkilerin belirleyiciliğinde oluĢan sosyo-kültürel ve ideolojik 

ayrıksılıklar ve bunların neden sonuç bağlamında bir uzamı olan mekansal 

ayrıksaĢma ve toplumsal dıĢlanma günümüz kentlerinin temel sorunlarından biri 

haline gelmektedir. Buna bağlı olarak kent dokusu farklılıkların çatıĢma 

potansiyeline bağlı olarak gerilim üreten bir dokuya da sahne olmaktadır.  

Bu çerçevede günümüz kentlerinin, çalıĢmanın temel konusu olan, mekansal 

ayrıĢmanın hangi dinamiklere bağlı olarak gerçekleĢtiği yani mekansal ayrıĢmanın 

içeriğindeki faktörlerin neler olduğunu tartıĢmak yerinde olacaktır.  
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2.3. KENTSEL MEKÂNDA AYRIġMA DĠNAMĠKLERĠ 

AyrıĢma, günümüzde birçok ülkede farklı derecelerde yaĢanan reel bir 

olgudur. Dünya coğrafyasının hemen her kıtasında, farklı faktörlerin 

belirleyiciliğinde, özellikle kentsel mekanlarda sosyo-ekonomik ve kültürel ayrıĢma 

kalıplarına rastlanmakta; buna bağlı olarak da toplumsal dıĢlanmanın yaĢandığı 

gözlenmektedir. Bunun sonucunda da, ayrıĢma, sosyal kutuplaĢma ve toplumsal 

dıĢlanma kavramları günümüz kent tartıĢmalarında sıklıkla yer almakta ve  özellikle 

uluslararası literatürde bu kavramları temel alan birçok çalıĢma yapılmaktadır.  

Kapitalist sistemin egemenlik alanını ve sistemde yaĢanan her türlü 

çeliĢkilerin odak noktasını oluĢturan kentler, üretim, tüketim ve ticaretin 

gerçekleĢtiği mekanlardır. Dolayısıyla kentler belirtilen mekanlardaki çeliĢkilerden 

kaynaklanan sorunların da merkezi konumundadır. Benzer nitelikte Castells 

(1991:14), ayrıĢmaya neden olan kentsel sorunların kaynağını, konut, eğitim, sağlık, 

kültür, ticaret, ulaĢım gibi ortak tüketim araçlarının örgütlenmesi ile 

iliĢkilendirmektedir. Yazara göre geliĢmiĢ kapitalizmde bu durum, bir yandan 

(sermayenin ve üretim araçlarının yoğunlaĢması sonucunda) tüketimin artan 

toplumsallaĢmasına, diğer yandan da tüketim araçlarının üretimi ve dağıtımındaki 

kapitalist mantık ile arasında oluĢan temel çeliĢkiye bağlı olarak açıklanmaktadır. Bu 

durumu ve izleyen çeliĢkileri çözmek için yapılan devlet müdahalesi ise kentsel 

krizlere neden olmaktadır. Kısacası, Kapitalist üretim iliĢkileri kentlerde ortaya çıkan 

kriz ve ayrıĢma dokularının kaynağını oluĢturmaktadır. Castells‟e göre yapılan bu 

değerlendirmeler– önceki bölümde açıklandığı gibi - Harvey ve Lefebvre tarafından 

da desteklenmektedir.   

Yapılan bu açıklamalar doğrultusunda, kentsel krize neden olan çeliĢkiler 

kentsel alanlarda gerilimi ve potansiyel çatıĢmaları arttırmanın yanında yerleĢim 

yerlerinin mekansal farklılaĢmalarına da neden olmaktadır. Musterd ve Ostendorf‟un 

da  (1998:1) vurguladığı gibi, günümüz metropol kentleri, kutuplaĢma, ayrıĢma ve 

dıĢlanma süreçlerini sosyo mekansal çıktılar olarak yansıtmaktadır. Bu çıktılar 

toplumun sosyal sürecinin yoğunluğuna ve karakterine bağlı olarak değiĢmektedir. 

Bu açıdan bakıldığında bu sosyal süreçler geniĢ ölçüdeki sosyo-ekonomik faktörlere 

ve geliĢmelere bağlı olarak değiĢmektedir. Kentin ekonomik yapısı veya yeniden 
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yapılanma biçimi, sosyal bölümlenme ve kentin entegrasyonunun ardında etkili olan 

çok önemli güçler olarak görülmektedir. Burada etkili olan güçler, refah devleti 

sistemleri, toplumun ırksal ya da etnik açıdan bölünmesi, sosyo-mekansal ayrıĢmanın 

etkileri ve etnik ayrıĢmanın kendisi olarak görülmektedir.  

Bu bilgiler ıĢığında günümüz kentsel mekanlarında çalıĢılan yer ve yapılan 

iĢin niteliği, gelir, etnik özellikler, toplumsal statü, gelenekler, alıĢkanlıklar, zevkler, 

tercihler ve ön yargılar kentsel nüfusun farklı yerleĢim yerlerine toplanmasında veya 

dağıtılmasında en önemli etmenler arasında yer almaktadır. Sayılan etmenlere bağlı 

olarak yoğun bir yerleĢim yerinde oturan farklı nüfus öğeleri böylece, 

gereksinimlerinin ve yaĢam biçimlerinin birbirleriyle uyumlu olup olmamasına ya da 

karĢıtlıklarının fazla olup olmamasına bağlı olarak birbirlerinden ayrılma 

eğilimindedirler. Buna benzer bir biçimde, aynı konumda olan ve benzer 

gereksinimleri olan kimseler, bilinçli olarak ya da içinde bulundukları koĢulların bir 

gereği olarak aynı yerlerde yaĢamayı tercih etmektedirler (Wirth, 2002:94). 

Friedrichs de (1998:172) mekansal ayrıĢmanın oluĢması için bir takım etkenlerin 

gerçekleĢmiĢ olması gerektiğini söylemektedir. Bu etkenlerin varlığı da o kentteki 

mekansal ayrıĢmanın hangi dinamiklerin etkisi altında gerçekleĢtiğine dair ipuçlarını 

vermektedir. Buna göre; “kentteki gelir eĢitsizliğinin derecesi, eğitim eĢitsizliğinin 

derecesi, kent nüfusu içerisinde azınlıkların oranı ve kentteki toplam nüfusun 

büyüklüğü” mekansal ayrıĢmayı etkileyen faktörlerdir. Bu etkenler gerçekleĢme 

derecelerine göre kentteki mekansal ayrıĢmayı tetiklemektedir.   

Nihayetinde kent, eğitim, cinsiyet, dinsel, etnik ayrımları da barındıran 

sosyal, ekonomik, kültürel, ideolojik, sınıfsal ayrıĢmaların görüldüğü, ve grupların 

kendi içerisinde homojenleĢmesinin arttığı mekanlar haline gelmektedir. Bununla 

birlikte bu ayrıĢmıĢ dokuların zaman zaman toplumsal dıĢlanmalara da neden 

olduğunu vurgulamak gerekmektedir. ġüphesiz, bu durumun kentlerde potansiyel 

çatıĢma dinamiklerini de barındırdığı ve gerilim üreten dokunun oluĢumuna katı 

yaptığını da vurgulamak gerekmektedir. KuĢkusuz, bu olgu Musterd ve Ostendorf‟un 

da belirttiği gibi, dünya coğrafyasının birçok yerinde karĢılaĢılan bir durumdur. 

Örneğin Cristopher (1998:224) Güney Afrika‟daki parçalanmıĢ kentlerin oluĢmasını 

uzun ve karmaĢık bir Ģekilde kolonileĢme sürecinde yaĢandığını ileri sürmektedir. 

AyrıĢmanın arkasındaki felsefe daha çok Güney Afrika‟daki toplum üzerinde beyaz 



85 

 

Avrupalıların sosyal dıĢlanma, ekonomik ve politik güç oluĢturma nedenleriyle 

ortaya çıkmıĢtır. Bu ülkede yaĢanan ayrıĢmada politik ve ekonomik gücün daha çok 

azınlık konumunda olan beyazların elinde olmasıdır. Fiziksel ayrıĢma türü ise bu 

ülkede kolonileĢme sürecinden önce yaĢanmaya baĢlanmıĢtır. Kentler ırksal baskılara 

doğru ayrıĢma yaratacak bir Ģekilde tasarlanmıĢ ve beyaz nüfusun toplumun diğer 

kesimleri üzerinde olan hakimiyeti devam etmiĢtir. Bu kentlerde yaĢanan ayrıĢmalar 

daha sonraları devlet politikaları ile desteklenmiĢ ve ulusal devlet politikaları 

sayesinde bu durum sürdürülebilir hale getirilmiĢtir. Burada yer alan toplumun büyük 

kısmı siyahilerden oluĢmakta ve siyahlar düĢük gelir grubunda yer alıp ırksal 

ayrımcılıklara maruz kalmaktadır. Kentin fiziksel mekanlarının bu ayrımcılık 

doğrultusunda tasarlanması da ve yaĢam standartlarında herhangi bir iyileĢtirmenin 

olmaması da Güney Afrika‟daki kentlerde ayrıĢmaların yüksek oranda 

gözlenmesinde etkili olmuĢtur (Cristopher,1998:237). Amerika‟da ise özellikle siyah 

nüfusun kentlerdeki ayrıĢmalar üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Beyazların 

kurallarının geçerli olması siyahların toplum içerisinde asimile edilmeye çalıĢılması, 

kentlerdeki ayrıĢmaların artması üzerinde oldukça etkilidir. Ġngiltere‟de Belfast ise 

Avrupa‟nın en çok ayrıĢan kenti olarak bilinmektedir. Burada daha çok Katolik ve 

Protestan ayrımları yapılmaktadır (Musterd ve Ostendorf,1998:8-11). Bunlara ek 

olarak Ġsrail‟de göçmen ve yerli ayrıĢmasının yanı sıra göçmenler kendi içerisinde 

etnik kökenli fiziksel ayrıĢma maruz kalmaktadır (Klaff, 1972:10-18). Brezilya‟da da 

yüksek ve düĢük gelir grupları sosyo-mekansal olarak farklılaĢmaktayken 

(Lima,2001,498-502), Kenya‟da ise etnisiteye dayalı siyah-beyaz ayrıĢması ve gelir 

durumuna bağlı ayrıĢmalar görülmektedir (K‟Akumu ve Olima, 2007:91-98).  

Bu kapsamda, kentsel mekanda ayrıĢmaya neden olan dinamikler ayrı ayrı 

olarak ele almak gerekmekte ve çalıĢmanın sonraki bölümünde sosyal ayrıĢma, 

toplumsal dıĢlanma, fiziksel ve sınıfsal ayrıĢmalar ayrı baĢlıklar altında 

tartıĢılmaktadır. 

2.3.1. Sosyal AyrıĢma 

Bir gruba dahil edilme veya dıĢlanma süreçleri olarak sosyal ayrıĢma, 

toplumun bir gruba ve/veya grup dıĢında bölünmeleridir. Toplumdaki bölünmeler 

bireysel veya toplumsal olarak farklı seviyelerde, mahalleler ya da aile düzeyinde 

gerçekleĢmektedir. Bölünme süreçlerinin her birinde ise, gruba dahil olma veya 
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dıĢlanma süreçleri vardır (Wallace,1980:135). Sosyal ayrıĢma kavramının içeriği 

çoğunluk grubunun toplumdaki azınlık ya da istenmeyen gruba karĢı iliĢki 

kurmaktan kaçınması ya da diğerlerine karĢı yabancılaĢmasını ifade etmektedir 

(Boal,2005:68). O halde sosyal ayrıĢma insanların bölümlere ayrılması anlamına da 

gelmektedir. Belirli bir mekan, insanları kendi içerisinde korumacı bir Ģekilde 

barındırmaktadır. Yani sosyal ayrıĢma mekansal örgütlenme ile gerçekleĢmektedir. 

Böylelikle sosyal ayrıĢma ve mekansal örgütlenme arasındaki iliĢkiler kentin 

çevresinin ve ekolojisinin anlaĢılması açısından önem taĢımaktadır 

(Wallace,1980:139). Buna göre günümüzde hemen her mekansal ölçekte, farklı 

etmenlerle, farklı boyutlarda  görülen sosyal ayrıĢma, kavramsal olarak, farklı 

gruplar arasında ortaya çıkan, bir takım eĢitsizlikler sonucu oluĢan, sosyo-ekonomik 

ve/veya kültürel açıdan farklı grupların birbirleri ile iletiĢimlerinin kesilmesini ve 

birbirlerine karĢı olumlu duyarlılıklarının kaybolması ya da duyarsızlaĢmalarını ifade 

etmektedir. Turner (1997:132) “bütün toplumların, sınıf, statü ve güç bakımından 

eĢitsiz” olduğunu söylemektedir, ancak sosyal ayrıĢma neden olan eĢitsizlikler genel 

olarak toplumun değil Verma‟nın vurguladığı (Akt.Baumann,2006:101) “toplumu 

oluĢturan kültürel grupların” arasında görülen eĢitsizliklerdir. Bu eĢitsizlikler eğitim, 

sağlık vb. herhangi bir kaynağa eriĢme güçlüğünden kaynaklı fırsat eĢitsizliğinden 

olabileceği gibi, bizzat Kapitalizmin yarattığı, gelir, cinsiyet, etnisite, göçmenlik vb. 

orjinli eĢitsiz iliĢkilerden de olabilmektedir. Bu çerçevede, toplumsal eĢitsizlik 

konuları son dönemde Marksist politik ekonomik açıklamalarla birlikte tartıĢılmakta 

ve eĢitsizlik, kapitalist üretim biçiminin ve kapitalist toplumun temel yapısı Ģeklinde 

görülmektedir. Bu kapsamda günden güne artan bir Ģekilde sosyal ayrıĢma da küresel 

sermayenin ekonomik yeniden yapılandırılması ile birlikte açıklanmaktadır 

(Gibson,1998:302). Bu tarz eĢitsizliklerin yarattığı sosyal ayrıĢmanın en belirgin 

sonuçlarından biri de farklı grupların yaĢam alanlarının da farklılaĢmasıdır. Zira, 

(Duncan ve Lieberson‟un da belirttiği gibi (1975:96)  sosyal iliĢkiler kaçınılmaz 

olarak mekansal iliĢkilerle bağlantılıdır.  

Toplumda meydana gelen ayrıĢma biçimleri incelendiğinde öncelikle dil,  

kültür ve etnisite ile karĢılaĢılmaktadır. Bu ayrıĢmalar mesleki değiĢim, kiĢisel baĢarı 

ya da baĢarısızlık, ekonomik ve sosyal statünün değiĢimi, sonuçta da mekanın 

değiĢimi Ģeklinde ortaya çıkmaktadır. Sonuçta yaĢanan değiĢimleri yansıtır bir 
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Ģekilde toplumun fiziksel örgütlenmesi yapılmaktadır. Sosyal gruplar tarafından 

oluĢturulan ayrıĢmalar ve sosyal seçimler kentin doğal yaĢam alanlarının 

belirlenmesini sağlamaktadır (Park,1975:25). Fridin‟e göre de (2006:8) bu yaĢam 

alanlarının belirlenmesi genellikle gelire ve dolayısıyla sınıfsal konuma göre ortaya 

çıkabildiği gibi, farklı etnik ve dini gruplar arasında da ortaya çıkabilmektedir. Bu 

durum, toplum içinde yerleĢen ayrımcılığın bir sonucu olarak da 

değerlendirilmektedir. Bu, bize iki farklı ayrıĢma türünü vermektedir: Birincisi gelir 

ve statüye göre, ikincisi etnisite ya da dini kimliğe göre. Etnik ya da dini kökene göre 

ortaya çıkan ayrıĢma, ayrımcılığın bir sonucudur. Bu türlü ayrıĢmada, toplumsal 

yapıdaki çoğunluk, azınlık durumundakileri dıĢlamaktadır. Gelir ve statüye yani 

sınıfsal konuma bağlı ayrıĢma ise yukarıda sözü edilen Kapitalist iliĢkilerin getirisi 

olarak oluĢan ve bir takım fırsat eĢitsizliklerinin beslediği kısır döngüden 

kaynaklanmaktadır. Adaman ve Keyder (2006:125) bu kısır döngüyü kültürel/politik 

nedenlerden dolayı (etnik köken, dini tercihler, politik görüĢ, cinsel tercih, cinsiyet, 

yaĢ vb.) ayrımcılık yapılması neticesinde iĢe girememe ve bunun sonucu olarak 

düĢük gelirin düĢük eğitime sebep olması ve bunun da düĢük gelire yol açması 

Ģeklinde ortaya çıkması Ģeklinde açıklamaktadır.  

AyrıĢma bir süreç olduğu kadar aynı zamanda bir durumu da ifade 

etmektedir. Bu nedenle ayrıĢma farklı coğrafik seviyelerde gerçekleĢmekte ve 

ölçülmektedir. Bunlardan biri olan mahalle ölçeğinde ayrıĢmayı ölçmek için etnik 

bölünmeler izlenmektedir. Etnik fiziksel ayrıĢım gözlendiğinde ise, yoksulluk ve 

sosyo- ekonomik statü kavramları incelenmektedir(Domburg- De Rooij ve 

Musterd,2002:108-109). Kent ölçeğinde yaĢanan sosyal veya ekonomik bölünmeleri 

açıklamaya çalıĢan Marksist paradigmaya göre, iĢgücündeki bölünmeler ikili kent 

veya bölünmüĢ kentlerin oluĢumunda etkilidir. Birçok kentte yoksul daha 

yoksullaĢmakta, zengin daha zenginleĢmekte dolayısıyla sosyo- mekansal 

kutuplaĢmalar artmaktadır. Kentlerdeki eĢitsizlik, dıĢlanma süreçleri ve gettolaĢma 

küresel kapitalist sermayenin yeniden yapılandırılmasının kaçınılmaz etkisi olarak 

sosyal ayrıĢmanın incelenmesinde kullanılan değiĢkenlerdir (Bridge ve 

Watson,2000:254).  



88 

 

Bu bağlamda kentsel alanlarda gözlemlenen sosyo-mekansal ayrıĢmaları daha 

iyi anlamak üzere Schnell‟in (2002:40-41) geliĢtirdiği modeli irdelemek de fayda 

bulunmaktadır. Bu modelin temel bileĢenleri ise Ģöyledir. Birincisi, mekanlar, eĢ anlı 

olarak farklı sosyal grubun üyeleri tarafından farklı olarak yorumlanan, farklı 

mekanlarda ve farklı yerlerde sürekli değiĢen manzaralar olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bu mekan kavramı bireylerin ve sosyal grupların içerisinde yaĢadıkları günlük 

yaĢamları içerisinde bunun bir parçası olarak mikro mekansal bağlamda ortaya 

çıkmaktadır. Burada ifade edilen ilk uzantı karmaĢık, açık ve kendi baĢına örgütlenen 

bir mekansal sistemi ifade etmektedir. Ġkinci uzantı sosyo- kültürel grup üyeleri 

tarafından günlük olarak oluĢturulan yaygın kültürel değerlerdir. Kültürel mekan 

çeĢitli sosyo- mekansal unsurlar çerçevesinde örgütlenerek sunulmaktadır. Bu durum 

biçimlendirici bölge olarak ifade edilmekte, bir grubun içerisinde yerleĢtiği 

mekanların ve grup kimliklerinin kristalleĢmesi olarak görülmektedir. Üçüncü unsur 

ise, bir grubun mekansal alanlarının çevresinde yaygınlaĢan bir iletiĢim ağını ifade 

eder.  Dördüncü unsur ise, bir grubun mekansal alanlarının farkındalığıdır.  

AyrıĢma pratiklerinin yer aldığı günlük yaĢamın mekanları, bir grubun 

kimliğinin oluĢumu Ģeklinde ifade edilmektedir. Sosyal gruplar kendi kimliklerini 

güvenli bir Ģekilde yaĢadıkları tek kültürlü mekanların seçimi ile kendilerini 

ayrıĢtırmaktadırlar. AyrıĢan sosyal gruplar tek kültürlü bir bölgede grubun kendi 

kimliklerini yaĢamalarını ve alternatif grupları görmezden gelmelerini içermektedir. 

AyrıĢan mekanlar yüksek seviyede etnik gruplardır. AyrıĢma pratiklerinin yapısı 

sosyo- mekansal anlamdaki faktörlerle belirlenmektedir. Aynı zamanda ayrıĢma 

pratikleri daha üstün seviyede ve diğerlerine göre daha ayrılmıĢ olan grup yapılarının 

oluĢmasına zorlamaktadırlar (Schnell,2002:62). Belirtilen durumu aĢağıdaki Ģekil 

üzerinde görmek de mümkündür. 

      ġekil 4: Genel Bir Sosyo-Mekansal AyrıĢma Modeli 
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Kaynak: Schnell,2002:63 

Yukarıdaki Ģekil günlük yaĢam mekanlarındaki genel bir ayrıĢma modelini 

ifade etmektedir. Burada ayrıĢma üç açıdan ölçülmektedir. Birincisi, günlük yaĢam 

mekanlarındaki tek kültürel etkileĢimlerin mekandaki diğer gruplara ya da bireylere 

dağılımını ifade etmektedir. Faktör ya da faktörler diğerlerini doğrudan belirli bir 

uzaklığa yönlendirmektedir. Ġkincisi günlük yaĢam mekanlarındaki bölgesel ve 

etkileĢimli tek kültürel etkileĢimleri ifade etmektedir. Üçüncüsü, ayrıĢma 

pratiklerinin belirlenmesi ve diğer yapıların analizlerini ifade eder. Sonuç olarak 

ayrıĢma pratikleri ve günlük yaĢamın mekanlarındaki ayrıĢmalar da sosyo- mekansal 

ayrıĢmayı ifade etmektedir (Schnell,2002:63). 

Knox (1987:254-255) etnik grupların dıĢlanmalarının ve bir mekanda 

kümelenmelerinin, savunma, destek, kültürel mirasın korunması ve karĢı hamle  

olmak üzere dört temel iĢlevi bulunduğunu belirtmektedir. Savunma İşlevi (Defensive 

Role): Etnik kümelenmenin savunmacı rolü ilgili grubun ayrımcılığa maruz kaldığı 

durumlarda yaygınlaĢmaktadır. Çünkü bir bölgesel anavatanın varlığı etnik grupların 

üyelerinin toplumun geniĢ bölümünün düĢmanlığı nedeniyle geri çekilmeye de neden 

olmaktadır. Bunun en iyi örneği Belfast‟tadır. Etnik kümelenmenin savunmacı rolü, 

dıĢ baskıların sonucunda istenmeyen bir Ģekilde ortaya çıkmaktadır. Destek İşlevi 

(Support Role): Savunma fonksiyonu ile yakından iliĢkilidir. Etnik kümelerin 

üyelerine çeĢitli açılardan destek sağlamaları anlamına gelmektedir. Bunların düzeyi 

formal açıdan etnik köken olabileceği gibi, enformel açıdan dostluk ya da kan bağı 

da etkili olmaktadır. Bölgesel olarak kümelenen etnik grupların varlığı toplumun 

çoğunluğu tarafından istenmeyen grup üyelerini korumayı da sağlamaktadır. 

Paris‟teki Afrikalı göçmenler bu durumun en güzel örneğidir. Birçok etnik göçmen 

grubu, grup üyelerine hem maddi hem de sosyal destek sağlamak amacıyla kiĢisel 

yardım ağları ve örgütlenmelere gitmektedirler. Bu aynı zamanda etnik grubun 

ayırıcı, kültürel temelli ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Kültürel 

Mirasın Korunması (Preserving Cultural Heritage): Etnik fiziksel kümelenme etnik 

grubun kültürel mirasının korunmasını sağlamaktadır. Etnik grup bilinci kimi zaman 

dıĢ baskılarla oluĢmaktadır. Londra‟daki Jamaikalı genç siyahların durumu buna 

güzel bir örnektir. Birçok etik grup açısından ayrıcı kültürel kimlik çoğunluk 

tarafından asimile edilmeye çalıĢılmaktadır. Etnik grupların fiziksel olarak 
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kümelenmeleri yok olmalarını engelleyebilmektedir. Karşı Hamle (Attack Role): 

Etnik mekansal yoğunlaĢma genel anlamda toplumun üyelerinin çatıĢma 

yaĢamasıdır. Ancak bu iĢlevde genellikle daha barıĢçıl ve daha yasal bir hamle 

yapılmaktadır. Grup üyelerinin mekansal yoğunlaĢması gözlenebilir bir biçimde 

etnik grupların seçim (oy kullanma) gücüne sahip olması ve etnik grupların kent 

siyasetinde kurumsal çerçevede resmiyet kazanması anlamına gelmektedir. Bu 

politik gücün kazanmasına en iyi örnek Amerika‟daki siyahların durumudur.  

Bunlara ek olarak devletlerin sahip oldukları ekonomik sistemlerin ve 

uyguladıkları sosyal politikaların da etnik kökenli sosyal ayrıĢma üzerinde etkili 

olduğu söylenebilir. Musterd ve Ostendorf (1998:7) sosyal ayrıĢma ve buna bağlı 

olarak yaĢanan toplumsal dıĢlanmanın   en fazla liberal sistemin egemen olduğu 

devletlerde görüldüğünü belirtmektedir. Buna göre serbest piyasa ekonomisinin 

uygulandığı bu  ülkelerin çok azında ayrıĢma ve eĢitsizliğin giderilmesine yönelik 

çalıĢmalar yapılmaktadır. Yazarlara göre bu yüzden devletin sahip olduğu ekonomik 

sistem ve bu doğrultudaki uygulamaları ayrıĢma ve dıĢlanma olgusunun anlaĢılması 

açısından büyük önem taĢımaktadır (Musterd ve Ostendorf,1998:7). Wusten ve 

Musterd (1998: 246) ise refah devletinin uyguladığı sosyal politikaların kentlere 

etkisini ele alarak refah politikalarının sosyal ayrıĢmaları azaltıcı etkisini ortaya 

koymaktadır. Bu çerçevede yazarlar, gelir, etnik kimlik ve refah devleti 

politikalarının kentlerdeki ayrıĢmaya etkisine dair iliĢkisini tablolaĢtırmıĢlardır. 

ġekilde sol alt köĢe ayrıĢmanın olmadığı bir dokuyu, sağ üst köĢe ise bölünmüĢ bir 

toplumsal yapıyı sembolize etmektedir Burada etnik ayrıĢma ve etnik eĢitsizlik kendi 

içerisinde, gelir ayrıĢmaları ve gelir eĢitsizliği ise kendi içerisinde 

değerlendirilmektedir. Etnik eĢitsizliği zayıf olan kentlerde etnik ayrıĢmalar zayıf bir 

biçimde ortaya çıkmakta, yine gelir eĢitsizliği güçlü olan kentlerde gelire bağlı 

ayrıĢmalar güçlü Ģekillerde ortaya çıkmaktadır. Bunlara etki eden en önemli etken 

ise, devletin uyguladığı refah politikalarıdır. Refah politikalarının kentleri sol alt 

köĢeye doğru itmesi beklenir. ġayet refah politikaları arasında konut edindirme vb. 

yardımlar bulunursa, ayrıĢma düzeyi daha düĢük olacaktır. KüreselleĢme sürecinde 

uygulanan politikalar ise kentleri  sağ üste itme eğilimindedir. Sonuç olarak, devletin 

müdahalesi dengeleyici bir etki yaratacak ve ayrıĢmıĢ yapının önüne geçecektir.   
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ġekil 5: AyrıĢma ve EĢitsizliğe Göre Kentlerin Tipolojisi 

 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

Kaynak:Van Der Wusten ve Musterd,1998:245 

Sonuç olarak bir toplumdaki etnik gruplar ile sosyal ve mekansal ayrıĢma 

düzeyleri arasında yakın bir iliĢki bulunmaktadır (Duncan ve Lieberson,1975:106). 

Fiziksel izolasyonlar etnik grupların statülerinin belirlenmesi açısından baĢvurulan 

bir yöntem haline gelmektedir (Lieberson,1975:111). Ancak sosyal ayrıĢma sadece 

etnik gruplar arasında yaĢanmamakta, dinsel gruplar arasında da sosyal ayrıĢmalar 

gözlemlenmektedir. Bir toplumun dinsel ve siyasal tarihinin iĢleyiĢinde mensup 

oldukları din ya da kilise, tapınma, cemaat ya da tarikat- nedeniyle ötekilerden daha 

yukarıda ya da daha aĢağıda bir statüye sahip olan gruplar vardır. ABD, Almanya, 

Ġngiltere gibi, birçok grubun önemli boyutlara sahip olduğu toplumlarda bu görüngü 

açıktır. Ġtalya, Polonya ya da Arap ülkelerinin büyük bölümünde olduğu gibi, halkın 

büyük çoğunluğunu toplayan bir dinin olduğu yerde kendini daha belirgin olarak 

göstermektedir (Gallıno,2007: 49). Örneğin Belfast Katolik- Protestan çatıĢması 

açısından en ayrıĢmıĢ kent olarak değerlendirilmektedir. Sonuçta Belfast‟ta ortaya 

çıkan ayrıĢma biçimi Amerika‟daki siyah- beyaz ayrıĢmasının önüne geçmiĢtir. 

    

    

    

    

GELĠR ETNĠK 

Güçlü 

ETNĠK 

Güçlü  Güçlü  

 
Güçlü  

 

Zayıf 

Zayıf 

 

Güçlü  

 
Zayıf 

 

Zayıf 

 
       

Güçlü  

 
Zayıf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güçlü  

 

ETNĠK 

 

AYRIġMA 

GELĠR 

 

Zayıf 

 
Zayıf 

 

Zayıf 

 

Güçlü  

 
Güçlü  

 

E
ġ

ĠT
S

ĠZ
L

ĠK
 



92 

 

Burada yaĢanan ayrıĢma özellikle konut ve mahalle seçimini de etkilediği için 

fiziksel ayrıĢmaya dönüĢmektedir (Boal,1998:100-101). 

Öte yandan sosyal ayrıĢmanın temel bileĢenlerinden bir diğeri de toplumda 

oluĢan yeni yönetim sınıfının tüketimi ve yaĢam biçimidir. Tüketim ekonomik bir 

olgudur ve üretimin yeniden yapılandırılması sürecinde finansal geçiĢler açısından 

önem taĢımaktadır. Tüketimin yeni türleri, estetik değerler ve yaĢam biçimleri bunlar 

içerisinde cinsiyet ve kadınların iĢgücündeki yerini de içerir, üretimin yeniden 

yapılandırılmasında önem taĢımaktadır (Gibson,1998:308). Özellikle kapitalizm-

mekan iliĢkisi vurgusunda, mekansal yapılanıĢların kapitalist üretimin gerekleri ile 

oluĢtuğu belirtilmiĢti, burada ise kapitalist sistemin sürekliliğini sağlayan tüketim 

iliĢkileri ile mekanın iliĢkilendirilmesi, kapitalist iliĢkilerin bütünselliği açısından 

önem taĢımaktadır.       

Sosyal ayrıĢmaya neden olan bir diğer önemli faktör siyasal/politik 

dıĢlanmalardır. Yılmaz (2006:35) dıĢlanmanın siyasal ya da politik boyutunu siyasi 

temsil ve etkinin yetersizliği açısından ele alınmakta ve genellikle dıĢlanan kesimin 

sesini duyuramaması Ģeklinde tanımlanmaktadır. Adaman ve Keyder (2006:10) ise 

siyasal/politik dıĢlanmayı, çeĢitli nedenlerden dolayı vatandaĢlık haklarını, özellikle 

de hukuki ve siyasi hakları tam olarak kullanamama ve/veya siyasal yaĢama 

katılmanın doğrudan ya da dolaylı olarak engellenmesi durumu olarak 

değerlendirmektedir. Bu durum belli kesimlerin kamusal anlamda güvencelerini 

kaybetmesi, politikadan uzaklaĢması hatta politika dıĢına düĢmeleri anlamına 

gelebilmektedir. Bu da, doğal olarak, vatandaĢın tartıĢmalara ve kararlara katılımını 

sorgulanması demek olacaktır. Bunun yanında kültürel örgütlenme de bu süreçte 

politik farklılıkları etkilemektedir. Politik açıdan ayrılmıĢ çoğunluk gruplarının 

hakim olduğu ülkeler Hollanda, Belçika, Ġsviçre, Lüksemburg ve Avusturya olarak 

sayılabilir. Fransa, Ġtalya ve Almanya ise yine politik açıdan ayrıĢmıĢ ancak diğer beĢ 

ülkeye göre daha az oranda ayrıĢmıĢ ülkelerdir. Amerika‟da ise önemli bir boyutta 

olmasına rağmen deklare edilmeyen politik ayrıĢmalar daha çok din temelli olarak 

ortaya çıkmaktadır (Lorwin,1971:144). 

Sonuç olarak günümüzde kimi kentlerde iletiĢimsiz grupların varlığı 

yadsınamaz bir gerçekliktir. Özellikle metropol kentlerde, Sjoberg‟in de (2002:40) 
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vurguladığı gibi, yaĢam alanlarının kapıları neredeyse kilitlenen duvarlarla 

birbirlerinden ayrılmıĢtır. Buralarda yaĢayan semt sakinleri keskin toplumsal 

farklılaĢmayı yansıtmaktadır. Böylece etnik gruplar ayrı yerlerde 

konumlanmaktadırlar. Bir bölümü etnik nitelikte olan meslek grupları da genellikle 

birbirinden farklı yerlerde oturmaktadır. Kentlerin, ortaçağ Avrupası ve modern 

Afganistan‟da olduğu gibi, “tefeciler sokağı” gibi adları olan sokakları 

bulunmaktadır. Çoğunlukla kentin belli bir caddesi ya da bölgesi ayrı bir ticaret 

türünün mensupları tarafından iĢgal edilmektedir. Böyle ayrı kültürlerden insanlar bir 

arada ve  daha aĢağı sınıflar ve adeta kast dıĢında olanlar kentin önemli 

etkinliklerinden uzak olan yerlerde oturmaktadırlar. Bu sürecin nihai sonucu ise 

gruplar arasındaki sosyal ayrıĢmanın genellikle toplumsal dıĢlanmaya dönüĢmesidir. 

2.3.1.1. Toplumsal DıĢlanma 

Sosyal ayrıĢmanın çıktılarından biri olarak gerçekleĢebilen dıĢlanma olgusu, 

günümüzde sosyal ayrıĢma olgusu kadar sıklıkla karĢılaĢılan bir durumdur. DıĢlanma 

olgusu sosyo- mekansal ayrıĢmaya bağlı olarak gerçekleĢmekte ve bir toplumun 

yapısal güçleri bu olgunun geliĢimi üzerinde etkili olmaktadır. Bu bağlamda 

toplumsal dıĢlanma, kavramsal olarak, siyasi, ekonomik ve kültürel boyutlarla 

birlikte ele alınması gereken bir kavramdır. Siyasi açıdan dıĢlanma sosyal grupların 

ya da bireylerin politik karar alma süreçlerinde yabancılaĢması anlamına gelmekte 

iken; kültürel anlamda dıĢlanma, kültürel iletiĢim ve entegrasyon sürecinin dıĢında 

kalmak ile açıklanmaktadır. Ekonomik boyutta ise, bireylerin yaĢadıkları mahalleler 

ve meslek ile birlikte açıklanmaktadır. Üçünün birlikte ele alınması ile mekansal 

olarak kentte ve belirli yaĢam alanlarında bir manifesto ortaya çıkmaktadır. Tüm 

bunlara ek olarak toplumsal dıĢlanma mekansal boyutlar ile birlikte açıklanmaktadır 

(Mandanipour,2003:78). Bhalla ve Lapeyre (2004:17-23) da bu kavramlarla birlikte 

toplumsal dıĢlanmanın tartıĢılmasının yerindeliğine ve  toplumsal dıĢlanmanın farklı 

boyutlarının olduğuna dikkat çekmektedir. Bu kapsamda onlara göre de genel olarak 

toplumsal dıĢlanmanın ekonomik, sosyal ve politik olmak üzere üç boyutu 

bulunmaktadır. DıĢlanmanın ekonomik boyutu daha çok gelir ve üretim üzerine 

odaklanmaktadır. Ekonomik boyuttaki dıĢlanmanın belirtileri gelir eĢitsizliğinde ve 

gelirin dağıtımının kötüleĢmesine bağlı olarak  oluĢmaktadır. Özellikle 1980 sonrası 

uygulanan neoliberal ekonomi politikalarının etkisi ile zengin ve yoksul arasında 
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artan uçurum ekonomik boyutta dıĢlanmayı daha da arttırmaktadır.  DıĢlanmanın 

sosyal boyutu, genellikle ekonomik boyut ile birlikte tanımlanmaktadır. Bu nedenle 

sosyal dıĢlanma öncelikle gelirle bağlantılıdır. Bununla birlikte bireylerin sosyal 

statülerine, iĢgücü piyasasındaki yerlerine ve üretim sürecinde oynadıkları role bağlı 

olarak da açıklanmaktadır. Toplumsal dıĢlanmanın sosyal boyutunun üç temel yönü 

bulunmaktadır. Bunlar, eğitim, sağlık, altyapı gibi sosyal hizmetlerden faydalanma 

düzeyleri, kiĢilerin iĢgücü piyasasındaki yeri ve üretim sürecindeki rolü  ve sosyal 

katılım düzeyidir. Politik boyutta dıĢlanma değerlendirilirken öncelikle demokratik 

ve demokratik olmayan ülkelerdeki farklılıklara bakılmaktadır. Toplumsal dıĢlanma 

özellikle etnik grupların politik süreçlerin dıĢında kalmalarına neden olmakta, 

dolayısıyla sosyal anlamda yaĢanan bölünmeler ülkelerdeki politik katılım türlerini 

ve kurumlarını etkilemektedir. O halde sosyo-mekansal ayrıĢma, ekonomik yeniden 

yapılandırma olarak da adlandırılan küreselleĢme, etnik veya ırksal bölümlenmeler, 

refah devletlerinin değiĢen yapıları ve sosyal kutuplaĢma ve toplumsal dıĢlanma 

konuları arasında kuvvetli bir iliĢki bulunmaktadır. Özellikle toplumsal dıĢlanma ile 

neden/sonuç iliĢkisinin bulunduğu sosyo- mekansal veya etnik ayrıĢmalar kentin 

içerisindeki bireysel mahallelerde potansiyel toplumsal sorunların oluĢmasına da 

neden olmaktadır. Massey ve Denton (1993:9) fiziksel ayrıĢmanın Amerikan 

toplumunun örgütlenmesinde temel örgütsel özellik olduğunu belirtmekte ve bunun 

kentlerdeki alt sınıf oluĢumlarında etkili olduğunu öne sürmektedir. Onların bakıĢ 

açısıyla, ayrıĢma yapısal koĢullarda toplumda iyi bir iĢ, iyi bir eğitim ve belirli 

gruplar arasında paylaĢılan değerler ve normlar sisteminden oluĢan karĢı bir kültürün 

oluĢmasına neden olmaktadır (Musterd ve Ostendorf,1998:5).  

Toplumsal dıĢlanma ile ilgili bu kavramlar toplumdaki hegemonya 

yapılarının, gücün ve ideolojilerin bir parçası olarak görülmektedir. Bir kiĢinin ya da 

bir Ģeyin dıĢlanması bir kaynağa eriĢiminin engellenmesi anlamına gelmektedir 

(White,1998:149). Belirtilen engellemelerden yola çıkarak toplumsal dıĢlanmaya 

tanım geliĢtiren Adaman ve Keyder (2006:III-IV) kavramı kiĢilerin, yoksulluk, temel 

eğitim/becerilerden mahrumiyet ya da ayrımcılık dolayısıyla, toplumun dıĢına 

itilmeleri ve toplumsal hayatta dilediklerince katılımlarının engellenmesi olarak ele 

almaktadır. Bu bağlamda, iktisadi hayatta karĢılaĢılan dıĢlanma, temel 

eğitim/becerilerden mahrum olma ya da siyasi veya kültürel ayrımcılık dolayısıyla da 
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ortaya çıkabilmektedir. Bu tip bir dıĢlanma, kaynak yetersizliğinin yoksulluğu 

yenmeyi güçleĢtirmesi nedeniyle kendi kendini besleyen bir süreci ifade etmektedir.  

Bu konuda yapılan çalıĢmalarda iki temel sonuç ortaya çıkmaktadır. 

Friedrichs‟e göre (1998:172) bunlardan birincisi, ayrıĢma ve toplumsal dıĢlanma 

analizleri çoklu seviyede eğitim, ayrımcılık ve gelir sınırlılıklarından 

etkilenmektedir. Ġkincisi eğitim ve ayrımcılığın açıklayıcı gücü ile ilgilidir. 

Toplumsal dıĢlanma ve sosyal karıĢıklık sosyal grupların yaĢam biçimlerindeki gözle 

görülür farklılıklara bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Fakat bu toplumsal dıĢlanma 

için tek baĢına yeterli değildir. Bunun yanında mekansal noktaların da toplumsal 

dıĢlanmayı belirleme üzerinde etkisi bulunmaktadır. Zira ekonomik durumdaki 

olumsuzluklara bağlı olarak kaynakları paylaĢan gruplar arasındaki rekabet 

artmaktadır. Bu rekabet sonucunda ise bazı grupların dıĢlanması olgusu ortaya 

çıkabilmektedir. Bu nedenle bu noktada üzerinde durulması gereken husus gelir ve 

sosyal karıĢıklık arasındaki bağın eksikliğidir. Bu bağı kurmak için yoksunluk 

kuramının bilinmesi gerekmektedir. Temel anlamda yoksunluk ise bireyin ulaĢmayı 

umduğu ve ulaĢtığı refah seviyeleri arasında farklılık meydana geldiği durumlarda 

ortaya çıkmaktadır. Yoksunluk da kentlerdeki sosyal karıĢıklığın en önemli nedeni 

olarak görülmektedir. Bu tespit sosyal dünyanın bölümlenmesinde ve dıĢlanma 

kalıplarının açıklanmasında etkilidir. Toplumsal dıĢlanma temelinde bire bir 

ekonomik dıĢlanma ile eĢit bir kavram değildir. Ancak, artan sosyal bölünme, uzun 

dönemli iĢsizlik ve toplumun yaĢam kalitesi toplumsal dıĢlanma üzerinde büyük 

etkiler yapmaktadır. Bu formun oluĢumunda geniĢ çaplı yoksunluk durumu da etkili 

olmaktadır (Mandanipour,2003:76). O halde toplumsal dıĢlanmanın yoksulluk ile 

birlikte ele alınıp analiz edilmesi gereklilik haline gelmektedir.  

Yoksulluk ve dıĢlanma arasındaki iliĢkisellik konu ile ilgili çalıĢmalarda 

sıklıkla dillendirilmektedir. Bu çalıĢmalarda yoksulluğun dıĢlanmayı arttırıcı etkisine 

vurgu yapılmakta ve özellikle gelir, istihdam, sosyal güvenlik ve bunların getirisi 

olarak da eğitim, sağlık, barınma vb. birtakım imkanlardan yoksunluk, nedensellik 

iliĢkisi açısından toplumsal dıĢlanmanın en önemli kısmını oluĢturmaktadır. Zira bu 

olgular bir yandan toplumsal dıĢlanmanın temelini oluĢtururken, öte yandan da kısır 

döngüsel bir Ģekilde gelecek kuĢaklarında bu yapı içerisinde sürekli döngüsüne 

neden olmaktadır. Dolayısıyla, yoksulluk ve toplumsal dıĢlanma birbirlerine karĢı 
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neden sonuç ikilemine sahip tartıĢmalar arasında yer almaktadır. Bu bağlamda 

Adaman ve Keyder yoksulluk ve dıĢlanma iliĢkisini Edmonton Social Plan (2005) 

dan aktardıkları tablo üzerinden tartıĢmaktadırlar. Buna göre; 

Tablo 4: Yoksulluk ve DıĢlanma ĠliĢkisi 

 DıĢlanmıĢ DıĢlanmamıĢ 

Yoksul 1 2 

Yoksul Değil 3 4 

Edmonton Social Plan (2005, Akt. Adaman- Keyder, 2006:8) 

Tablodan anlaĢılacağı gibi, yoksulluk ve dıĢlanma iliĢkisinde dört olası 

kategori bulunmaktadır. 1 no‟lu kesim hem yoksuldur hem de toplumsal dıĢlanmaya 

maruz kalmaktadır. Buna en iyi örneği  düĢük gelirli ve varoĢ/gecekondu alanlarında 

yaĢayanlar oluĢturmaktadır. Böyle bir durumda dahi, yoksulluğun dıĢlanmanın salt 

nedeni ya da nedenlerinden biri olup olmadığı sorularını yanıtlamak farklı boyutların 

analizini gerektirmektedir. 2 no‟lu kategoride ise yoksul olmasına rağmen toplum 

dıĢına itilmemiĢ bir kesimden bahsedilmektedir. Örneğin üniversitede maddi 

imkansızlıklar içerisinde okuyan bir öğrenci de olduğu gibi. Bu kategorideki kiĢiler 

için geçerli olan ya da toplum tarafından kabul edilen varsayım, yoksulluğun geçici 

olduğudur. 3 no‟lu kategoride ise gelir ve maddi kaynaklara ulaĢmada sorunu 

olmamasına rağmen baĢka nedenlerden dolayı toplumun çoğunluğu tarafından 

toplum dıĢına itilmiĢ, dıĢlanmıĢ kesimi kastetmekteyiz. Maddi imkanları yeterli ama 

dinsel ya da cinsel tercihinden ya da etnik kökeninden dolayı dıĢlanan biri örneğinde 

olduğu gibi. 4 no‟lu kategori ise toplumsal hayata dilediğince katılabilen ve maddi 

zorlukları bulunmayan çoğunluğu tanımlamaktadır (Adaman ve Keyder,2006:8). O 

halde sonuç olarak yoksulluk ve toplumsal dıĢlanma arasında doğru orantılı bir 

iliĢkinin varlığı söz konusudur.   

Toplumsal dıĢlanma ve yoksulluk arasındaki nedensellik iliĢkisinin yanında 

değinilmesi gereken diğer bir nedensellik iliĢkisi de kimlik ve toplumsal dıĢlanma 

arasındaki durumdur. Daha önceki bölümlerde özellikle de sosyal ayrıĢma kısmında 

sıklıkla vurgulandığı için, tekrara yer vermemek adına özetle geçer isek, toplumsal 

yaĢamda daha geniĢ grubun kimliği dıĢındaki her türlü etnik, dini, cinsel, kültürel vb. 

kimlikler de toplumsal dıĢlanmaya neden olabilmektedir.  Zira bu tarz kimliksel 
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birlikteliklerin bir yanını güvenlik dayanıĢma vb. kaygılarla birlikte yaĢamak 

oluĢturuyorsa, öte yanını da farklılıkları içinde barındırmak istemeyen çoğunluğun 

dıĢlayıcı tavrı oluĢturmaktadır. Dolayısıyla sosyo-mekansal ayrıĢmaya bağlı olarak 

toplumsal dıĢlanma kadar önemli olan çıktılardan bir diğeri ise, sosyal kapanmadır. 

Boal‟a göre (1998:94-95) sosyal kapanma belirli bir grubun ırk, etnisite, dil, din, 

sosyal kökler açısından dıĢlanmasına neden olacak sosyal ve fiziksel katkılar 

sağlanmasıdır. Gruplar kendi içerisinde sosyal ve ekonomik fırsatlar açısından 

birbirine yakın ancak toplumun diğer kesimlerinin dıĢında tutulmaktadırlar. Sosyal 

kapanma olgusunun bir sonraki formu ise zorla kapama Ģeklinde gerçekleĢmektedir. 

Burada daha çok bir sınıfın/grubun kapanması durumu söz konusudur. Hem sosyal 

kapanma hem de zorla kapama olguları toplumsal dıĢlanmanın formülasyonları 

olarak görüldüğü için toplumsal dıĢlanma olgusu içerisinde sosyal kapanmaya da yer 

verildiği görülmektedir. Sonuç olarak da ister sosyal kapanma, ister toplumsal 

dıĢlanma nedeni ile olsun, aynı kimliğe ve/veya benzer nitelikte yaĢam tarzına sahip 

olan bireyler bir mekanda toplanarak yoğunlaĢmakta ve diğer mekanlarda yaĢayanlar 

ile farklılaĢmaktadırlar. 

Tüm bunlarla birlikte son yıllarda özellikle Kapitalizmin yeni tezahürüne 

koĢut olarak toplumsal dıĢlanmalar da artmaktadır. Zira serbest pazar Kapitalizmi, 

yaygın iĢsizlik, köktenci yeniden yapılanmalar, sermayenin değerinin düĢmesi, yavaĢ 

büyüme, çevresel bozulma, finansal skandallar, rekabete iliĢkin güçlükler, birçok 

ülkede gelir dağılımında giderek açılan uçurumlar ve toplumsal gerginlikler 

yaratmaktadır (Harvey,2002b:238). Bu tarz gerginliklerin nihai sonucu ise toplumsal 

dıĢlanma olarak gerçekleĢmektedir. Bu eğilim sadece az geliĢmiĢ ülkelerde değil, 

Avrupa‟nın bir çok ülkesinde de sıklıkla karĢılaĢılan bir durumdur. Bu kaygıyla 

Avrupa Birliği, 4. Çerçeve Programında, KüreselleĢme ve Toplumsal DıĢlanma 

(Globalization and Social Exclusion) projesi kısmında  küreselleĢme ve toplumsal 

dıĢlanma arasındaki iliĢkiselliği 9 AB ülkesi (Belçika, Fransa, Almanya, Ġtalya, 

Hollanda, Portekiz, Ġspanya, Ġngiltere ve Ġsveç) üzerinde araĢtırmıĢtır. Buna 

göre(2001;72-73);  

 Uzun dönemli iĢsizlik, sosyal dıĢlanmaya neden olan en önemli faktörler 

arasında yer almaktadır. Bununla birlikte yapılan iĢin kalitesi, bireyin çalıĢma 
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süresi ve elde ettiği gelir düzeyi sosyal dıĢlanma üzerinde etkili olan faktörler 

arasında yer almaktadır.  

 ĠĢgücünde artan eĢitsizlik (kalifiye iĢgücü ve kalifiye olmayan iĢgücü) gelirde 

eĢitsizliğe neden olmakta ve bu da sosyal dıĢlanmayı etkilemektedir. Elde 

edilen düĢük gelir düĢük barınma, ulaĢım, sağlık, eğitim hizmetleri 

alınmasına neden olmakta ve eĢitsizlikler artmaktadır.  

 KüreselleĢme iĢgücü piyasasını olumsuz yönde etkilemekte ve bireyler 

arasındaki eĢitsizlikleri arttırmaktadır, belirli sektörlerde yaĢanan teknolojik 

geliĢmeler sonucunda kazanılan avantajlar iĢsizliği arttırmakta ve iĢgücü 

piyasasını elde edilen geliri olumsuz etkilediğinden sosyal dıĢlanmayı 

arttırmaktadır.  

 Avrupa Birliği üye ülkelerinde uygulanan sosyal politikalar toplumsal 

dıĢlanmayı ve eĢitsizliği önleme açısından yetersiz kalmaktadır. KüreselleĢme 

olgusu devam ettiği sürece hem eĢitsizlik hem de toplumsal dıĢlanma artan 

bir Ģekilde devam edecektir.  

Sonuç olarak hangi faktörün etkisi ve belirleyiciliğinde olursa olsun 

toplumsal dıĢlanma  benzer sosyo-ekonomik, etnik ve kültürel grupların  kendilerine 

yakın gördükleri insanlarla, aynı mekansal birimlerde bir arada yaĢamalarına neden 

olmaktadır. ġüphesiz ki  bu olgu, dıĢlananların maruz kaldıkları sosyo-psikolojik 

olumsuz etkilere ek olarak özellikle toplum açısından da potansiyel gerilim ve 

çatıĢma dinamiği etkisi ile önem taĢımaktadır. 

2.3.2. Sınıfsal AyrıĢma 

Sosyo-mekansal ayrıĢmanın temel nedeni olarak Marksist terminolojide 

sıklıkla yer alan sınıfsal ayrıĢma, günümüz Kapitalist dünyasındaki çeliĢkisel 

iliĢkilerin ortaya çıkmaması adına bir takım yapaylıklarla göz ardı edilmektedir. Bu 

bağlamda da Kapitalist sistem, mekan da dahil olmak üzere günlük yaĢam 

içerisindeki çeliĢkileri, sosyo-ekonomik, kültürel, kimlik, etnik vb. bir takım 

iliĢkilere ve bunlarla bağlantılı çeliĢkilere  dayandırarak sunmaktadır. Nitekim, 

akademik yazına bakıldığında buna dayalı olarak birçok çalıĢmanın yapıldığı 

görülmektedir.  
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Sınıfsal ayrıĢmanın ortaya çıkmasına neden olan sınıf oluĢumunu Childe 

(1990:118) M.Ö 2500 yılına kadar dayandırmaktadır. Yazara göre yeni ekonomi 

tarafından üretilen artı-ürün, aslında nispeten küçük bir sınıfın elinde toplanmıĢtı. 

Artı ürünün böyle az sayıda kimsenin elinde toplanması, toplumu sınıflara 

bölünmesine ve yeni ekonomi içinde daha büyük çeliĢkilerin ortaya çıkmasına neden 

olmuĢtur. Çünkü endüstrinin yayılmasını ve bunun sonucu olarak, kır nüfusunun 

fazlasının kent tarafından emilmesini sınırlandırmıĢtır. Harvey de (2002a:150) sınıf 

gibi bir kavramın, ancak, içinde yer aldığı tarihsel koĢullarla iliĢkilendirerek anlam 

yüklenebileceğini belirtmektedir. Yazara göre sınıf, üretimin feodal, kapitalist ya da 

sosyalist biçimlerinden hangisini ele aldığımıza göre değiĢen anlamlara sahiptir. Bu 

nedenle, sınıf kuramı, bütün zamanlar ve mekanlar için geçerli olabilecek genel bir 

kategoriler dizisi tasarlamak meselesi değildir. Marx'ın benimsediği, sınıfa iliĢkisel 

bakıĢ açısı, sınıf yapılanmasının, güncel sınıf bileĢimlerini biçimlendiren etmenleri 

üzerinde dikkatimizi yoğunlaĢtırır. Bununla birlikte, kapitalist üretim biçimi 

çerçevesinde sınıf, kapitalist toplumun temel toplumsal iliĢkileriyle bağlantılı özgün 

bir anlama sahiptir. Buna göre Kapitalizm çerçevesinde sınıf yapılanmasının 

etmenleri, kapitalizmin dinamiklerince içerilen etmenlerle özdeĢtir. Bununla 

bağlantılı olarak, kapitalist toplumların evrimi ile toplumsal sınıf bileĢimlerinin 

evrimi arasında zorunlu bir iliĢki doğmaktadır. Bu iliĢki de toplumsal yapının her 

alanına etki etmektedir. 

Sınıfların oluĢumunu değerlendiren Gallino (2007:51), tarihsel materyalci 

kuramların, sınıf oluĢumunu üretim araçları sahipliğine bağladığını belirtmektedir. 

Yazara göre kim mal ve hizmet üretimi için gerekli toprak, para, makineye, yani 

sermayeye sahipse, o kaynakların en çoğunu alır ve böylece üst sınıfı 

oluĢturmaktadır. Kim bu araçlara sahip değil ve yaĢamak için kendi iĢgücünü 

satmaktan baĢka bir Ģey yapamıyorsa, o da alt sınıfı oluĢturmaktadır. Bu nedenle, 

tarihsel-materyalci kuramlarda bütün katmanlar, üretim araçlarına sahip olanlar ile 

bu araçlardan yoksun olan emekçilerden oluĢan iki karĢıt sınıf tanımlamaktadır.  

Temeli Kapitalist iliĢkilerde yatan sınıfsal ayrıĢmanın en yoğun görüldüğü 

yaĢam alanları kentsel mekanlardır.  Bilindiği gibi Marksist teori tüm sosyal 

olguların üretim ile iliĢkili olduğunu belirtmektedir. Bu, iktisadi anlamda bir üst 

yapıdır, tarihsel bağlamda ise üretim tiplerini içinde barındıran diyalektik sürecin 
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kendisinin üretilmesidir. Bu üst yapının bir parçası olarak kentin en önemli 

iĢlevlerinden biri, sermayenin dönüĢümünü ve toplanmasını sağlamasıdır. Marksist 

teoriye göre kentin ikinci iĢlevi ise, iktisadi anlamda gerekli koĢulları sağlamasıdır. 

Yani iĢgücü ve sermaye arasındaki yeniden üretim iliĢkisinin devamlılığının 

sağlanmasıdır. Bu durum ekolojik süreçte ekonomik sınıf iliĢkilerini 

belirginleĢtirmekte ve farklı hizmetlere, imkanlara ve kaynaklara sahip olan kent 

merkezi dıĢındaki yerleĢim alanlarını meydana getirmektedir (Knox,1987:297). Bu 

nedenle kentlerdeki sosyo-mekansal ayrıĢmanın temelini sınıfsal iliĢkiler 

oluĢturmaktadır. Bu olgusal durum ile kent ve Kapitalizm iliĢkisinin oluĢmaya 

baĢladığı ilk andan itibaren karĢılaĢılmaktadır. Zira Kapitalizmin kent merkezlerinde 

yoğunlaĢmaya baĢlamasından sonra çalıĢma yerleri ve yerleĢim alanları biribirinden 

ayrıĢmaya baĢlamıĢtır. Bu durum sınıf oluĢum sürecini etkilemesi açısından önem 

taĢımaktadır. Bunun yanında ModernleĢme ve sanayileĢme ile beraber toplumsal 

yapı iĢgücüne göre ayrıĢmaya baĢlamıĢ ve sınıflar arasındaki iliĢki kalıplarının 

sınırları daha açık bir Ģekilde çekilmiĢtir. 1751 yılında Londra da yaĢanmıĢ olan 

durum buna örnek olarak gösterilebilir. Bu dönemde Londra‟da sınıflar üç kısma 

ayrılmaktaydı. Bunlar kalifiye olmayan düĢük gelirli iĢgücünden oluĢan alt sınıf; 

küçük iĢletme sahipleri, düĢük seviyedeki kamu çalıĢanları, oyuncular ve yarı 

kalifiye olarak tanımlanabilecek iĢgücünden oluĢan orta sınıf; ve yöneticiler, kamu 

görevlileri, tüccarlardan oluĢan üst sınıftır (Katznelson,1981:36). Daha önce, 

modernizmde kent ve mekan bölümünde belirttiğimiz gibi Friedrich Engels de 

(1997; 76-77) Ġngiltere‟de Emekçi Sınıfın Durumu adlı çalıĢmasında aynı duruma 

dikkat çekmiĢ ve Britanya kentlerinde sınıfsal duruma göre mekansal farklılığı 

çarpıcı bir biçimde gözler önüne sermiĢtir.  

Katznelson‟a göre (1981:38) benzer durum ondokuzuncu yüzyılın ortalarında 

Paris‟te de gözlenmiĢtir. Burada da sınıfsal ayrıĢmaya bağlı olarak fiziksel ayrıĢmalar 

meydana gelmiĢtir. Üst sınıfların yaĢam alanları daha belirgin bir Ģekilde 

diğerlerinden ayrılmıĢ, orta sınıflar baĢkentin dıĢında kendi içinde homojen olarak 

yeni yerleĢim alanları yaratmıĢtır. Orta sınıfın belirginleĢen fiziksel ayrıĢması 

sonucunda yeni evler, yeni konut alanları inĢa edilmiĢtir. Mekanlar içerisinde 

yaĢanan ekonomik geliĢmeler kentin farklı sınıflarını daha belirginleĢtirmiĢtir. Alt 

sınıf ise, iĢ ve yerleĢim alanları olarak birbirine daha yakın yerlerde kalmıĢtır. 
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Kalifiye olmayan düĢük gelirli iĢgücünden oluĢan bu sınıflar baĢkentin dıĢında kendi 

iĢlerine yakın yerlerde yaĢamaya baĢlamıĢlardır. Kentler büyüdükçe kendi içerisinde 

sınıf homojenliği taĢıyan fiziksel açıdan belirgin olarak ayrıĢan mekanlar 

iĢyerlerinden daha da uzaklaĢmıĢtır.  

Sonuç olarak, ġengül‟ün de (2001a:26) belirttiği gibi, üretim ve yaĢam 

alanlarının birbirinden farklı süreçlere aitlermiĢ gibi değerlendirilmesi, iki temel 

soruna yol açmaktadır. Birinci boyut, sınıfsal konumların ikinci plana itilerek ırk, 

etnisite gibi çoğu durumda iĢçi sınıfını kendi içinde bölen kimliklerin ön plana 

çıkartılmasıdır. Ġkinci önemli boyutuysa, iĢyeri sorunlarını sermayeye, yaĢam 

mekanına iliĢkin sorunlarıysa devlete yönlendiren bir mücadele anlayıĢının baskın 

hale gelmesidir.  

O halde bütün bu vurgulamalardan yola çıkarak, Kapitalist düzen içerisinde 

yeniden üretilen toplumsal farklılaĢmaların, kapitalist toplumsal iliĢkilerinin yeniden 

üretimini kolaylaĢtıracak biçimde yapılanmıĢ olduğu söylenebilir. Sonuç olarak, 

kapitalist kentte topluluk bilinci sınıf bilincinden baskındır (Harvey,2002a:168). 

Dolayısıyla, kentsel alanlarda farklı mahallelerdeki homojenleĢme sonucunda 

fiziksel açıdan farklılaĢan sosyal gruplar oluĢmaktadır. ĠĢgücünün bölünmesi, sınıf 

bilincinin bölünmesine neden olmakta ve bu da Kapitalist sistemin sorgulanmasını 

sağlayacak gücü zayıflamaktadır.  

2.3.3. Fiziksel AyrıĢma 

Sosyal ayrıĢma ve sosyal ayrıĢmanın türevlerinin (sosyal polarizasyon, 

toplumsal dıĢlanma vb.) mekansal boyuttaki yansıması fiziksel ayrıĢma olarak 

değerlendirilmektedir.  Genel olarak fiziksel ayrıĢma iki ya da daha fazla grubun 

yaĢam alanlarının birbirinden ayrılması ve kent çevresinde kendilerine ait gördükleri 

farklı mekanlarda grupların yoğunlaĢmasını ifade etmektedir. Bu kapsamda da 

sosyo-ekonomik ve kültürel segmentlerin coğrafi mekana yansıması söz konusu 

olmaktadır. Dolayısıyla disiplinler arası bir çalıĢma alanına sahip bir olgu olarak 

değerlendirilmektedir. Bu tarz bir bakıĢ açısıyla yola çıkan Farley (2010:43) 

kavramsal olarak fiziksel ayrıĢmayı farklı disiplinler açısından ele almaktadır. Buna 

göre fiziksel ayrıĢma sosyolojik bir kavram olarak sosyal gruplar arasındaki 

etkileĢimin yoksunluğu, coğrafik anlamda ise mekanlar arasında sosyal grupların 
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eĢitsizliği olarak değerlendirilmektedir. Saltman da (1991:1) fiziksel ayrıĢmanın 

coğrafik bir alan içerisinde yaĢayan farklı grupların mekansal olarak birbirinden 

ayrılması Ģeklinde gerçekleĢtiğini vurgulamaktadır. Buna göre fiziksel ayrıĢma, bir 

toplumda azınlık gruplarının ve/veya farklı kimliklerin toplumun çoğunluğundan ayrı 

ayrı yerlerde yoğunlaĢarak yaĢamlarını sürdürmesidir. Bu aynı zamanda bu grupların 

sosyo- ekonomik açıdan, mesleki ve aile yapıları açısından ve alt kültürler açısından 

birbirinden farklılaĢması anlamına gelmektedir. K‟Akumu ve Olima ise (2007:90) 

fiziksel ayrıĢmayı, bir sosyal gruba, devlet veya piyasa mekanizması tarafından 

tahsis edilen fiziksel mekan veya herhangi bir sosyal grup tarafından tüketilen mekan 

olarak değerlendirmekte ve fiziksel ayrıĢmanın iki temel nedeni olduğunu 

vurgulamaktadır. Bunlardan birincisi ırk veya etnik kökene bağlı olarak farklı 

formlarda meydan gelen, sosyal zarar, ikincisi ise ekonomik sisteminin aksayıĢı ve 

sosyal eĢitsizliğe bağlı olarak ortaya çıkan ve  iĢgücünün ayrıĢmasına bağlı olarak 

yaĢam alanlarının ayrıĢması anlamına gelen, ekonomik sistem aksaklıklarıdır. 

Fiziksel ayrıĢmanın nedenlerinden sosyal zarar, hızlı bir Ģekilde ekonomik sistemin 

aksaklıklarına yol açmakta ve bu da hızlı bir Ģekilde fiziksel ayrıĢmaya 

dönüĢmektedir.  

Daha önceki bölümlerde vurgulandığı üzere, sosyal ayrıĢmaya neden olan 

gelir, ırk, cinsiyet, etnisite vb. farklılaĢmaların hepsi, sosyal ayrıĢmanın bir çıktısı 

olan fiziksel ayrıĢma içinde geçerli olmaktadır, yani bir baĢka değiĢle sayılan bu 

faktörlerin tamamı fiziksel ayrıĢma ile karĢılıklı etki içerisindedir. Sayılan faktörlerin 

hepsi fiziksel ayrıĢmayı beslerken, fiziksel ayrıĢmada sosyal ayrıĢma ve nedensellik 

içerisinde olduğu faktörleri beslemektedir. Dolayısıyla sayılan tüm bu faktörler 

mekansal iliĢkilerin değerlendirilmesi açısından önem arz etmektedir. Buna göre 

sosyal ayrıĢma ve tabakalaĢma ve azınlık-çoğunluk grupları her toplumda olduğu 

için bunu takip eden fiziksel ayrıĢma da her toplumda görülebilmektedir. Fakat 

bunun derecesi toplumdan topluma değiĢiklik gösterdiği için fiziksel ayrıĢmanın 

etkisi ve derecesini algılamak için o toplumun içsel dinamiklerine odaklanmak 

gerekmektedir. Bu bağlamda Farley‟e göre (2010:42) akademik olarak fiziksel 

ayrıĢma literatürü Avrupa‟da ve Kuzey Amerika‟da dört temel grupta 

çalıĢılmaktadır. Bunlar; 
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 Birinci gruptaki çalıĢmalar Ġngiltere‟deki etnik grupların sosyo-

ekonomik statüleri içerisinde açıklanmaktadır. Bu çalıĢmalarda etnik 

gruplar eğitim, gelir ve istihdam açısından negatif koĢullara 

sahiptirler. 

 Ġkinci gruptaki çalıĢmalar ulusal bazda azınlık gruplarının fiziksel 

mekanlarda ayrıĢmalarının açıklanmasında bölgesel analizleri 

kullanmaktadır. 

 Üçüncü gruptaki çalıĢmalar yoksulluk, eğitim ve sosyo- ekonomik 

ayrıĢmaların fiziksel mekanlardaki boyutlarının açıklanmasına 

yöneliktir.  

 Dördüncü gruptaki çalıĢmalar ise daha küçük mekansal ölçekte etnik 

grupların yaĢadıkları mahallelerde yapılan analizlerdir. 

Her bir çalıĢma türünde de sosyo- ekonomik açıdan mekanlar üzerine 

odaklanılmaktadır. Sosyal etkileĢim eksikliği farklı grupların fiziksel olarak 

eĢitsizlikleri ile birlikte açıklanmaktadır (Farley,2010:43). Dolayısıyla sosyal 

ayrıĢmaya temel teĢkil eden faktörler bağlamında fiziksel ayrıĢmayı tartıĢmak 

gerekmektedir. KuĢkusuz bu tarz tartıĢmalar, sosyal ayrıĢma bölümünde 

açıkladığımız üzere, sosyo-ekonomik, kültürel ve etnik karakteristiklerin 

belirleyiciliğinde gerçekleĢmekte ve fiziksel ayrıĢmanın bu temelde gerçekleĢtiği 

vurgulanmaktadır.  

Bu kapsamda bir çalıĢma yapan Kleinhans (2004:374) fiziksel ayrıĢmadaki 

neden ve bunların arasındaki etkiler üzerine bir iliĢkisellik modeli oluĢturmuĢ ve 

bunu aĢağıdaki gibi tablolaĢtırmıĢtır. Buna göre fiziksel farklılaĢma sürecinde neden 

ve etki zincirleri oldukça karmaĢık ve birçok açıdan detaylıdır. AĢağıdaki Ģekilde de 

yer alan modelden görüldüğü gibi, bir kentteki fiziksel farklılaĢma öncelikle konut 

piyasasına ve politikalarına bağlı olarak değiĢmektedir. Toplumdaki farklılaĢma 

temelli değiĢimler mahalle türü, gelir, yaĢ, sınıf, etnik kimlik gibi değiĢkenlere bağlı 

olarak ortaya çıkmaktadır. Burada devlet müdahaleleri de önem teĢkil etmektedir. 

Devletin yaptığı düzenlemelerin hedeflenen grubun fiziksel farklılaĢmasını etkilediği 

bilinmektedir. Hedeflenen grup genellikle orta sınıftır. Bu düzenlemeler sonucunda 

toplumda olumlu ya da olumsuz bazı değiĢimler yaĢanmaktadır. Olumlu değiĢimler 
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sosyal karıĢım, sosyal denge ve sosyal birleĢmedir. Bunlar aynı zamanda beklenen 

etkilerdir. Bu kavramların her biri de yine toplumun yaĢ, sınıf, gelir, iĢ, meslek, etnik 

kimlik vb. içeren değiĢkenlere göre karakterize edilmektedir. Sosyal karıĢım bu 

Ģekilde genellikle bütün mahallelerde gerçekleĢmektedir. Dahası bu üç kavram 

sokak, mahalle, gruplar gibi farklı mekansal ölçeklerde farklı bir Ģekilde 

tanımlanmaktadır. Nüfustaki olumsuz değiĢimleri önlemek amacıyla ise, genellikle 

göçmen kontrolü yapılmakta ve devletin konut edinme imkanlarının arttırılmasına 

yönelik düzenlemeler yapılmaktadır. Üçüncü grup olan sosyal uygulamalar ise, 

ikinciye bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Belirli bir mekansal ölçek genellikle açık 

değildir ve farklı sosyal sonuçlar belirli sokak, belirli mahalleler gibi farklı mekansal 

ölçeklerde  ortaya çıkmaktadır. Buna ek olarak da farklı ölçeklerde farklı sosyal 

sorunlar ortaya çıkmaktadır. Fiziksel farklılaĢma sürecinde kentlerde yenilenme 

stratejileri uygulandığını görebiliriz. Farklı konutlandırma politikaları içerisinde 

toplumun farklı karakteristiklerini mekansal olarak yansıtan fiziksel ayrıĢma 

meydana gelmektedir.  

ġekil 6: Fiziksel AyrıĢmadaki Neden- Etki Arasındaki ĠliĢki Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Kleinhans,2004:374 
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yapıya sonradan dahil olan ve görece daha düĢük toplumsal statülü gruplardır. 

Ekonomik ve toplumsal olarak sonradan katıldıkları toplumlardaki iĢlevleri belirli ve 

sınırlıdır. Bu düĢük toplumsal konumlarının sürmesinde etkili olan yönetsel/yasal 

mekanizmalar, kimi zaman için yasal engeller olarak belirginleĢmekte, kimi zaman 

ise açık olmayan ancak seçici olarak iĢleyen gizli ayrıĢma pratikleri haline 

dönüĢmektedir. Yöre kentleĢme ise, fiiliyatta bir kentteki iktisadi faaliyetin, iĢ 

fırsatlarının konumunun değiĢmesi demektir. Mesken faaliyetlerinin değiĢmesi ise, 

konut fırsatlarının konumunun değiĢmesi anlamına gelmektedir. Bütün bu 

değiĢikliklerin, ulaĢım harcamalarındaki değiĢikliklerle iliĢkili olması da 

muhtemeldir. UlaĢım hizmetinin elde edilebilirliğindeki değiĢiklik, kesindir ki, konut 

konumundan iĢ fırsatlarına eriĢimi etkilemektedir (Harvey, 2003:61). O halde bu 

yapılanmaların kapitalist üretim biçiminin bir ürünü olduğuna iliĢkin güçlü sav öne 

sürülebilmektedir. Zira ilk olarak, yöre kentleĢme, etkin olarak üretilmektedir, çünkü 

ürünlere istemin sürmesini sağlamakta ve dolayısıyla sermaye birikimini 

kolaylaĢtırmaktadır. Ġkinci olarak da, kapitalist toplumsal emeğin değiĢen bölünüĢü, 

büyük ölçüde eğitimleri ve çalıĢma koĢulları dolayısıyla yarıĢmacı ve iyelikçi 

bireycilik ideolojisiyle aĢılanmıĢ farklı bir beyaz yakalı çalıĢanlar grubu yaratmıĢtır 

ve bu grubun üyeleri, genellikle yöre kentsel olarak adlandırdığımız bir tüketim 

biçiminin üretimi için özellikle uygun görülmektedirler (Harvey,2002a:167). 

O halde kent dıĢında yaĢam alanları oluĢturmanın özellikle iĢgücü sınıfının 

kent merkezinden uzağa taĢınıp yaĢamaya baĢlaması ile gündeme geldiği 

söylenebilmektedir. Bu olgu toplumda sınıf dalgaları meydana getirmekte ve 

özellikle toplumda alt sınıf olarak tanımlanan iĢgücü sınıfının kent merkezi dıĢındaki 

alanlara yerleĢimlerini ifade etmektedir. Bu durum Marksist teoriye göre sermayenin 

kent merkezlerinde toplanmasını sağlamak amacıyla, kent merkezi dıĢındaki 

alanların yeniden inĢalarını içermektedir. Böylelikle sermayenin kent çevrelerini inĢa 

etmesine de izin verilmiĢ olmaktadır. Bununla birlikte 1970‟lerin baĢlarından itibaren 

ayrıĢmıĢ orta sınıfın tekrar kent merkezlerine geri dönmesini sağlamak amacıyla 

soylulaĢtırma (gentrification), kentsel yenileme, kentsel dönüĢüm adı verilen bir 

takım çalıĢmalarda yapılmaktadır (Savage ve Warde,1993:77-80). Bu tarz çalıĢmalar, 

kent içerisinde değerlenen arazilerin üst gelir grubu ya da sermayeye tahsis edilmeyi 

hedeflemesinden dolayı genellikle soylulaĢtırma olarak adlandırılmaktadır. 
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Kavramsal olarak soylulaĢtırma genel olarak, gerilemiĢ olan eski kent içi 

alanlarındaki yeni bir sınıfsal ve mekansal ayrıĢmayı ifade etmektedir. Yeni orta 

sınıfın bu alanlara olan talebi ve mülkiyetin değerlenmesi ile baĢlayan süreç, iĢçi 

sınıfının yerinden edilmesi ile sonuçlanmaktadır. Bu süreç aynı zamanda yeniden 

yatırım için olanaklar yaratmaktadır. Dolayısıyla soylulaĢtırma ile eski kent içi 

alanlarında mülkiyet ve arazi değerleri üzerinden kentsel rantlar yaratılarak yine 

belirli sınıflar ayrıcalıklı konuma gelmektedirler (ġen,2005:128). Kentsel 

yenileme/dönüĢüm her nekadar ikinci Dünya SavaĢı‟ndan sonra ortaya çıkmıĢ olsa 

da  soylulaĢtırmanın özellikle neo-liberal politikaların hakimiyetindeki küreselleĢme 

sürecinde ivme kazandığı söylenebilmektedir. 

Savage ve Warde‟e göre (1993:80) soylulaĢtırma çalıĢmalarında dört süreç 

izlenmektedir. Bunlar  

 Bir grubun yerleĢim alanlarını daha yüksek sosyal statüye sahip olan baĢka 

bir grup ile yer değiĢtirmek suretiyle yeniden yerleĢtirme ve sosyal 

yoğunlaĢma sağlamamak, 

 Yeni yerel hizmetleri veren ve ayırıcı estetik özellikleri sunan kent çevresinin 

dönüĢtürülmesi süreci, 

 Belirli bir kültürü, yaĢam standardını veya tüketim tercihlerini barındıran aynı 

sınıf temelli bireylerin bir araya toplanmasını sağlamak, 

 Malların ekonomik sıralamasının yeniden yapılması, sanayi için ticari 

fırsatların tanımlanması ve özel mülkiyet sisteminin yaygınlaĢtırılması.  

Bu süreçlerin tamamı gerçekleĢtiğinde ise, mekan sadece meta değer olarak 

ele alınmakta ve genelde alt gelir grubunun yaĢadığı ve iktisadi olarak değerlenen 

alan, orta ve üst gelir grubuna hazırlanarak devredilmektedir. Bu Ģekilde kentsel 

mekanın sert bir biçimde sınıflara göre ayrıĢmasının altında, kültürel sermayenin 

yaĢam tarzı yoluyla ifade edilmesi ve yeni ekonomilerin hayli esnekleĢtirdiği mal ve 

hizmet üretimine karĢın güvenli bir yatırım alanı olan arazi ve konut pazarının büyük 

sermaye yatırımları için çekim alanı haline gelmesi de etkili olmaktadır (KurtuluĢ, 

2005b:163). Bu süreç sonunda kentsel mekan birbirinden kopuk yaĢam alanlarının, 

iletiĢimsiz, etkileĢimsiz mekanların görüldüğü yerler haline gelmektedir.  
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Bütün bu vurgulamalar çerçevesinde sosyo-ekonomik, kültürel ve etnik 

etmenler fiziksel ayrıĢmanın ortaya çıkmasında önemli faktörler iken 

küreselleĢmenin getirisi olarak uygulanan politikalar kapsamında sermayenin kendi 

döngüsünü sağlamak adın mekana yönelmesi zaten ayrıĢmıĢ olan dokuyu daha da 

derinleĢtirmektedir.  

Buraya kadar söylenenlerin ıĢığında, kentsel alanlarda farklı etmenlerin 

etkisiyle ortaya çıkan mekansal ayrıĢmaların, fiiliyatta görünen nedenlerinin aslında 

yapay olduğu, sosyo-mekansal ayrıĢmaların temel nedeninin kapitalist üretim, 

tüketim ve yeniden üretim sürecinin bir uzvu olarak değerlendirmemiz gerektiği 

vurgulanabilir. Zira, kentler var olduğu andan itibaren mekansal ve toplumsal yapıda 

ayrıĢmalar hep olmuĢtur. Ancak kapitalizmin etkisini hissettirmesi ile birlikte 

ayrıĢmalar daha da görünür hale gelmiĢtir. 
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III. BÖLÜM 

TÜRKĠYE’DE KENT VE MEKÂN 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye‟de de, son dönemde küreselleĢmenin 

etkisiyle, kentler ön plana çıkması özendirilmekte ve özellikle ekonomik yeniden 

yapılanmada temel birimler arasında yer almaktadır. Bununla birlikte günümüz 

küresel dünyasında üretim tekniklerindeki esnekliğe bağlı olarak daha mikro 

ölçeklerin de sürecin önemli bir ayağını oluĢturduğuna dair tartıĢmalar da 

yapılmaktadır. Bu bağlamda Türkiye‟de mekana dair çalıĢmalarda kent ölçeği 

üzerine yoğunlaĢmakta ve  tartıĢmalar bu doğrultuda somutlaĢmaktadır.  

Buna ek olarak Türkiye kentlerinin hakim dokusunda, kentleĢmenin ivme 

kazandığı ilk yıllardan itibaren, gecekondunun önemli bir yeri olduğu bilinmektedir. 

Bu bakımdan kentsel mekanda ayrıĢmaya dair çalıĢmalar gecekondu üzerinden 

yürütülmekte ve her türlü ayrıĢmaların somutlaĢtığı yaĢam alanları olarak 

yorumlanmaktadır. 

ÇalıĢmanın bu bölümünde mekansal ayrıĢma dinamiklerine dair tartıĢma 

yürütmeden önce kentsel mekanın oluĢum sürecinin ele alınması faydalı olacaktır. 

Bu çerçevedeki bir tartıĢmayı da Türkiye kentleĢme hareketinin temel dinamiği olan 

gecekondulaĢmaya özel bir yer vermek, çalıĢmanın temel konusu olan ayrıĢma 

dinamiklerini ortaya koymak açısından anlamlı olacaktır. 

 

3.1. TÜRKĠYE’DE KENTSEL MEKÂNIN OLUġUM SÜRECĠ 

Türkiye‟de kentsel mekanın oluĢum süreci, çalıĢmanın kapsam ve sınırlılığı 

açısından iki temel dönemde ele alınacaktır. Ġlk olarak Türkiye kentlerinde 

ayrıĢmaların sosyo-mekansal yapıda kendini hissettirmesinin özellikle 

gecekondulaĢmaya koĢut olarak gerçekleĢtiği bilinmektedir. Bu nedenle Türkiye‟de 

kentleĢme hareketinin ve buna bağlı olarak da gecekondulaĢmanın baĢladığı 1950‟li 

yıllardan 1980‟li yıllara kadar olan süreç, ve Türkiye tarihi açısından ciddi bir dönüm 

noktasını teĢkil eden ve Türkiye‟deki sosyo-ekonomik yapıyı kökten değiĢtiren, bu 

kapsamda da ayrıĢma dinamiklerine ciddi bir ivme kazandıran 1980‟li yıllar ayrı ayrı 

değerlendirilecektir.    
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Literatürde sıklıkla belirtildiği gibi 1950‟li yıllar Türkiye kentleĢme 

hareketinin miladı olarak kabul edilmektedir. Bu yıllarda dıĢ yardımlarla birlikte 

tarımsal üretimin artan mekanizasyonu, devletin tarımsal kalkınmayı desteklenmiĢ 

olması ve kırsal bölgeleri kentlere bağlayan karayolu Ģebekelerinin yapılmıĢ olması, 

kentsel merkezlere büyük ölçekli göç akımları yaratmıĢtır (White,2009:111). Bunun 

yanında kırsal alanın sosyo-ekonomik olarak düĢük kalmasının yarattığı itici etkinin 

yanında kentlerin sunduğu imkanların fazla olmasından kaynaklanan çekici etkiler de 

bu yıllarda ivme kazanmıĢtır. Zira bu yıllar Türkiye açısından kapitalist dünya ile 

bütünleĢme yılları olmuĢtur. Bu bütünleĢmenin ana unsurlarını, büyük kentlerdeki 

ticaret burjuvazisi ile feodal gerici güçler oluĢturmuĢtur. Kapitalist bütünleĢme 

yanlısı ticaret burjuvazisi ile feodal gerici unsurların ittifakı, kapitalist dünya ile 

bütünleĢme olanakları olan merkezlerin geliĢmesini hızlandırmıĢtır 

(Keskinok,2006:16). Öte yandan da özel sektörün önceliğinin artmasına karĢın, 

kamu, ithal ikamesiyle ekonomik yapı içinde sanayileĢmesini sürdürmeye çalıĢmıĢtır 

(Tekeli, 2005: 148; Arıkanlı-Özdemir, 2005: 212). Bu da genelde büyük kentler 

çevresinde gerçekleĢmiĢtir. Buna bağlı olarak da kentsel alanlar kırsal için çekim 

merkezi olmuĢ ve kırsal alandaki atıl, yoksul nüfusu kendine çekmiĢtir. Tablodan da 

izlenebileceği gibi 1955 yılında % 34,4 olan kentsel nüfus oranı bu dönemin sonu 

olan 1980 yılında %43,9‟a çıkmıĢtır.  

Tablo 5. 1955-2010 Türkiye Kentsel ve Kırsal Nüfusu  

Yıllar Kırsal Nüfus     % Kentsel Nüfus  % Toplam Nüfus 

1955 17.137.420 75.1 6.974.358 24.9 24.111.778 

1965 20.585.604 65.6 10.805.817 34.4 31.391.421 

1970 21.914.075 61.4 13.691.101 38.6 35.675.176 

1975 23.478.651 58.2 16.869.068 41.8 40.347.719 

1980 25.091.950 56.1 19.645.007 43.9 44.736.957 

1985 23.798.701 47.0 26.865.757 53.0 50.664.458 

1990 22.816.760 40.4 33.656.275 59.6 56.473.035 

2000  23.797.653 35.1 44.006.274 64.9 67.803.927 

2010 17.500.632 23,7 56.222.356 76,3   73.722.988 

Kaynak: TUĠK  
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1980 öncesi kentleĢme hızının bu derece artmasına karĢın, devletin bu 

alandaki minimalist politikalarında ciddi bir değiĢme olmamıĢtır. Kalkınmacı devlet 

anlayıĢı 1960‟lı yıllarda ağrılığını hissettiren ithal ikameci sanayileĢme stratejileri ile 

daha açık hale gelmiĢtir. Bu çerçevede, devletin kentsel alanlara yatırımlarını 

minimum düzeyde tutma politikasının sonuçları çok daha çarpıcı hale gelmiĢtir. 

Devleti kentsel alanlara sınırlı müdahalesi kentleĢme sürecinin yerel toplulukların 

daha fazla insiyatifine bırakılması ile sonuçlanmıĢ, bir anlamda devlet ve orta sınıf 

merkezli bir kentsel geliĢme döneminden (yerel) topluluk merkezli kentleĢme 

dönemine geçilmiĢtir (ġengül, 2009:123). Bu tarz kentleĢme hareketlerinde ağ türü 

iliĢkiler özellikle önem taĢımıĢtır. Çünkü, kente yerleĢme sürecinde ve yerleĢim 

mekanlarının belirlenmesinde, göçün zincirleme boyutu etkili olmuĢ ve 

akraba/tanıdık ve hemĢehrilik iliĢkileri konumlaĢmada önemli bir etki oluĢturmuĢtur. 

IĢık ve Pınarcıoğlu‟na göre (2003:96) bu iliĢki ağları sayesinde kente gelen 

göçmenler, yabancısı oldukları kentte kendilerine korunaklı sayılabilecek ortamlar 

yaratmıĢlardır. Bu iliĢki ağları göçmenleri, kentin anonimleĢtirici etkileri karĢısında 

kaybolmaktan kurtarmıĢ, kentte var olabilmenin temel koĢulu olan iĢ ve konut 

piyasasında tutunabilme fırsatları yarattığı gibi, göçmenlere de yükselebilme ve 

refahlarını arttırabilme umudu sağlamıĢtır. Öte yandan da bu tarz iliĢkiler Berner‟in 

de belirttiği gibi (2007:149) etnik bağların ve yerel cemaatlerin ortaya çıkıĢına da 

neden olmuĢtur. 

Kamu kurum ve kuruluĢlarının bu sürece duyarsız kalması sürecin birçok 

boyutunun enformelleĢme ile sonuçlanmasına neden olmuĢtur. Zira, 1980 öncesi 

dönemde sermaye birikiminin yetersizliğinin getirdiği sınırlama, kalkınmacı devleti 

kentsel alanlara yapılan yatırımları kısıtlamaya itmiĢtir. Dolayısıyla 1980 

öncesindeki kalkınmacı devlet anlayıĢı sınıfsal iliĢkileri olduğu kadar kentleĢme 

dinamiklerini de anlamamıza önemli ölçüde yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda 

Türkiye‟nin 1980 öncesi dönemdeki kentleĢme süreçlerine bakıldığında, bu sürece 

damgasını vuran iki temel iliĢki tarzının olduğu görülmektedir. Bunlar orta sınıfların 

ve kent yoksullarının geliĢtirdikleri stratejilerdir.  Orta sınıfların Türkiye‟de 1980 

öncesi dönemde kentle oldukça özgün bir iliĢki tarzı kurdukları ve bu iliĢki 

aracılığıyla hem kentin biçimleniĢi hem de kentsel süreçler üzerinde önemli ölçüde 

etkili oldukları söylenebilir. Bu süreçte ortaya çıkan iliĢki tarzı ise apartmanlaĢma 
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olarak belirmektedir. ApartmanlaĢma olgusu, Türkiye‟de kentli orta sınıfların ortaya 

çıkıĢında ve refah düzeylerini arttırma uğraĢlarında temel bir rol oynamıĢtır. Bunun 

yanında 1980 öncesi dönemde kent yoksullarının politik denklemler içinde yer 

alabilmesinin temel araçlarından biri olan gecekonduya benzer bir Ģekilde 

apartmanlaĢma da kentli orta sınıfların, dönemin sınıfsal ittifaklarına katılımında 

temel bir rol oynamıĢtır.  BaĢka bir değiĢle Türkiye‟de apartmanlaĢma olgusunu, orta 

sınıfların kentleĢme sürecinin yarattığı sorunlarla baĢ edebilmek için geliĢtirdikleri 

bir güç birliği, bir tür dayanıĢma iliĢkisi olarak görmek yerinde olacaktır (IĢık ve 

Pınarcıoğlu, 2003,102-104).    

1980 öncesi dönemdeki kentleĢme süreçlerine damgasını vuran bir diğer  

iliĢki tarzı da kent yoksullarının geliĢtirdikleri stratejilerdir. Yukarıda belirtildiği gibi, 

bu süreçte kaynakların öncelikli olarak sanayileĢmeye yönlendirilmesi, kentsel alt 

yapı ve birlikte tüketime ayrılan kaynakların oldukça sınırlı kalmasına yol açmıĢtır. 

Bu dönem kentlerin göçü yoğun olarak yaĢamasından dolayı kentsel alt yapı ve 

hizmetlere yoğun bir talep oluĢmuĢtur (ġengül,2002:71). Devletin bu taleplere 

duyarsız kalması kentsel mekana yeni gelen yoksulların kendi çözümlerini 

üretmelerine neden olmuĢtur. Kıray‟a göre (1982:62) de güvenceli, uzmanlaĢmıĢ 

iĢlerin sanayi ve örgütlerde yeterince geliĢmemiĢ olduğu kentlerde, geleneksel köy 

çevresindeki güvence mekanizmalarının kaybolduğu ortamda kentlere göçen 

yoksullar kendilerine has çözümler yaratmıĢtır. Kentin bu yeni sakinlerinin iĢsizlik 

sorununa ürettikleri çözüm enformelleĢme olmuĢken, konut sorununa kamu arazileri 

üzerinde kurdukları gecekonduyla çözüm aramıĢlardır. Tekeli (2009: 96) bu çözümü, 

toplumun modernist meĢruiyet çerçevesine karĢı emrivaki halinde oluĢmuĢ “acil” 

niteliğinde bir olgu olduğunu belirtmektedir. O halde 1980 öncesi dönemde kent 

yoksullarının konut alanında geliĢtirdikleri stratejilerin baĢında gecekondu türü 

yerleĢimler inĢa etmek yer almaktadır.  

Gecekondu türü yerleĢmelerin kentsel mekanda hangi süreçte oluĢtuğuna dair 

farklı görüĢler ortaya atılmıĢtır. Gecekondular Tekeli‟ye göre (2005: 149) barakalar 

adıyla 1930'larda ortaya çıkmıĢtır. KeleĢ‟e göre gecekondu 1940 yılından sonra 

lügatımıza girmiĢ ve ülkemizde Ġkinci Dünya SavaĢı yılları içinde ortaya çıkmıĢ bir 

olgudur (2008:582). Kıray (1998: 91) ise gecekondunun ortaya çıkıĢını 1945‟lere 

kadar götürmektedir. Yazar göre “gecekondular, yalnızca, tarımda pazara yönelik 
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üretimi geçiĢin göresel olarak hızlandığı ve kentteki nüfus yığılmasının hızla 

artmasına karĢılık, çok yavaĢ bir sanayileĢmenin gerçekleĢtirdiği toplumlarda ortaya 

çıkmıĢtır. Ayrıca bu gözleme, sosyo ekonomik değiĢmelerin yalnız klasik Pazar 

mekanizmasıyla düzenlendiği toplumlarda yer aldığını da eklemek gerekmektedir” 

(Kıray,1998:90). 20 Temmuz  1966 tarihli 775 sayılı Gecekondu Kanunu    

Gecekonduyu,  “imar ve yapı iĢlerini düzenleyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı 

kalınmaksızın, kendisine ait olmayan arazi veya arsalar üzerinde, sahibinin rızası 

alınmadan yapılan izinsiz yapılar” olarak tanımlamaktadır
2
. Kentbilim Terimleri 

Sözlüğünde ise, gecekondu, “Bayındırlık ve yapı kurallarına aykırı olarak, gerçek ya 

da tüzel, kamusal ve özel kiĢilerin toprakları üzerine, toprak iyesinin istenç ve bilgisi 

dıĢında onamsız olarak yapılan, barınma gereksinimleri  devletçe ve kent 

yönetimince karĢılanamayan yoksul ya da dar gelirli ailelerin yaĢadığı barınak türü” 

olarak tanımlanıyor (KeleĢ, 2008: 582). Kongar (1982:29) ise gecekondulaĢmayı, 

kentteki iki ayrı toplumsal sistemin varlığına bağlamaktadır. Bir baĢka deyiĢle, 

merkez-çevre kuramı çerçevesinde yapılan çözümlemelerde ortaya atılan çağdaĢ-

kapitalist kesim ile gelenekçi-feodal kesim ayrımının, kentleĢme olayına fiziksel 

olarak yansımasıdır gecekondu. O halde belirtilenlere dayanarak gecekondulaĢmanın, 

kırdan kente göçen kitlelerin temel konut edinme biçimi olarak 1930‟lu yıllarda 

ortaya çıktığı ancak tıpkı Türkiye kentleĢme hareketinde olduğu gibi 1950‟li yıllarda 

ivme kazandığı  ve süreç içerisinde konut sorunu açısından yapısal bir çözüm haline 

geldiği söylenebilmektedir.  

Sonuç olarak gecekondulaĢma birden bire ortaya çıkmıĢ bir olgu değildir. 

Cumhuriyet döneminin baĢlamasıyla birlikte geliĢen bir takım sosyo-ekonomik 

olaylar Türkiye‟de gecekondulaĢmayı hazırlamıĢtır.  ġenyapılı‟ya göre (2004:269) 

gecekondulaĢmayı hazırlayan olaylar Ģunlardır;  

 Kentte becerisiz, deneyimsiz iĢçiyi istihdam edebilecek bir ekonomik 

yapının temellerinin atılması,  

                                                           
2
 http://www.toki.gov.tr/docs/mevzuat/775SAYILIKANUN.pdf 

 



113 

 

 Bu gruba açık istihdam kollarının sürekli ve tek kiĢinin kazancı ile 

aileyi geçindirebilecek düzeyde gelir sağlamaması,  

 Gelen grupların kent yaĢantısına hızlı uyumlarını sağlayacak gelir ve 

kültür birikimine sahip olmamaları,  

 Toprak üzerinde spekülatif bir mülkiyet biçiminin geliĢmesi,  

 Cumhuriyet yönetiminin açık ve tutarlı bir toprak ve konut 

politikasına sahip olmaması,  

 Eski dokunun bu nitelikteki nüfusa verebileceği konut alanlarının 

kısıtlı oluĢu,  

 Kent merkezinde ve çevresinde kamuya ait boĢ ve denetimsiz 

alanların varlığı, merkezdeki bu eĢiklerin plan dıĢı bırakılmasıdır. 

O halde 1950‟li yıllardan sonra ivme kazanan kentleĢme hareketine karĢın 

kentlerin hazırlıksız olması gecekondulaĢmayı arttırmıĢtır. Bu yıllarda baĢlayan 

gecekondulaĢma süreç içerisinde ülkenin sosyo-ekonomik, politik ve yönetsel 

yapılarını etkileyen bir duruma gelmiĢtir. Tablo‟dan da görülebileceği gibi 1955 

yılında Türkiye genelinde sayısı 50.000 olan gecekondularda yaĢayan 250.000 civarı 

nüfus, kentsel nüfusun % 4.7‟sini oluĢtururken, bu oran süreç içersinde soluksuz 

artmıĢ ve 1990‟da gecekondu sayısı 1.750.000‟e, gecekondu nüfusu 8.750.000‟e ve 

gecekonduların kentsel nüfustaki payı ise % 33.9‟a yükselmiĢtir.  

Tablo 6.  Türkiye’de Gecekondu ve Gecekondulu Nüfus (1955-2000) 

Yıllar Gecekondu Gecekondulu Nüfus Kentsel Nüfustaki Payı 

% 

1955    50.000 250.000  4.7 

1960   240.000 1.200.000 16.4 

1965   430.000 2.150.000 22.9 

1970   600.000 3.000.000 23.6 

1980 1.150.000 5.750.000 26.1 

1990 1.750.000 8.750.000 33.9 

1995 2.000.000 10.000.000 35.0 

2002 2.200.000 11.000.000 27.0 

Kaynak: KeleĢ(2008:583) 



114 

 

1995 yılında  ise bu oran % 35‟e çıkmıĢtır. 2002 yılında gecekondu sayısı 

2.200.000‟e gecekondu nüfusu da 11.000.000‟a çıkmıĢtır.     

GecekondulaĢmaya bağlı olarak oluĢan sosyo-ekonomik ve mekansal ayrıĢma 

1970‟li yıllarda hızlanmıĢ ve kentlerde sorun teĢkil etmeye baĢlamıĢtır. Kartal 

(1992), IĢık (1996:43-44), KeleĢ(2008:594), IĢık ve Pınarcıoğlu‟na(2003:113) göre, 

bu ilk dönem gecekondularının temel özelliği, kırdan göçenlerin kentin çevresinde 

yer alan hazine arazileri üzerinde esas olarak kendi emekleri ile yapımı sürecini 

gerçekleĢtirmeleridir. Yapım ve kullanım süreçlerindeki esneklik bu dönem 

gecekondularının belirleyici özelliğidir. Bu dönemdeki gecekonduların yapılıĢ 

gerekçesi göçmenin kendi barınma sorununun çözümüdür, sonraki yıllarda yapılan 

gecekondulardan   ayıran en önemli fark, yapan ile kullananın aynı kiĢi olmasıdır.  

1970‟li yıllarda dünyada baĢlayan dönüĢüm süreci 1980 yılı  itibariyle 

Türkiye‟de de baĢlamıĢ ve baĢta ekonomik alanda baĢlayan dönüĢüm iliĢkileri 

ülkedeki tüm dokuyu etkilemiĢtir. Bu yıllarda Türkiye radikal bir değiĢiklikle 

kalkınma yörüngesini ulusalcı-devletçi bir stratejiden piyasanın yön verdiği ulus 

ötesi bir stratejiye kaydırmıĢtır. Yeni kalkınma stratejisi ekonomide piyasa 

güçlerinin, kültürel alanda da rekabete dayalı bireyci ideolojilerin yayılıp geliĢmesini 

getirmiĢtir (Gülalp,2005:47). Özellikle bir önceki dönemdeki ithal ikamesi ile 

sanayileĢme politikası yerini dıĢ pazara dönük liberal ekonomi politikalarına 

bırakması bu sürecin önemli bir ayağını oluĢturmuĢtur. Bu süreçte birlikte bölüĢüm 

iliĢkileri de dönüĢümün etkisine maruz kalmıĢtır. Buna göre Türkiye Kapitalizminin 

1980‟e kadar geçerli iç birikime dayalı ithal ikameci sermaye birikimi sürecinde, bu 

modele uygun bir bölüĢüm iliĢkisi yaĢanmaktaydı. Bu sürecin birikim modeli, iç 

talebi esas aldığı için, gerek ücretler gerekse küçük üretici gelirleri açısından, talep 

yaratıcı bir bölüĢüm özelliği taĢıyordu. Ġç talebe dayalı birikim modelinin ömrünü 

tüketmesiyle, yerine inĢa edilmeye baĢlanan ihracata dönük ya da dıĢa açılmacı 

ekonomi modeli, baĢta ihracat olmak üzere döviz kazandırıcı faaliyetleri 

özendirirken, bu faaliyetlerle dünyada rekabet gücü kazanabilmek için bölüĢüm 

iliĢkilerini tersyüz etmiĢtir (Sönmez,2001:15). ġüphesiz bu politikaların bir çok 

önemli sonucu olmasına rağmen yarattığı eĢitsiz iliĢkiler ve buna bağlı olarak 

ayrıĢma ve çatıĢma dinamikleri dikkat çekici boyuta ulaĢmıĢtır.  
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Bu tabloya bağlı olarak kentleĢme hızı da bu dönemde soluksuz bir Ģekilde 

artmaya devam etmiĢtir. Dönemin baĢlangıcı olan 1980 yılında %43,9 olan kentsel 

nüfus oranı 2000 yıllında % 64,9‟a, 2010 da ise %76,3‟e ulaĢmıĢtır. KentleĢme 

oranındaki önlenemez artıĢ ve kapitalist iliĢkilerden kaynaklı eĢitsizlikler kentlerdeki 

fiziksel ayrıĢmaları tetiklemiĢtir. Bu dönemde, dünya kapitalizmiyle bütünleĢecek bir 

geliĢmenin rantlarını üreten bir kent mekanı yaratılmıĢtır (Keskinok,2006:129). 

ġengül‟ün (2009:138) deyimiyle 1980‟li yılların baĢından beri ortaya çıkan yeni 

siyasi dengeler ve ekonomik yapılanmalar, kentleĢme süreçlerinde emek gücünün 

kentleĢmesi tarafından nitelenen bir kentleĢme dönemini sona erdirirken, sermayenin 

giderek hegemonyasını kurduğu bir kentleĢme dönemi ve katmanını doğurmuĢtur. 

Türkiye‟de 1980 sonrası dönemde kentsel iliĢkilerin aktörleri arasında, kent 

yoksullarının oluĢturduğu ve gecekondular üzerinden konutlaĢan alt sınıf, bir önceki 

dönemde “yapsatçılık” üzerinden konutlaĢan orta sınıf ve üst sınıflar yer almaktadır. 

1980 sonrası yaĢanan dönüĢümün, “yapsatçılığı” tıkanma noktasına getirmesinden 

dolayı özellikle orta sınıfın kent ile olan iliĢkileri sekteye uğramıĢtır. 1980 öncesinde 

büyük kentlerde yaĢayan orta ve üst gelir grupları, kentin geniĢleme imkanı olmayan 

yerleĢik kesimlerinde sıkıĢmıĢ durumdaydılar. Daha da önemlisi, konut sektörü orta 

ve üst sınıfların kendi iç farklılaĢmalarına yanıt verebilecek, farklı taleplere uygun 

konut üretebilecek esneklikten yoksundu. Yani orta ve üst sınıflar arasında bu 

dönemde farklı davranıĢ biçimlerine götürecek ölçüde belirgin bir ayrıĢma 

bulunmamaktaydı. Orta ve üst gelir gruplarının yaĢadığı mekanlar konutun değil, de 

çevrenin prestijli konumu dolayısıyla birbirinden ayırt edilmekteydi. 1980 sonrası 

dönemde toplum içindeki farklılaĢma dinamiklerinin hızlanmasıyla birlikte orta ve 

üst gelir grupları arasında çok bariz bir ayrıĢma yaĢanmıĢ ve bu kesimlerin kent 

içindeki yaĢam alanları hızla birbirinden ayrıĢmıĢtır (IĢık ve Pınarcıoğlu, 2003,129-

131). Bir baĢka değiĢle kent yoksullarından sosyo-mekansal olarak zaten ayrıĢmıĢ 

olan bu iki sınıf, bu dönemde kendi içinde de aynı doğrultuda ayrıĢmıĢtır.    

Kent yoksulları açısından bu dönemde de süreç yine enformel konutlaĢma 

tercihleri üzeriden Ģekillenmektedir. Ancak diğer her Ģeyde olduğu gibi 1980 sonrası 

gecekondular da, bir önceki dönemde yapılan gecekondulardan ciddi farklılıklar 

taĢımaktadır. Bu dönemdeki gecekonduların bir öncekilerden temel farkı yapan ve 

kullanan arasındaki farktır. Bir baĢka değiĢle bu dönem gecekonduları ticari 
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amaçlarla üretilerek, satılıp ya da kiraya verilip, rant sağlayacı bir doku haline 

gelerek bir metaya dönüĢmüĢtür. Bu yıllardaki gecekondu yapımının temel öğesi 

olan arsa elde etme koĢulları da kökten değiĢmiĢtir. Bunun yanında yine bu yıllarda 

gecekondu yapım sürecinin kendisi de önemli değiĢiklikler geçirmiĢtir. Bu yıllarda 

gecekondu, artık piyasa dıĢı iliĢkilerle üretilen bir ürün olmaktan çıkmıĢ, kendine 

özgü iĢleyiĢ kuralları olan iliĢki ağları gecekondu üretim ve kullanımına hakim 

olmuĢtur. Yeni toplumsal grupların gecekondu sürecine katılması ile gecekondu, 

kentleĢmenin ilk aĢamalarında kırdan göçen kitleler için sunduğu türde esnek bir 

çözüm olmaktan uzaklaĢmıĢ ve gecekondu yapımı, herkesin rahatlıkla girip kendi 

evini yaptığı bir süreç olmaktan uzaklaĢmıĢtır (IĢık, 1996:44). Kartal‟a(1992,37) göre 

de, bu dönemde yapılan gecekondular yalnız barınma sorununu çözmeyip, aynı 

zamanda da bir “yatırım alanı” oluĢturmuĢtur. Bu süreçte göçmenler kentteki 

birikimlerini ve kırdan aktardığı kaynakları önemli ölçüde gecekonduya yatırmakta, 

böylece hem barınma sorununu halletmiĢ olmakta hem de servet biriktirerek sosyal 

güvenliğini sağlamaktadır. Bu noktada Kartal‟ın söylediklerinin  somut örneklerini, 

Erder‟in(1996) Ümraniye ve IĢık ve Pınarcıoğlu‟nun(2003) Sultanbeyli üzerinde 

yaptıkları araĢtırmalarda görülmektedir. Bu araĢtırma kente ilk gelenlerin barınma 

amaçlı olarak düĢündüğü gecekonduların zamanla nasıl rant sağlayıcı bir duruma 

geldiğini açıkça gözler önüne sermektedir. Bu dönüĢümde 1983 yılında çıkarılan 

2805, 1984 yılında çıkarılan 2981, 1986 yılında çıkarılan 3290, 1987 yıllında 

çıkarılan 3366 ve 1988 yılında çıkarılan 3414 sayılı yasalar çerçevesinde çıkarılan  

gecekondu aflarının da büyük rolü vardır. Ayrıca bu yıllarda gecekondu bölgeleri 

kente yeni gelen göçmenler için çekim merkezi olmuĢ ve genellikle hemĢehri ve 

akraba bağlantılarıyla aynı mekanlarda yoğunlaĢmalar baĢlamıĢtır (TümtaĢ,2007:55).  

Ayata (1989:103) bu yoğunlaĢmayı yani gecekondunun mekansal 

toplanmalara neden olmasını kümelenme olgusuna bağlamaktadır. Bu bağlamda 

yazar Türkiye‟deki gecekondu araĢtırmalarından yola çıkarak kümelenmenin 

nedenlerini ona süreklilik sağlayan dinamikleri çeĢitli etkenlere bağlamaktadır. 

Semtin kurucuları akraba ve hemĢehrilerine yakın olmak, yakınlarının desteği 

sayesinde güçlerini arttırabilmek, birlik ve beraberliği bozmayacak ve uyumsuzluk 

çıkartmayacak kiĢileri toplayabilmek için memleketlerinden yakınlarının gelmesine 

ön ayak olmuĢlardır. Böylece hemĢehri ve akraba kümelenmesi ailelerin kente uyum 
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sağlamalarında, geçinebilmelerinde ve güvenceye kavuĢmalarında baĢka olanaklar 

ortaya çıkıncaya kadar en önemli unsur olarak görülmüĢtür. Buna karĢılık bu kent 

merkezindeki bu tarz bir kümelenme Erman‟ın(1998) belirttiği gibi kentte yaĢayan 

orta sınıfın [ve üst gelir grubunun] kent merkezi dıĢına yerleĢme eğilimleri 

oluĢmuĢtur. Bu durum daha sonraki dönemlerdeki özellikle kentsel ayrıĢmalarında 

kaynağı olmuĢtur. Toplumda ayrıĢmaları besleyen en önemli kaynak ise süreç 

içerisinde daha da belirginleĢen gelir dağılımındaki dengesizlik ve  bununla ilintili 

olarak yoksulluk olmuĢtur. 

Yoksulluk tablosu Türkiye‟de özellikle 1980 sonrasında küresel sistemle 

bütünleĢme kapsamında  uygulanan politikalarla daha da artmıĢtır. Bu süreçte 

uygulanan neo-liberal ekonomi politikalarıyla kamu harcamalarının kısılması gelir 

dağılımı eĢitsizliklerini ve iĢsizliği arttırmıĢtır. Bu geliĢme de kentlerde oluĢan 

yoksullukların daha da belirginleĢmesine neden olmuĢ, yaĢanan ekonomik krizlerle 

kentlerdeki yoksulluk tablosu daha da ağırlaĢmıĢtır (Gül vd.,2007; Salan-Gül ve Gül, 

2008; Gül ve Sallan-Gül, 2008; ġengül,2007; Geray,2007; Akkaya,2002; 

TümtaĢ,2007; Göktürk ve TümtaĢ,2008).  Dünya Bankası(2003) çalıĢmasında da 

1994 ve 2001 yılları arasında eĢitsizlik ve aĢırı yoksulluk oranlarının değiĢmediği, 

ancak kentsel yoksulluk oranında bir artıĢ gözlendiği ve geleneksel dayanıĢma 

bağlarının zayıflaması ve enformel istihdam olanaklarının azalmasıyla insanların 

kendilerini daha yoksul ve korunmasız hissettikleri sonucuna varılmıĢtır.  

Yukarıda aktarılanlardan yola çıkarak kentlerdeki gelir dağılımı eĢitsizliği 

ölçütünün kırlara göre daha yüksek olduğu söylenebilmektedir. Hemen belirtilmelidir 

ki, büyük kentlerde bu oran daha da yüksektir. Aynı duruma değinen Sönmez 

(1998:80-81) önceki dönemlere göre 1980 yılından sonra, gelir dağılımındaki 

dengesizliğin çok daha fazlalaĢtığını bununda kentlerdeki ayrıĢma ve kutuplaĢmaları 

arttırdığını belirterek, gelirin en eĢitsiz dağıtıldığı ilin Ġstanbul olduğunu 

vurgulamaktadır. Ġstanbul‟da 1990‟lı yıllarda kentin en varlıklı kesimini oluĢturan 

%20‟lik kesim, kentteki gelirin %57,6‟sını alırken, en yoksul %20‟yi oluĢturan kesim 

ise gelirden %4,6 oranında pay almaktadır. Bununla birlikte aynı yıllarda Türkiye 

genelinde kiracı ailelerin oranı %30 iken, Ġstanbul‟da bu oran %44‟e yakın, 

Ankara‟da %41,5‟i, Kocaeli‟de %37 ve Ġzmir‟de ise %35‟tir. Dolayısıyla oturulan 

konut sahipliği oranı da büyük kentlerde daha düĢük seyir etmektedir. Yine bunlara 
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ek olarak Ġstanbul‟da en yüksek gelirli ailenin yıllık 1.006.000 $ gelir elde ediyorken, 

en düĢük gelirli aile 700 $ yıllık gelir elde etmektedir. Bu ikisi arasında %1437 fark 

mevcuttur, bu oran Adana‟da %1392, Ankara‟da %443 (Sömez,1998:160) olarak 

hesaplanmıĢtır.  

Bunlara ek olarak Türkiye geneline bakıldığında Türkiye gelir dağılımı 

eĢitsizliğinde dünyada ilk sıralarda bulunmaktadır(Sönmez,1990:117; 2001:15; 

2002:89). Gelirin %20‟lk dilimlere göre dağılımı esas alındığında Türkiye 

adaletsizlik açısından dünyanın ilk 20 ülkesi arasındadır. Orta gelirli ülkeler 

sıralamasında ise ilk beĢte yer almaktadır (Sönmez,2001:15; 2002:89). TÜĠK‟in 

açıkladığı Hanehalkı Bütçe AraĢtırması sonuçlarına göre 2005 yılında, hanehalkı 

kullanılabilir gelirine göre oluĢturulan yüzde 20‟lik hanehalkı gruplarından en alt 

gelir grubunu oluĢturan birinci gruptaki hane halklarının gelirden aldığı pay % 6.1 

iken, en üst gelir grubu olan beĢinci gruptaki hane halklarının gelirden aldığı pay 

%44.4‟tür. Buna göre, beĢinci yüzde 20‟lik grubun payının birinci yüzde 20‟lik 

grubun payına oranını veren eĢitsizlik ölçüsü 7.3 kat olarak hesaplanmıĢtır. Aynı 

kurumun 2011 de yayınladığı, 2009 Gelir ve YaĢam KoĢulları AraĢtırması, eĢdeğer 

hanehalkı kullanılabilir gelirlere göre oluĢturulan yüzde 20‟lik gruplarda, en yüksek 

gelire sahip son gruptakilerin toplam gelirden aldığı pay % 47,6 iken, en düĢük gelire 

sahip ilk gruptakilerin toplam gelirden aldığı pay % 5,6‟dır. Buna göre, son yüzde 

20‟lik grubun toplam gelirden aldığı pay, ilk yüzde 20‟lik gruba göre 8,5 kattır. Bu 

gösterge aĢağıdaki Tablodan da izlenebileceği gibi kentsel yerler için 7,9, kırsal 

yerler için ise 7,2‟dir. Yine gelir dağılımındaki eĢitsizlik ölçütlerinden gini katsayısı
3
 

bir önceki yıla göre 0,01 puan artıĢ ile 0,415 olarak tahmin edilmiĢtir. Katsayı, 

kentsel yerleĢim yerleri için 0,405, kırsal yerleĢim yerleri için ise 0,380 olarak 

tahmin edilmiĢtir (TUĠK, 2011). 

                                                           
3
 Gini katsayısı: KiĢisel gelir dağılımını ölçmek için, yaygın olarak kullanılan dağılım ölçüsüdür. Gini 

katsayısı, Lorenz eğrisine bağlı ve eğri ile köĢegen arasında kalan alanın, köĢegenin altında kalan 

toplam alan oranına eĢittir. Bu oran büyüdükçe, dağılımdaki eĢitsizlik artıyor demektir. Gini ölçüsü “0 

ile 1” arasında değiĢir. Bir toplumda, gelir adaletli olarak paylaĢılmıĢsa, gini katsayısı “0”a eĢit, 

toplumdaki gelirleri yalnız bir kiĢi almıĢsa, gini katsayısı “1” e eĢit olmaktadır(TUĠK, 2011). 
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Tablo 7. EĢdeğer Hanehalkı Kullanılabilir Gelirlere Göre Sıralı %20’lik 

Gruplar 

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelirlere göre sıralı yüzde 20'lik gruplar, 2008-2009

2008 2009 2008 2009 2008 2009

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

İlk yüzde 20 
(*)

5,8 5,6 6,1 6,0 6,5 6,1

İkinci yüzde 20 10,4 10,3 10,7 10,7 10,8 10,9

Üçüncü yüzde 20 15,2 15,1 15,3 15,0 15,6 15,9

Dördüncü yüzde 20 21,9 21,5 21,9 21,1 22,5 23,1

Son yüzde 20 
(*)

46,7 47,6 46,0 47,3 44,5 44,0

Gini katsayısı 0,405 0,415 0,395 0,405 0,378 0,380

Son yüzde 20/İlk yüzde 20(P80/P20) 8,1 8,5 7,5 7,9 6,8 7,2

Not: Gelir referans dönemleri bir önceki takvim yılıdır.

(*) Fertler eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelirlerine göre küçükten büyüğe doğru sıralanarak 5 gruba ayrıldığında;  "İlk yüzde 

20'lik grup"  geliri en düşük olan grubu, "Son yüzde 20'lik grup" ise geliri en yüksek olan grubu tanımlamaktadır. 

  Türkiye    Kent  Kır
Yüzde 20'lik fert grupları

           O halde 1980 sonrasında yoksulluğun artmasıyla birlikte kent artık 

eĢitsizliklerin keskinleĢtiği mekan haline gelmiĢtir (Ocak, 1996:35). Artan 

yoksulluğun önemli sonuçlarından birisi kent yoksullarının da kendi aralarında 

ayrıĢması ve kademelenmesi olmuĢtur.  Böylesi bir yapı ile kent içerisindeki 

yerleĢim alanları birbirinden farklı kesimlerin iliĢkisiz kaldığı alanlara dönüĢmüĢ ve 

kentlerdeki ayrıĢma dinamikleri ivme kazanmıĢtır.  

Bununla birlikte bu dönemde kentsel mekanda gelire dayalı eĢitsizliğin 

yarattığı sosyo-mekansal konumlaĢmanın yanında 1990‟lı yıllarda Türkiye‟nin Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden Batı illerine doğru gerçekleĢen zorunlu Kürt 

göçü de mekansal dokuya  farklı bir boyut kazandırmıĢtır. Zira zorunlu göç olgusu, 

hem Doğu ve Güneydoğu kentsel alanlarında hem de batıda, mekana yayılan ve 

yansıyan bir ayrıĢmayı da kendiliğinden oluĢturmuĢtur. Bu geliĢmede zorunlu göçün 

bir uzantısı olarak kentlerde biriken göçmen nüfusun, kentsel bütünleĢmeyi 

sağlayamamıĢ olması ve etnik  kimliği önemli bir etken olmuĢtur. GeçmiĢteki 

göçlerden farklı olarak 1990‟lı yıllardan itibaren yaĢanan zorunlu göç süreci, bir 

yandan göç edenlerin yeni yerleĢim yerlerine uyumu, kimlik ve kültürel sorunları, 

yoksulluk, kentsel gerilim ve yabancılaĢma, ayrıĢma ve bu çerçevede göç edenlerin 

zaman içinde ayrı bir doku oluĢturması gibi çok yönlü faktörlerle etkili olmuĢtur. Öte 

yandan bu göç, göç edilen mekandaki yerleĢik nüfus için ise olağanüstü ve 

beklenmedik bir durum yaratmanın yanı sıra ülke genelinde yaĢanan ekonomik 

krizlerin de etkisi ile göçmenleri önce onaylamama ve daha sonra da giderek 
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reddetme boyutuna ulaĢmıĢtır. Nitekim, özellikle göç alan yerleĢim birimlerinde 

göçmenler ve yerlilerin  etnik farklılıklarının olduğu yapılarda, farklı gerekçeler ile 

ortaya çıkmakla birlikte, hızla etnik temellere oturabilen   tepkiler  oluĢabilmiĢ ve 

toplumsal yapıyı yaralayan  bir zemin doğmuĢtur(TümtaĢ,2007:36). Bunda zorunlu 

göçün, göç sonrası süreçte karĢılaĢılan ve deneyimlenen toplumsal kentsel bağlam 

açısından önceki dönemlerdeki göç dinamiklerinden farklılaĢmıĢ olmasının 

yadsınamaz etkisi vardır. Zira Kürt göçmenlerin yeni kentsel mekanı, kalkınmacı 

stratejilere değil, neoliberalizmin ekonomik mantığına bağımlı olarak dönüĢmektedir. 

Buna göre, örneğin, 1990'lardan itibaren, kentsel rantların öneminin artmasıyla, Batı 

illerine gelen göçmenler için kent merkezlerindeki devlet arazilerinde gecekondu 

inĢa etmek bir seçenek olmaktan çıkmaya baĢlamıĢ, daha çok mevcut gecekonduların 

kiralanması veya kentin gözden çıkarılmıĢ çöküntü alanlarına yerleĢme eğilimleri 

öne çıkmıĢtır (Saraçoğlu,2010:378). Keyder‟e göre (2009b:189) bunun iki nedeni 

vardır. Ġlk olarak zorunlu göç ettirilen Kürtlerin köyleriyle hiçbir bağlarının 

kalmamıĢ olması, ikinci olarak da kentteki ilk zamanlarında geri plandan bir destek 

ummalarının mümkün olmamasıdır.  

O halde, liberal politikaların kentteki hegemonik etkisine ek olarak, zorunlu 

göçmenlerin kente hazırlıksız ve mevcut birikimlerini kullanamadıkları için 

birikimsiz gelmeleri, bölgedeki silahlı çatıĢmalar ve zorunlu göçe maruz bırakılan 

nüfusun
4
 sayıca fazla olması kentin mekansal boyutu ciddi oranda etkilenmiĢtir. 

Özellikle etnisiteye dayalı olarak dıĢlanma ve içe kapanma kentlerdeki 

                                                           
4
Bu dönemde, T.B.M.M  Göç  Komisyonu Raporuna(1998)  göre, OHAL sınırları içersinde “905”‟i 

köy, “2523‟ü” ise mezra olmak üzere toplam “3428” yerleĢim birimi boĢaltılmıĢ ve “378.335” kiĢi 

iradeleri dıĢında göç ettiği belirtilmiĢken, 6 Aralık 2006 günü kamuoyuna açıklanan Devlet Planlama 

TeĢkilatı tarafından Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü‟nce gerçekleĢtirilen TGYONA 

(Türkiye Göç ve Yerinden OlmuĢ Nüfus AraĢtırması) verilerine göre bu dönemde güvenlik nedeniyle 

göç edenlerin sayısı 953.680 ile 1.201.200 arasında olabileceği belirtilmiĢtir. Bazı sivil toplum 

örgütleri OHAL‟in ve HÜNEE‟nin verdiği rakamlardan daha yüksek rakamlar sunmaktadır. Göç 

Edenler Sosyal YardımlaĢma ve Kültür Derneği(2002) ve Ġnsan Hakları Vakfı(2000)‟da  bu iddiada 

bulunanlar arasında yer almaktadır. Bu sivil toplum örgütlerine göre bu dönemde 4000 civarı yerleĢim 

biriminden üç milyonun üzerinde kiĢi,  “10 Temmuz 1987 tarihli Olağanüstü Hal Bölge Valiliği Ġhdası 

Hakkında 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararname‟nin, Olağanüstü Hal Bölge Valisine tanıdığı, 

yetkisi altında bulunan bölgede güvenlik nedeniyle köy, mezra ve benzeri yerleĢim birimlerini 

boĢalttırma, yerlerini değiĢtirme, birleĢtirme ve bu amaçla kamulaĢtırma ve diğer iĢlemleri görevinden 

ötürü yapabilme yetkisi çerçevesinde”(TESEV,2004:4) zorunlu göçe tabi olmuĢtur. Ayrıntılı bilgi için 

Bknz. TümtaĢ (2007).  
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konumlaĢmayı da etkilemiĢ kimliğe dayalı birliktelikler mekansal yapıda baskın hale 

gelmiĢtir. Bu durum sadece ülkemize has değildir. GeliĢmiĢ ve azgeliĢmiĢ ülkelerin 

bir çoğunda özellikle göçmenliğe, farklı kimliklere ve sosyo ekonomik duruma bağlı 

olarak sosyo-mekansal ayrıĢmalar gözlenmektedir.  

Sonuçta, Türkiye açısından kentteki baskın doku olan gecekondulaĢma, hem 

yaĢama alanında hem de iĢgücü piyasasında kimliğe ve kökene bağlı bir ayrıĢmayı da 

beraberinde getirmiĢtir. Ama 1980 öncesi dönemde bu ayrıĢma, hiç bir zaman 

1990‟lı yıllarda gözlenen düzeye varmadığı gibi, farklı göçmen grupların kurduğu 

iliĢki ağları, benzer türdeki diğer ağlarla hemen hiç bir sorun olmadan bir arada 

varolabilmiĢtir. 1980 öncesi dönemde göçmenlerin oluĢturduğu iliĢki ağlarının 

belirleyici niteliği, dayanıĢmacı özelliklerinin ön planda olmasıdır (IĢık ve 

Pınarcıoğlu, 2003:117). 1990‟dan sonra ise dayanıĢmacı özelliklerin temelini etnik 

ve dinsel kimlikler inĢa etmiĢ ve dayanıĢma ağları ya cemaatler üzerinden ya da etnik 

ve mezhepsel kimlikler üzerinden yürütülmüĢtür. Erder‟in (2002:175) Ġstanbul‟da 

yaptığı araĢtırmada bu savı destekler niteliktedir. Buna göre ortak yaĢamın 

düzenlemesiyle ilgili birçok sorunun çözümü cemaatlere bırakılmaktadır. Türkiye‟ye 

özgü bir olgu olmayan bu durum, diğer az geliĢmiĢ ülkelerde de görülmektedir. 

Bernstein (2003:216) küreselleĢme süreciyle Güney Afrika‟da ırk ayrımına bağlı 

olarak marjinalleĢme yaĢandığını belirtirken, Talevera da (2003) ġili‟de de kente 

yönelen kitlesel göç ile ortaya çıkan yeni dokuda, iki önemli eğilimin toplumsal 

yapıda baskın  özellik kazanmaya baĢladığını belirtmektedir. Bir yandan etnik 

farklılıkları tali gören din temelinde toplumsal yapıda etkinlik kazanan cemaatçilik 

eğilimi, diğeri ise buna paralel bir seyir izleyen ve etnik kimlikleri ön plana çıkaran 

milliyetçilik eğilimi. Berner (2007:152) bu durumu kente ait olma güdüsü 

çerçevesinde açıklamaktadır. Yazara göre kentte yaĢamak için kiĢi, oradaki örgütlere 

katılmaktadır. Kentteki örgütler, yoksulların kent toplumuna katılımlarında önemli 

bir faktör oluĢturmaktadır. Kendi toplumsal, etnik veya bölgesel örgütlere 

katılmaları, yoksullara kente ait olma duygusu kazandırmaktadır. 

Aynı dönemde mekansal yapıda baskın hale gelen bir diğer doku da sosyo-

ekonomik temelli mekansal ayrıĢmalardır. S.Ayata ve A.Ayata‟nın (2000:153) 

Ankara üzerine yaptığı çalıĢmada da bu savı destekler verilere ulaĢılmıĢtır. Buna 

göre  Ankara'da üçlü bir yapılanma içerisinde ifade edebilen sosyo-ekonomik temelli 
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bir mekansal ayrıĢma mevcuttur. Kendi içinde önemli farklılıklar gösterse de 

gecekondu en düĢük gelirli grupların yerleĢtiği bölgedir. Büyük kentlerde ve bu 

bağlamda Ankara'da karĢımıza çıkan önemli bir geliĢme orta-alt gelir grubu 

semtlerdir. Çoğu imarlı ve gecekonduya göre  geliĢmiĢ alt yapıya sahip olan bu 

semtlerde yaĢayanlar büyük örgütlerde alt idari ve teknik kadrolarda çalıĢan kimseler 

ve küçük giriĢimcilerdir. Bunların çoğunluğu orta düzeyde eğitim görmüĢtür. Orta ve 

orta üst gelir gruplarının oturduğu semtlerde ise erkeklerin yanı sıra kadınlar da 

yüksek eğitim görmüĢ ve çalıĢan kimselerdir Özellikle orta sınıf semtler uydu 

kentlerin geliĢmesiyle birlikte yeni bir farklılaĢma ve ayrıĢma sürecine girmiĢ 

durumdadır. Orta alt sınıf semtlerde komĢuluk, akrabalık, hemĢerilik dayanıĢması 

oldukça yüksek düzeydedir. Bu ortam, toplumsal kapanma, baĢkalarını dıĢlama ve 

karĢıt grup yaratma eğilimini güçlendirebilir. Bireyselliğin düĢük, geleneksel 

dayanıĢmanın yaygın olması farklılıkların belirginleĢmesine, vurgulanmasına ve 

genel bir mekansal ayrıĢmaya yol açabilir (S.Ayata ve A.Ayata  2000:164). Ancak 

belirtilen bu hususlar da yine sadece Türkiye‟ye has bir olgu değildir. AĢağıdaki 

tablo da Güney Amerika‟da beĢ kentte (Rio de Janeiro, Buenos Aires, Lima, 

SaoPaulo, Bogota) yapılan araĢtırmada ayrıĢmaya iliĢkin veriler ortaya 

koyulmaktadır.  Buna göre sosyo mekansal ayrıĢma pratikleri bu kentlerde eğitim, 

gelir, konut türü ve ulaĢım olmak üzere dört temel endeks doğrultusunda 

karĢılaĢtırılmaktadır. Bu rapora iliĢkin sonuçların özeti aĢağıda tablolaĢtırılarak 

sunulmaktadır.  
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Tablo 8. Güney Amerika’daki Kentler ve Sosyal EĢitlik Raporu 
 

Kaynak: Cities and Social Equity Detailed Report
5
‟dan (2009: 44-70) tablolaĢtırılmıĢtır. 

                                                           
5
Ayrıntılı bilgi için bknz. http://www.urban-

age.net/downloads/2009/09/SouthAmericaReport/CSE_Summary_Report.pdf  

Endeksler Endekslerde 

Kullanılan 

Değişkenler 

BREZİLYA/Rio 

de Janeiro 

Arjantin/Buenos 

Aires 

PERU/Lima BREZİLYA/Sao 

Paulo 

KOLOMBİYA/Bogota 

Farklılık 

Endeksi  

Eğitim  

Gelir 

Konutların 

Türü 

Belirlenen 

değiĢkenlere 

göre sosyal 

kompozisyon 

açısından 

kentlerde daha 

çok deniz 

kıyıları ile 

kentin diğer 

alanları arasında 

farklılıklar 

vardır.  

Belirlenen 

değiĢkenlere göre 

sosyal 

kompozisyon 

açısından 

kentlerde daha 

çok deniz kıyıları 

ile kentin diğer 

alanları arasında 

farklılıklar 

vardır. 

Belirlenen 

değiĢkenlere 

göre sosyal 

kompozisyon 

açısından 

kentlerde daha 

çok deniz 

kıyıları ile 

kentin diğer 

alanları arasında 

farklılıklar 

vardır. 

Kentin daha çok 

güneydoğu 

bölgesinde 

belirtilen 

değiĢkenlere göre 

farklılaĢmalara 

rastlanmaktadır.  

Kentin daha çok kuzey 

bölgesinde belirtilen 

değiĢkenlere göre 

farklılıklar vardır.  

ÇeĢitlilik 

Endeksi  

UlaĢım 

Olanakları 

Konut Türü  

Eğitim  

Gelir  

Kent merkezi 

belirtilen 

değiĢkenlere 

göre daha az 

çeĢitlenmiĢ, kent 

merkezi 

dıĢındaki alanlar 

daha çok 

çeĢitlenmiĢtir.  

Mahalleler 

bazında 

çeĢitlenme 

oranları kentin 

içerisinde 

belirtilen 

değiĢkenlere 

bağlı olarak 

oldukça 

yüksektir.  

Belirtilen 

değiĢkenlere 

bağlı olarak 

kentin doğu 

bölgesi daha 

çok 

çeĢitlenmiĢtir.  

Bu kentte ulaĢım 

değiĢkenine bağlı 

olarak 

çeĢitlenmeye 

rastlanmamıĢtır. 

Daha çok eğitim 

açısından kentte 

çeĢitlenmeler 

bulunmaktadır.  

ÇeĢitlenme daha çok 

belirtilen değiĢkenler 

içerisindeki konut 

türüne bağlı olarak 

gerçekleĢmektedir.  

Soyutlanma  

Endeksi  

Eğitim  

Gelir 

Kent merkezi ve 

kent merkezi 

dıĢındaki alanlar 

arasında 

soyutlanma daha 

fazladır. 

KiĢilerin eğitim 

seviyeleri 

gelirlerine etki 

yapmaktadır. 

DüĢük eğitim 

seviyesi düĢük 

gelir grubunu 

belirlemektedir.  

Eğitim seviyesi 

yüksek olan 

alanlar kentin 

daha çok deniz 

kıyısındaki 

alanlardır. Bu 

alanlar ile kentin 

bunun dıĢında 

kalan alanları 

arasında 

soyutlanma 

oldukça fazladır.  

Yüksek eğitim 

seviyesine sahip 

olan yüksek 

gelir grubundaki 

bireyler kentin 

merkezlerine 

toplanmıĢ ve 

kentin diğer 

alanlarından 

soyutlanmıĢtır.  

Eğitim seviyesi 

yüksek olan grup 

kent içerisinde 

azınlık, düĢük 

eğitim 

seviyesindekiler 

ise, çoğunluk 

grubudur. 

Azınlıkların 

yaĢadıkları 

mahallelerin  

çoğunluk 

grubundakilerden 

soyutlanması söz 

konusudur.  

DüĢük eğitim 

seviyesindekiler daha 

çok izole olmuĢ ve 

kentin kuzey 

bölgesinde toplanarak 

soyutlanmıĢlardır.  

DıĢlanma 

Endeksi  

Eğitim  Daha az eğitimli 

olanlar kent 

merkezlerinde 

toplanmıĢ, 

yüksek eğitim 

seviyesindekiler 

deniz kıyısında 

toplanmıĢ ve 

çoğunluk 

grubundan 

dıĢlanmıĢlardır.  

Daha az eğitimli 

olanlar kent 

merkezlerinde 

toplanmıĢ, 

yüksek eğitim 

seviyesindekiler 

deniz kıyısında 

toplanmıĢ ve 

çoğunluk 

grubundan 

dıĢlanmıĢlardır.  

Daha az eğitimli 

olanlar kent 

merkezlerinde 

toplanmıĢ, 

yüksek eğitim 

seviyesindekiler 

deniz kıyısında 

toplanmıĢ ve 

çoğunluk 

grubundan 

dıĢlanmıĢlardır.  

Kentin daha çok 

güney doğu 

bölgesinde 

yaĢayanlar ile 

diğer bölgelerde 

yaĢayanlardan 

dıĢlanmıĢlardır.  

Kentin kuzey bölgesi 

diğer bölgelerinden 

daha çok dıĢlanmıĢtır.  

http://www.urban-age.net/downloads/2009/09/SouthAmericaReport/CSE_Summary_Report.pdf
http://www.urban-age.net/downloads/2009/09/SouthAmericaReport/CSE_Summary_Report.pdf
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 Sonuç olarak buraya kadar bütün bu söylenenlerden anlaĢılabileceği gibi hem 

kapitalist sistemin yarattığı sosyo-ekonomik eĢitsizlikler hem de her türlü kimliksel 

farklılıklara dayalı eĢitsizliklerden kaynaklı olarak  toplumsal yapıda ayrıĢma 

dinamikleri ivme kazanmaktadır. Bu dinamiklerin etkisi ile yapılan mekansal 

konumlanıĢlar fiziksel ayrıĢmalara da neden olmakta ve mekansal farklılıklar kentte 

belirgin hale gelmektedir. Bu bağlamda Türkiye‟de mekansal ayrıĢmanın 

dinamiklerinin hangi faktörlerin etkisi ile gerçekleĢtiğini tartıĢmak yerinde olacaktır.   

       3.1.1. Türkiye’de Mekânsal AyrıĢma Dinamikleri 

Türkiye‟de mekansal ayrıĢmalar, bir önceki bölümde vurgulandığı gibi, 

özellikle kentleĢme dinamiklerine bağlı olarak ivme kazanan gecekondulaĢmayla 

birlikte kentsel mekanda belirginleĢmeye baĢlamıĢ, 1980 sonrası küreselleĢme 

çerçevesinde uygulanan neo-liberal politikalar ve  1990‟lı yıllarda Türkiye‟nin Doğu 

ve Güneydoğu bölgelerindeki çatıĢma ortamından kaynaklanan zorunlu göçe bağlı 

olarak mekansal yapıda baskın  doku haline gelmiĢtir. Türkiye‟deki mekansal 

ayrıĢmaların temelinde bir yandan direk olarak kapitalist sistemin konumlanıĢı ve 

sistemin bölüĢüm iliĢkilerinin yarattığı gelir durumu, konut, eğitim, sosyal 

güvencesizlik, gibi sosyo-ekonomik eĢitsizlikler yer alırken, öte yandan da etnik, 

dini, kültürel vb. her türlü kimliksel farklılıklar yer almaktadır. Bu kapsamda 

eĢitsizliklerin doğal sonucu ise coğrafik alana yansımakta ve kentlerde birbirleri ile 

iliĢkisiz ya da çok az iliĢkili yaĢam alanları oluĢmakta ve kent, sosyo-mekansal 

olarak ayrıĢmaktadır. Bu yargı son dönemde yapılan nitel ve nicel bir takım 

araĢtırmalar
6
 ile de ortaya konulmaktadır.    

Bu kapsamda Türkiye‟de kentlerdeki mekansal yapıda ayrıĢmaya neden olan 

faktörler arasında ilk olarak “kentli-köylü ikilemi üzerinde yoğunlaĢan ve kentlerin 

köylüleĢmesi söylemiyle beslenen kültür farkı konusu” yer almaktadır 

(Erder,2009:193). Bu bağlamda köylülerin kentle bütünleĢememeleri sorunu 

kentlileĢememe
7
 çerçevesinde literatürde tartıĢılmakta ve kentsel bütünleĢmenin 

sağlanmasında kırsal bilincin sürmesinin etkisi vurgulanmaktadır. Erder‟e göre 

                                                           
6
 Adaman- Keyder (2006),   TümtaĢ (2007) , Göktürk ve TümtaĢ (2008), Göktürk (2007), Toprak 

(2008) 

7
 Bknz Kartal (1992) 
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(2009:193) “kentin çevresindeki köylere ve eski tarım alanlarına tamamen kendi 

çabaları, kendi iliĢkileri ve kendi kaynaklarıyla yerleĢen köylüler, uzun bir süre 

kentin merkezinde yaĢayan kentli grupların erkekleri için, ucuz ve uysal iĢçi, 

kadınları için eğitilmeye muhtaç ucuz hizmetçi, politikacıları için, onlara 

dokunulmadığı sürece kendilerine oy veren bir oy deposu, kamu yöneticileri için 

yurttaĢlar kadar kaprisli ve talepkar olmayan halk anlamına geliyordu.” Ancak bu 

sorunlara ve farklı yaĢam alanlarına rağmen bütün bu gruplar, bir süre için de olsa 

kentte  çatıĢmasız bir Ģekilde yaĢamıĢlardır.  

Türkiye‟deki kentlerde sosyo-mekansal ayrıĢmaya neden olan ikinci etmen 

ise hemĢehrilik iliĢkilerinden kaynaklı olarak yaĢanan ayrıĢmalardır. Özellikle göçün 

zincirleme boyutunun etkisi ile akraba, dost, tanıdıklara bağlı olarak aynı 

mahallelerde kümelenme boy göstermiĢtir. HemĢehricilik, kente göçün baĢladığı ilk 

yıllardan itibaren süre gelen bir olgu olarak karĢımıza çıkmaktadır. KentleĢmenin 

yoğun olduğu dönemlerde kente uyum sorunuyla karĢılaĢan bireyler, memleketlerine 

göre hemĢehri grupları oluĢturmakta ve bu doğrultuda birliktelikler sağlamaktadırlar. 

Bu yapı bir yandan kendi içsel birlikteliklerini sağlarken öte yandan da ayrıĢmıĢ bir 

doku üretmektedir. Bu dokuya önemli bir katkıyı da hemĢehri dernekleri 

sağlanmaktadır. Bu dernekler üyeleri arasında yine içsel birliktelik ve dayanıĢmaları 

arttırmaktayken,  “ötekiler” ile ayrıĢmaları da beslemektedir. Yılmaz‟a göre 

(2004:260) aynı kökenden olmanın verdiği bu bilinç, o ortak kökeni paylaĢmayan 

diğer kiĢilerden ayrıĢan bir kimlik oluĢmasını sağlamaktadır. HemĢehrilik bağlarına 

dayanarak geliĢtirilen aidiyet, yeni yerleĢilen kente uyumu kolaylaĢtırdığı gibi aile, 

akraba ve yöresel bağların zayıflamasını engellemekte; baĢka bir ifade ile gelenekle 

olan bağın devamını sağlamaktadır. Toplumsal katmanlaĢmanın Ģekillenmesine de 

katkı sağlayan hemĢehrilik bağları, kendine has toplumsal ve kültürel örgütlenme 

biçimlenmelerinin de ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Bu kapsamda da mekansal ayrıĢmaya neden olan bir diğer faktör etnisite ve 

mezhebe bağlı olarak oluĢmaktadır. Cumhuriyet tarihi boyunca yaĢanmıĢ olan bir 

takım toplumsal olaylar
8
 bu tarz ayrıĢmaları arttırmıĢken, yine 1990‟larda yaĢanan 

                                                           
8
 19 Aralık 1978'de KahramanmaraĢ'ta kentteki sinemalardan birine  patlayıcı madde atıldı. 

Bombalama eyleminin karĢı görüĢlü kiĢiler tarafında yapıldığını ileri süren kalabalık sağcı bir grup 

CHP il merkezine, PTT ve TÖB-DER (Tüm Öğretmenler BirleĢme ve DayanıĢma Derneği) binalarına 

http://tr.wikipedia.org/wiki/CHP
http://tr.wikipedia.org/wiki/PTT
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%96B-DER&action=edit
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saldırdı. 21 Aralık ögle saatleri Hacı Çolak ve Mustafa YüzbaĢıoğlu adlı iki sol görüĢlü öğretmen 

silahlı saldırı sonucu yaĢamlarını yitirdi. 22 Aralık'ta öğretmenlerin cenazeleri kaldırılırken büyük 

olaylar oldu. Cenazelerin getirildiği camide bulunan bir grup ölenlerin cenaze namazının kılınmasına 

karĢı çıkarak engellerken bir yandan da cenaze törenine katılanların camileri ateĢe verdiği söylentisi 

kentin Sünni mahallelerine hızla yayıldı. Bunun üzerine harekete geçen silahlı ve sopalı kalabalık 

gruplar KahramanmaraĢ'ın Alevi mahallelerine saldırdılar. Katliama varan saldırılar sonucunda; 

Resmi verilere göre 105 kiĢi öldü, 176 kiĢi yaralandı, 210 ev, 70 iĢyeri tahrip edildi. 

Temmuz 1980 günü Çorum‟da Cuma namazı kılmakta olan halk, komünistler Alaeddin Camisi‟ne  

silah ve bombalarla saldırdılar gibi asılsız haberlerle kıĢkırtıldı.  Halk, sokaklara dökülünce, olayın 

hazırlayıcıları eyleme geçerek evlere, iĢ yerlerine saldırdılar.Sünniler ile Aleviler arasında sokak 

çatıĢmaları baĢladı. Alevilerin evleri, iĢ yerleri kundaklanarak yakıldı. Olayların yatıĢtırılabildiği 10 

Temmuz tarihine gelindiğinde resmi rakamlara göre 26 kiĢi yaĢamını yitirmiĢ, çok sayıda vatandaĢ 

yaralanmıĢ, evler, iĢ yerleri yakılıp yıkıma uğramıĢtı. Kayıp ihbarlarının sayısı ise 100'ün üzerindeydi. 

Bu olaylardan sonra, Çorum'dan 600 kadar aile baĢka yerlere göç etmek zorunda 

kaldı(www.wikipedia.org) 

Mersin'de, 23 Nisan 2009‟da 23 Nisan kutlamaları sırasında çocuk meselesi yüzünden çıkan kavga, 

etnik çatıĢmaya dönüĢtü. Arap kökenli vatandaĢların yoğunlukta bulunduğu mahalleli ile Kürt kökenli 

2 aile fertleri arasında çıkan taĢlı-sopalı kavgada, pompalı tüfek de kullanıldı. “Kahrolsun PKK” 

sloganlarının atıldığı tehlikeli gerginlik, bölgeye çevik kuvvet ekiplerinin sevk edilmesiyle kontrol 

altına alınırken, Kürt kökenli 2 aileden yaklaĢık 30 kiĢi 'güvenlik' gerekçesiyle tahliye edildi 

(www.milliyet.com.tr). 

31 Aralık 2009 gecesi Manisa/Selendi‟de bir kahvehanede baĢlayan tartıĢma, kısa sürede Romanlar ile 

ilçe sakinleri arasında büyük bir gerginliğe dönüĢmüĢ ve 6 Ocak 2010 tarihinde binlerce kiĢi 

Romanların ev ve araçlarını tahrip etmiĢtir. Olayların ardından Romanlar ilçeyi terk etmek zorunda 

kalmıĢtır (www.ihad.org.tr/dosya-manisa.php) 

27 Temmuz 2010‟da  Hatay'ın Dörtyol Ġlçesi'nde 4 polisin polisin Ģehit olmasından sonra toplanan bir 

grup DTP binasını ateĢe verdi. 5 katlı bir iĢ merkezinin en üst katında bulunan BDP ilçe binasına giren 

öfkeli grup, içerideki bazı eĢyaları aĢağı attı, balkonun demirlerine Türk Bayrağı astıktan sonra, 

içeride kalan eĢyaları da ateĢe verdiler. Olay yerine polislerin gelmesiyle kaçan grup, tekbir getirip, 

slogan attı (www.radikal.com.tr). 

Bursa‟nın Ġnegöl ilçesinde Kürt kökenli Ģoförün kullandığı minibüsün önünü kesen Orhaniye 

Mahallesi'nden gençler, “Bir daha buradan geçme” dediler. Çıkan tartıĢmada tartaklanan sürücü, saat 

21. 30 sıralarında arkadaĢlarıyla tekrar mahalleye geldi. Bu kiĢiler, gençlerin oturduğu kahvehaneye 

girerek bıçak ve sopalarla saldırdı. Çıkan kavgada 5 mahalleli genç bıçakla yaralandı. Yaralılar Ġnegöl 

Devlet Hastanesi‟nde tedaviye alındı. Polis, üç Ģüpheliyi gözaltına aldı.  Olay duyulunca hastane 

bahçesinde toplanan ve sayıları bini aĢan ilçe sakinleri, 3 kiĢinin gözaltında tutulduğu Merkez 

Karakolu‟na giderek Ģüphelilerin kendilerine verilmesini istedi. Öfkeli kalabalık ile polis arasında 

arbede çıktı. Olaylarda 3 polis memuru yaralandı, 6 polis aracı, savcılığa ait bir araç, 1 zabıta aracı ve 

2 sivil otomobil ateĢe verildi, polis merkezinin camları da kırıldı. Polis, havaya uyarı ateĢi açarak, 

kalabalığı polis merkezinden uzaklaĢtırdı(www.radikal.com.tr). 

Mersin‟de 21 Mayıs 2011 tarihinde Kürtlerin yoğun olarak yaĢadığı Çilek mahallesinde 

Çingene/Roman olan Cono aĢireti mensupları ile Kürt kökenli vatandaĢlar birbirine girdi. Olaylarda 

bir kiĢi yaĢamını yitirdi, çok sayıda kiĢi yaralandı. TaĢlı sopalı kavgada 3 polis yaralanırken mahalle 

savaĢ alanına döndü. Olay sonrası Çingene/Roman olan aĢiret mensupları baĢka bir mahalleye taĢındı 

(http://www.ntvmsnbc.com/)  

http://tr.wikipedia.org/wiki/10_Temmuz
http://tr.wikipedia.org/wiki/10_Temmuz
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87orum
http://www.wikipedia.org/
http://milarsiv.milliyet.com.tr/Mersin/1/1086888/
http://milarsiv.milliyet.com.tr/kavga/1/1086888/
http://milarsiv.milliyet.com.tr/Arap/1/1086888/
http://www.milliyet.com.tr/
http://www.ihad.org.tr/dosya-manisa.php
http://www.radikal.com.tr/
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son dönem göç hareketinin etnik kimlik boyutu içermesi toplumsal ayrıĢma ve buna 

bağlı olarak da dıĢlanma
9
 görüntülerini arttırmıĢtır. Türkiye‟de büyük kentlerde 

yaĢanan sosyal dıĢlanma üzerine araĢtırma yapan Adaman ve Keyder‟e göre 

(2006:IX) zorunlu göç sonrasında kente gelenlerin bütün bu alt gruplara kıyasla 

dıĢlanma tecrübesini daha keskin bir Ģekilde yaĢadığına dair somut kanıtlar 

mevcuttur. Kentsel yaĢama katılımları beklenmedik bir Ģekilde gerçekleĢtiğinden, bu 

kesim kısa bir zamanda üretici pozisyondan tüketici haline gelmekte ve hem Ģu anki, 

hem de gelecekteki yaĢamlarını etkileyen, yoksulluk baĢta olmak üzere, düĢük beĢeri 

sermaye, çocukların hane gelirine katkı için çalıĢmak zorunda oluĢu ve okula 

gidemeyiĢi gibi ciddi sorunlar yaĢamaktadır. Bununla birlikte aynı araĢtırmaya göre 

dini inançlara dair de sorunlar mevcuttur: AraĢtırma kapsamında görüĢülenlerin bir 

kısmı, Alevi mezhebinden oldukları için dıĢlandıklarını ifade etmiĢtir. Benzer 

duruma Binnaz Toprak‟ın proje sorumlusu olduğu Türkiye‟de Farklı Olmak (2008) 

ve Ali Çarkoğlu ve Binnaz Toprak‟ın gerçekleĢtirdiği DeğiĢen Türkiye‟de Din, 

Toplum ve Siyaset (2006) araĢtırmalarında da rastlanılmaktadır. Buna göre araĢtırma 

kapsamında görüĢülen Alevilerin sosyal ve mekansal olarak farklılaĢtırıldıklarına 

dair veriler sunulmaktadır.  

Bunlara ek olarak Türkiye‟deki sosyo-mekansal ayrıĢmaya kaynaklık eden bir 

diğer faktör yaĢam alanlarına bağlı olarak yaĢanan fiziksel ayrıĢmalardır. Daha önce 

belirtildiği gibi bu tarz bir ayrıĢma birçok etmenin etkisinde olmasına rağmen, 

temelinin gelire bağlı olarak, sınıfsal boyutta gerçekleĢtiği gözlenmektedir. Bugün 

ülkemizde büyük kentlerin hemen hepsinde site tarzı kapalı yerleĢimlerle “steril ve 

güvenlikli” yaĢamlar oluĢturulmakta ve bu doğrultuda varsıl ve yoksul kesim 

arasında mekansal ayrıĢmalar artmaktadır. Bu ayrıĢmanın göstergelerinden biri de 

kentin çeperinde giderek sayıları artan ve kentli orta ve üst sınıflara hitap eden uydu 

yerleĢimler olmaktadır. Dolayısıyla farklı toplumsal sınıflara yönelik konut bölgeleri 

de birbirlerinden mekansal, sembolik veya mimari olarak ayrılmaktadır. Konut 

alanlarının ayrıĢması, bir anlamda kent yaĢamının mekansal ve toplumsal olarak 

                                                           
9
 Farklı etnik kimliğe sahip olmadan kaynaklı dıĢlanmaya iliĢkin daha ayrıntılı bilgi için Bknz. 

Yükseker (2006:44)  
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parçalanmasının da temsilidir (DanıĢ,2001:151-152). Son dönemde kentsel dönüĢüm 

adı altında gerleĢleĢtirilen uygulamalarda bu süreci bütünler bir tablo sunmaktadır. 

Ġlerleyen bölümde bu konu ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 

Bütün bunların yanında Türkiye‟deki sosyo-mekansal ayrıĢmalarla 

iliĢkilendirilebilecek bir diğer kavram sınıfsal konuma bağlı olarak gerçekleĢen 

ayrıĢmalardır. Sınıfsal ayrıĢma, kapitalist iliĢkiler çerçevesinde ortaya çıkan ve 

bölüĢüm iliĢkileri ile somutlaĢan gelir durumuna koĢut olarak gerçekleĢmektedir. 

Boratav (1995:13) sosyal tabakalaĢma ve sınıf yapısını, üretim iliĢkileri üzerine inĢa 

edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bunlar, “kapitalist ve yarı-feodal üretim iliĢkileri 

ile basit meta üretimidir.” Bu iliĢkiler ağında türeyen toplumsal sınıflar ise iĢçi sınıfı 

ile burjuvazi, yarıcı-ortakçı köylü ile toprak ağası ve piyasaya dönük küçük üretici 

(köylü) ile tüccar-tefecidir. Bu temel sınıf yapısının dıĢında, ancak ona bağımlı bir 

biçimde yer alan tabakalar ve gruplar ise, esas olarak burjuvazinin dört alt grubundan 

(sınai/tarımsal sermaye, mali sermaye, ticari sermaye ve rantiyeler) ve üç ara 

tabakadan (serbest meslek sahipleri, bürokrasi ve kentsel marjinaller) oluĢmaktadır. 

Bu tabakalaĢmanın mekana yansıması ise fiziksel farklıklıları teĢkil etmektedir. 

Dolayısıyla mekansal ayrıĢmaların temelini sınıfsal yapı, sınıfsal yapının temelini de 

emeğin sömürüsü oluĢturmaktadır. S. Ayata ve A. Ayata (2000:165) yaptıkları 

araĢtırmaya dayanarak sosyal sınıf  farklılıkları konusundaki tutumların, etnik ve 

mezhep grubu farklılıklarının ötesinde bir duyarlılık yaratmakta olduğunu 

belirtmektedir. AraĢtırma kapsamında görüĢülen kimselerin yaklaĢık üçte ikisi, farklı 

sosyo-ekonomik düzeylerden kimselerle bir arada yaĢamanın kendilerini rahatsız 

edeceğini söylemektedir. Bunun da ötesinde derinlemesine mülakatlar, sosyal sınıf 

duyarlılığının çok daha yaygın olduğunu ortaya koymaktadır. 

Bütün bunlarla birlikte bu bölümde son olarak sosyo-mekansal ayrıĢmaya 

neden olan bir faktör olarak söz edilmesi gereken husus politik tercihler ve yaĢam 

tarzları doğrultusunda oluĢmaktadır. Buna göre ülkemizde son zamanlarda özellikle 

laik-dinci ikileminde bu tartıĢmalar somutlaĢmaktadır. KONDA araĢtırma Ģirketinin 

yaptığı Siyasette ve Toplumda KutuplaĢma (2010) çalıĢmasında da bu durum ortaya 

konulmaktadır.  Bu araĢtırma kapsamında yapılan analizlere göre, toplumun hayat 

tarzları ve değerleri üzerinde bir farklılık vardır ve bu farklılık sertleĢme potansiyeli 
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barındırmaktadır. Fakat yine bu analizler gösteriyor ki, Ģu andaki kutuplaĢma daha 

net biçimde siyasi tercihler etrafında yoğunlaĢmaktadır. 

Buraya kadar vurgulananlardan yola çıkarak Türkiye‟deki mekansal ayrıĢma 

dinamiklerinin önemli bir ayağını toplumsal ayrıĢma kaynaklı olduğunu 

söyleyebiliriz.  Toplumsal ayrıĢmalar ise genellikle etnik kimlik ve mezhep 

üzerinden gerçekleĢiyorken son dönemde özellikle siyasal kutuplaĢmaya bağlı olarak 

da ayrıĢmaların yaĢandığı görülmektedir. Bu toplumsal ayrıĢmalara bağlı olarak da 

mekansal ayrıĢmalar oluĢmaktadır. ÇalıĢmanın bundan sonraki bölümünde ayrı 

baĢlıklar altında Türkiye‟deki durumu ortaya koymak yerinde olacaktır.  

 

3.1.2. TOPLUM VE MEKAN  

ÇalıĢma boyunca sıklıkla vurgulandığı gibi toplumsal ve mekansal ayrıĢmalar 

neden sonuç bağlamında kısır döngüsel bir iliĢki içerisindedir. Zira bir yandan 

toplumsal ayrıĢmalar mekansal ayrıĢmaları beslerken, öte yandan da “güvenlikli 

siteler” ve kentsel dönüĢüm uygulamalarında olduğu gibi mekansal ayrıĢmalar da 

toplumsal ayrıĢmalara neden olabilmektedir. Bu bağlamda toplumsal ve mekansal 

ayrıĢmalara neden olan etmenlerin ayrı ayrı olarak değerlendirilmesi yerinde 

olacaktır. 

3.1.2.1. Etnik Kimlik ve Mekân  

Tarihsel süreçte Türkiye‟de toplumsal ayrıĢmalara neden olan faktörler 

arasında en dikkat çekici boyuta ulaĢanı etnik kimliğe dayalı olarak yaĢanan 

ayrıĢmalar olmuĢtur. KuĢkusuz bunda, Osmanlı imparatorluğundan Türkiye 

Cumhuriyeti‟ne miras kalan toplumsal yapının bünyesinde birçok etnik unsuru 

barındırması
10

 ve Cumhuriyet yönetiminin uluslaĢma amacıyla tek tipleĢtirme 

politikasını esas alıp, farklılıkları asimile etmeyi amaçlamasının yadsınamaz etkisi 

bulunmaktadır. Bu politikalara bağlı olarak Türkiye‟de mekan ve etnik kimlik iliĢkisi 

ilk olarak “mecburi iskan politikaları” çerçevesindeki uygulamalarda ortaya 

çıkmıĢtır.   

                                                           
10

 Mutlu‟ya göre (1996:517-541) Osmanlı Ġmparatorluğu‟ndan Türkiye Cumhuriyetine miras kalan 

topraklarda yaĢayan 47 etnik grup bulunmaktaydı. 
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Aynı yöreden, ya da kentten göç eden kimselerin kentlerin gecekondu 

bölgelerinde bir arada yaĢamaları Türkiye kentleĢmesinin önemli özelliklerinden 

birisidir (Ayata,1989:101). Bu özelliğe bağlı olarak da etnik kimlik ve mekan 

iliĢkisinin ikinci dönemi 1950‟li yıllardan itibaren ülke genelinde nüfusun artan 

hareketliliğine bağlı olarak oluĢmuĢtur. Kentte geçirilen ilk zamanlarda yeni çevrede 

tutunabilmek için hem sayıca, hem de kültürel olarak “kendi insanı”na ihtiyaç duyan 

kentteki kır göçmenleri, özellikle kentin çeperindeki iskan edilmemiĢ arazilere 

konutlarını yaparken, köylü ve akrabalarıyla, ve daha genelde aynı yöreden gelmiĢ 

kiĢilerle aynı mahallede toplanma eğilimi göstermiĢlerdir (Erman,2002:2). Bu 

nedenle, bu yıllarda yaĢanan göç hareketlerinin yapısına bağlı olarak, göçmenler 

geldikleri kentteki hemĢehri iliĢkileri kapsamında dayanıĢma güdüsüyle 

kümelenmiĢlerdir. Burada “gerçekleĢen dayanıĢma konularının niteliğine bağlı 

olarak bu iliĢkiler, geniĢleyerek, aynı kökenden gelen, aynı dili konuĢan ya da aynı 

inanca sahip olanlar arasında süren güven ve güç iliĢkileri haline de 

dönüĢebilmektedir” (Erder,1999:72). Sözü edilen güven ve güç iliĢkilerinin zamanla 

kültürel ve etnik boyuta ulaĢan birlikteliklere de neden olabildiği ve özellikle yaĢam 

ve çalıĢma alanlarının belirlenmesinde kültürel ve etnik kimliklerin önemli bir faktör 

olduğu birçok kentte gözlenmektedir.  

Bu durumun 1990 sonrası gerçekleĢen göçlerde de yaĢanmıĢ olması etnik 

farklılığa dayalı mekansal ayrıĢmaların da kaynağını teĢkil etmiĢtir. Bu kapsamda 

kent içerisinde farklı mekanlarda farklı kent ve/veya bölgelerden gelenlerin 

yoğunlaĢması sonucu, mekana, kültürel, etnik ya da mezhepsel bir boyut eklenmekte 

ve mekan, yaĢayanların kimliğinden hareketle tanımlanmaktadır. Her ne kadar bu 

olgu 1980‟li yıllara kadar yaĢam mekanları arasında belirgin bir hale gelmemiĢ ve 

buna bağlı olarak da gergin dokunun oluĢumuna neden olmamıĢsa da, özellikle 

1990‟dan sonra bu dokunun kentsel gerilimlere temel teĢkil ettiği 

söylenebilmektedir. Zira, daha önce belirtildiği gibi, 1990 sonrası yaĢanan zorunlu 

göçün en önemli özelliği göç edenlerin etnik kimliğinde ortaya çıkmaktadır. Çünkü, 

göç veren mekan olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Cumhuriyet tarihi 

öncesinde de etnik kimliği Kürt olan yurttaĢların ağırlıklı olarak yaĢadığı bir bölge 

olmuĢtur. Nihayetinde bu göçe bağlı olarak 1990‟lardan sonra kentlerde “bugüne 

kadar rastlanmayan ölçüde kökene dayalı gruplaĢmalar dikkati çekmeye baĢlamıĢtır. 
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Bu gruplaĢmaların bir kesimi gündelik yaĢamla ilgili dayanıĢma grupları niteliği 

göstermekle birlikte, bir kesiminin kültürel, etnik, dinsel kimlikle ilgili talepler 

niteliği taĢıdığı gözlenmektedir” (Erder,2009:194). 

Bu nedenle etnik kimlik ve mekan iliĢkisinin üçüncü dönemi 1990 sonrası 

yaĢanan zorunlu göçe bağlı olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu süreçte, zorunlu göç ile kentte 

birikimsiz ve hazırlıksız gelen Kürtler, kentsel alanlardaki yaĢam alanlarını seçerken, 

bir yandan güvenlik, birliktelik ve dayanıĢma güdüleriyle, öte yandan da maruz 

kaldıkları dıĢlanma tutumuyla aynı mekanlarda yoğunlaĢmıĢtır. Saraçoğlu‟na göre 

(2010:363) Kürtlerin maruz kaldığı bu dıĢlanma, dıĢ aktörlerin etkisiyle oluĢan bir 

reaksiyon değil, bilakis toplumun bilinçli tercihinden kaynaklanmaktadır. Yazar, 

tanıyarak dıĢlama olarak kavramsallaĢtırdığı bu durumu Ģöyle açıklamaktadır.  

Tanıyarak dıĢlama orta sınıf görüĢmecilerin Kürtlere yönelik algısının üç 

özelliğine vurgu yapıyor: Birincisi, orta sınıf görüĢmeciler Kürtleri Türk milletinin 

bir parçası olarak gören tanımama üzerine kurulu geleneksel asimilasyoncu devlet 

söyleminden farklı olarak, Kürtleri ayrı bir halk ve topluluk olarak tanıyorlar. 

Ġkincisi, Kürt karĢıtı insanların anlam dünyasında Kürtler, cahil, kültürel olarak 

geri kalmıĢ ve bölücü gibi olumsuz özelliklerle ayrıldığından, bu tanıma, 

kaçınılmaz olarak beraberinde Kürtleri dıĢlayan bir mantık içeriyor. Üçüncüsü, 

Kürt karĢıtı söylemin özneleri bu olumsuz stereotipleri, öncelikle, göç alan 

Türkiye kentlerinde, gündelik hayatta karĢılaĢtıkları Kürt göçmenlerle olan 

yüzeysel iliĢkilerinden ve deneyimlerinden çıkarsıyorlar. BaĢka bir deyiĢle, ancak 

Kürtleri Ģehir hayatında tanıdıktan sonra, Kürtlük kategorisinin içini dolduruyorlar. 

Bu da, orta sınıf görüĢmecilerde görülen Kürt algısının, bir örgüt, parti ya da sınıf 

gibi dıĢ aktörler tarafından dayatılan salt bir yanlıĢ bilinç olmadığını gösteriyor 

(Saraçoğlu,2010:363-364). 

Bu dıĢlanma, göçmenlerin kendilerini kentin bir parçası olarak görmelerine 

engel olmuĢ, kentin varoĢlarında kendi yaĢam biçimleri, kendi yaĢam standartları  ve 

kendi etnik kimliklerinden olan insanlarla iç içe aynı mahallelerde oturmaya 

baĢlamalarına zemin oluĢturmuĢtur. Bu geliĢme ise kent içerisinde ayrıĢmayı 

pekiĢtirmiĢ, etnik farklılıklarının olduğu noktada etnik ayrıĢmalara neden olmuĢtur. 

Bu noktada Göç Edenler Sosyal YardımlaĢma ve Kültür Derneği‟nin(2002) zorunlu 

göç eden göçmenler üzerinde yaptığı araĢtırma verileri söylenenleri 

somutlaĢtırmaktadır. Bu araĢtırma verilerine göre, Ġzmir‟de okula giden çocukların % 

24.1‟inin ve Mersin‟de okula giden çocukların %17.8‟inin etnik kökeninden dolayı 
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aĢağılanma sorunu yaĢadıkları görülmektedir. Yine bu araĢtırma verilerine göre, 

Ġzmir‟e göç edenlerin % 36.4‟ünün ve  Mersin‟e göç edenlerin de %13.1‟inin etnik 

köken-anadil farklılığı nedeniyle ev tutmakta, ev bulmakta zorlandıkları, sorun 

yaĢadıkları sonucu açığa çıkmaktayken,  göçmenlerin etnik köken farklılığı 

nedeniyle de iĢ bulma sorunu yaĢadıkları da bu araĢtırmada  ortaya çıkmaktadır. 

Etnik kökeni nedeniyle iĢ bulamama sorunu yaĢadıklarını söyleyenler Ġzmir‟de % 40 

ve Mersin‟de % 14.7‟dir (Barut,2002). TESEV‟in(2006) araĢtırma verilerinde de 

zorunlu göçmenlerin etnik kimliklerinden dolayı ayrımcılığa maruz kaldıkları 

görülmektedir. 

Dolayısıyla bu dıĢlanmanın tezahürleri içe kapanma ile sonuçlanmakta ve 

mekan ve etnik kimlik bütünleĢmesi durumu ortaya çıkmaktadır: OluĢan böyle bir 

tablonun kentlerde gerilimi tırmandırdığına dikkat çeken Erman‟a(2002:2) göre 

“belli bir etnik grubun bir mekanda kümeleĢmesi, ayrıca o mekanda yaĢayanların 

etiketlenmesine neden olmakta ve bu etiketlenme Ģiddete varan karĢıt davranıĢlara 

kadar gidebilmektedir.” Nitekim etnik/dini/kültürel çeĢitliliğin olduğu Türkiye‟de 

zaman zaman bu tarz gerilimlerin yaĢandığı görülmektedir.      

Belirtilen dönemler boyunca mekan ve etnik kimlik iliĢkisinin en önemli 

aktörlerinden biri de Roman vatandaĢlar olmuĢtur. Romanların geçmiĢten beri 

süregelen sosyo-mekansal ayrıĢmalara maruz kaldığı hemen her kentte 

gözlenmekteyken, bu sav Adaman ve Keyder‟in (2006) Ġstanbul ve Kılınç-

Demirvuran‟ın (2007) Edirne de yaptığı araĢtırma sonuçlarında da vurgulanmıĢtır. 

Buna göre etnik kimliği Roman olan vatandaĢlar toplumun bazı ön yargıları sonucu 

kentin belirli bölgelerinde yoğunlaĢarak yaĢamlarını sürdürmektedirler. Hemen 

belirtilmelidir ki, bu mekanlar da, tıpkı Kürt vatandaĢların yaĢadıkları mekanlar gibi, 

kentin en yoksul kesimi yaĢamaktadır. Zira Roman vatandaĢların istihdam ve sosyal 

güvenceden yoksun oldukları, çalıĢanların ise genelde marjinal iĢlerde yoğunlaĢtığı 

belirtilen araĢtırmaların belirgin sonuçları arasında yer almaktadır. Buna bağlı olarak 

da mekanda yoksulluk ve yoksunluk tablolarının da belirginleĢtiği ve bununda sosyo-

mekansal ayrıĢmayı perçinleĢtirdiği gözlenmektedir.  

Sonuç olarak bugün Türkiye‟de birçok kentte, özellikle büyükĢehirlerde, aynı 

kent içerisinde farklı bölgelerde, farklı etnik kimliklerle anılan mekanlar oluĢmuĢtur. 



133 

 

Bunda, ülkedeki çoğunluk grubun, baĢta Kürt ve Roman olmak üzere farklı etnik 

kimliklere tepkili ve dıĢlayıcı bir tutum sergilemesinin yadsınamaz etkisi 

bulunmaktadır.  

3.1.2.2. Mezhepsel Farklılık ve Mekân 

Türkiye‟de mekansal konumlaĢmalarda etkili olan bir diğer faktör mezhepsel 

farklılıklar olmuĢtur. Genellikle Sünni-Alevi mezhebi etrafında somutlaĢan 

mezhepsel farklılıklar, diğer kimliksel tepkilerde olduğu gibi, kentleĢmenin hız 

kazandığı yıllardan sonra, zincirleme göçün yarattığı, bir arada yaĢama ve dayanıĢma 

güdülerinin etkisiyle belirginlik kazanmıĢtır. Ayata‟ya göre de (1998:164) kentleĢme 

hareketinin ivme kazanması sonucu, Alevi ve Sünniler  arasında etkileĢim artmıĢ, bu 

nedenle de o ana dek gizli kalmıĢ farklılık ve çeliĢkiler su yüzüne çıkarak, açık 

çeliĢki ve çatıĢmalara yol açmıĢtır. Yazara göre bunda özellikle 1950‟lerden sonra 

merkez sağ hükümetlerin iktidara gelmesinin akabinde, devletin, kamu yaĢamında 

Sünni uygulamaları geniĢletmesinin etkisi bulunmaktadır. Bu kapsamda Aleviler, 

devletin artan SünnileĢmesini kendileri için bir tehdit olarak görmüĢtür. Bu tehditte 

doğal olarak içe kapanma ile sonuçlanmıĢtır. Bu bağlamda Aleviliğin bir “sorun” 

olarak algılanıp, Türkiye gündemine girmesi 1960‟lardan itibaren olmuĢtur. Bu yıllar 

ayrıca kentlerde nüfus hareketlerinin etkilerinin (farklılaĢma ve ayrıĢma) ortaya 

çıkmaya baĢladığı yıllara denk gelmektedir.  

Bunlara ek olarak Alevilerin kente göç, eğitim ve kamu sektöründe istihdam 

sonucu, topluma daha fazla entegre olmaları, uzun yıllardan beri sosyal olarak ayrı 

yaĢadıkları Sünnilerle daha sıkı bir teması ve bazen de doğrudan rekabeti beraberinde 

getirmiĢtir. Bu durum, özelikle, etnik ve dini açıdan temasın gerçekleĢtiği büyük 

kentlerde, gerilimin artmasına neden olmuĢtur (Bruinessen, 2000:120). Bu sürece 

bağlı olarak Çamuroğlu‟nun (1999:97 Akt. SubaĢı,2005:96) da belirttiği gibi, 

Aleviler için kentleĢmenin ürettiği gerilimlerden beslenen hoĢnutsuzluklar da 

kendilerine özgü yapılanma ve örgütlenme arayıĢlarına neden olmuĢtur. Buna bağlı 

olarak da Sünni çoğunlukdan farklı olan Aleviler, tıpkı etnik kimlik farklılıklarında 

olduğu gibi, hemĢehrilik bağı, dayanıĢma ve güvenlik hissiyatı ile içe kapanmıĢlardır. 

ġüphesiz bunda çoğunluk grubun dıĢlayıcı tavrının da etkisi bulunmaktadır. zira 

kendini dıĢlanmıĢ hisseden her grubun içe kapanması gibi, Aleviler de kendilerini 
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dıĢlanmıĢ hissettiklerinden içe kapanmıĢlardır. Erder‟in (2002) Ġstanbul‟da,  Adaman 

ve Keyder‟in (2006) farklı kentlerde ve Keskin‟in (2007) Ankara‟da yaptıkları alan 

araĢtırmaları sonuçlarında da Alevilerin dıĢlanmaya maruz kaldıkları belirtilmiĢtir. 

DıĢlanmanın nihai tezahürü ise sosyo-mekansal ayrıĢmalar olmuĢ ve Bruinessen‟in 

(2000:120) ve Yılmaz‟ın (2004: 262) da vurguladığı gibi aynı kent içerisinde Alevi 

ve Sünni mahalleleri oluĢmuĢtur.  

Toplumsal sisteme entegre olma çabaları, ve bütünleĢme sürecinde ortaya 

çıkan ekonomik imkanlardan pay alma yarıĢı mevcut ayrıĢmaları daha da arttırmıĢtır 

(SubaĢı, 2005:96). Bunlara ek olarak 1970‟lerde baĢlayan politik kutuplaĢma durumu 

daha da kötüleĢtirmiĢtir. GeçmiĢin Alevi isyanlarını pro-Komünist hareketler olarak 

tanımlayan aĢırı sol, Alevileri doğal müttefiki olarak kabul etmiĢtir. Diğer tarafta ise, 

faĢist ve dinci aĢırı sağ, Alevilere karĢı endiĢelerini ve nefretlerini arttırarak ve kanlı 

olayları provake ederek muhafazakar Sünni Müslümanlar üzerinde yoğunlaĢmıĢtır 

(Bruinessen, 2000:120). Bu sürecin sonunda 1978‟de Sivas ve KahramanmaraĢ, 

1980‟de Çorum ve 1993 yılında Sivas‟da Alevilere yönelik Ģiddet eylemleri 

gerçekleĢtirilmiĢtir. KuĢkusuz, bu kapsamdaki Ģiddet ve dıĢlama hareketleri, 

Alevilerin mekansal kapanmalarını daha da artırmıĢtır. Buna bağlı olarak kentlerde 

Alevi kimliği ile ifade edilen yerleĢim birimlerinin sayısı geçmiĢtekinden daha fazla 

olarak mekanda karĢılığını bulmuĢtur. Böylece kente yeni gelen Alevi göçmenler 

hemĢehrilik bağları aracılığıyla kendilerince korunaklı gördükleri mekanlarda 

kümelenmeye devam etmiĢtir.   

3.1.2.3. Siyasal KutuplaĢma ve Mekân 

Ülkemizde son yıllarda meclisteki siyasi partiler olan AKP/CHP/MHP/BDP 

arasındaki siyasal tartıĢmalar ile gündeme gelen siyasal kutuplaĢmaların, Türkiye‟de 

1946 yılında, çok partili sisteme geçiĢten sonra, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve 

Demokrat Parti (DP)  arasındaki siyasal çatıĢmalarla, toplumsal hayatta boy 

gösterdiği literatürde tartıĢılan bir olgudur. Buna bağlı olarak bu yıllardan sonra  

siyasal sistemdeki kutuplaĢmalar, siyasal yelpazedeki sağ-sol eksene göre 

yaĢanmaktadır. Özellikle, ülkenin sosyal yapısını değiĢtiren kentleĢme hareketinin 

ivme kazanmasından sonra, kentlerde oluĢan yeni toplumsal yapı, farklı siyasal 

akımların oluĢumunu da beraberinde getirmiĢtir. Bu kapsamda milliyetçi temelli 



135 

 

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ve Ġslami temelli Milli Nizam Partisi  siyasal 

akımlar Türkiye‟deki siyasi arenada boy göstermiĢtir. Siyasi yelpazedeki bu artıĢ 

beraberinde siyasal kutuplaĢmaları da arttırmıĢtır. Bu kutuplaĢma zaman zaman 

fiziksel saldırılara da dönüĢmüĢtür
11

. 

1980‟li yıllarda liberal politikaların ülke genelindeki yoksulluğu arttırması ve 

siyasal Ġslamın yükseliĢine bağlı olarak Milli GörüĢ çizgisindeki Refah  Parti‟sinin 

1994 yılındaki yerel seçimlerde, 1995 yılındaki genel seçimlerdeki baĢarısı  siyasal 

Ġslamın yeniden tehdit olarak algılanmasına neden olmuĢ ve bugünde hala sıcaklığını 

koruyan laik-anti laik/Ġslamcı kutuplaĢmasının temelini oluĢturmuĢtur.  

Bütün bu vurgulananlarla birlikte siyasal kutuplaĢmaya neden olan önemli bir 

diğer faktörde Kürt kimliği üzerine siyaset yapan Halkın Emek Partisi‟nin 1990 

yılında kurulmasından sonra gerçekleĢmiĢtir. Zorunlu göç ile kente taĢınan geniĢ 

kitleleri taban olarak gören ve bu temelde örgütlenen bu siyasi parti, göç alan  kentsel 

alanlarda önemli bir etki yaratmıĢtır. Türkiye genelinde örgütlenen ve 1991 

seçimlerinde SHP ile yaptığı ittifak sonucu TBMM‟de de temsil edilen HEP‟in 

(Halkın Emek Partisi) varlığı siyasal, yönetsel ve toplumsal açıdan farklı sorunları 

gündeme taĢımıĢtır. HEP milletvekillerinin TBMM üyeliğinin düĢürülmesi ve 

tutuklanmaları ve zorunlu göç ile Batı‟daki kentlere göçmek zorunda kalan nüfusun 

gittikleri yerlerde HEP‟e (kapatılması ile DEP; DEHAP, DTP, BDP  isimler ile 

yenileri kurulan) yönelen oyları gerginliği siyasal kutuplaĢmaları arttıran diğer 

önemli faktörler olmuĢtur. Tüm bunlara ek olarak bir yandan Güneydoğuda ölen 

askerlerin ailelerinin ve yaĢadıkları yerlerdeki yöre halkının tepkileri ön plana 

çıkmaya baĢlamıĢtır. Bu çerçevede Ģehit aileleri derneği, gaziler derneği, vatansever 

kuvvetler birliği gibi vakıf ve dernek örgütlenmelerinin artmıĢtır. Diğer yandan ise 

aynı dönemlerde, sayıları hızla aratan faili meçhul cinayetler çerçevesinde,cumartesi 

                                                           
11

 Bülent Ecevit'e ilk saldırı 1975 yılında Bolu'nun Gerede ilçesinde yapıldı. I.Milliyetçi Cephe 

hükümetinin kurulmasının üzerinden bir buçuk ay sonra partisinin düzenlediği bir mitinge katılmak 

üzere Bolu'nun Gerede ilçesine giden Ecevit'in konvoyuna ilçe giriĢinde MHP ve MSP'liler 

saldırmaya baĢladı. Çıkan çatıĢmalarda 7 kiĢi yaralandı. Saldırganlar Ecevit'in bulunduğu CHP 

otobüsünü taĢladılar.  

27 Nisan‟da ise Ecevit ve beraberindeki CHP heyeti GümüĢhane'nin ġiran ilçesine geldiklerinde yine 

MHP ve AP'lilerin saldırıları ile karĢılaĢtı. Saldırıda üçü tabanca kurĢunuyla olmak üzere 7 kiĢi 

yaralandı. CHP konvoyunda bulunan 20 kadar araç tahrip edildi. (www.sodev.org.tr) 



136 

 

anneleri, barıĢ anneleri, göç edenler derneği, ĠHD, ĠHV, TAYAD, Mazlum-Der  gibi 

örgütlenmelerde hızla geliĢmiĢtir. Bu örgüt ve yapıların farklı değerlendirmelerinin 

kamuoyunda yer bulması, toplumsal yapıyı etkileyen bir boyuta ulaĢmalarına ve 

sorunun derinleĢmesine neden olmuĢtur (TümtaĢ,2007,74).  

2002 yılından beri süregelen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarı ile 

birlikte siyasal alandaki kutuplaĢmaların ve gerginliklerin
12

 daha da arttığı 

görülmektedir. Zira, yelpazenin bir tarafında CHP-AKP ikilemine sıkıĢmıĢ, laiklik ve 

din ekseninde kutuplaĢma yer alıyorken, öte tarafında da MHP-BDP ikileminde 

milliyetçi eksenli kutuplaĢmalar yer almaktadır. Üstelik bu kutuplaĢmıĢ yapı hemen 

bütün siyasi tartıĢmalarda ön plana çıkmaktadır. KONDA‟nın 2010 yılında yaptığı 

Siyasette ve Toplumda KutuplaĢma araĢtırması sonuçları bu yargıyı destekler 

niteliktedir. Buna göre toplumda güncel siyasi tartıĢmalara dair ortak bir kanaatin 

olmadığı ve tüm konularda toplumun siyasi görüĢüne göre birkaç parçaya 

ayrılmaktadır. Özellikle toplumsal sorunlar karĢısında ortak bir tutum olmadığı, 

bilakis her türlü sorunu algılamada rasyonel tercihlerden ziyade siyasal görüĢün 

devreye girdiği dolayısıyla da uzlaĢma kültürünün oluĢamadığı araĢtırmanın önemli 

sonuçları arasında yer almaktadır.    

Bu bağlamda siyasal kutuplaĢmalar bir taraftan partizanlıkla açıklanırken öte 

yandan da her türlü sosyo-ekonomik ve kültürel kimliklerle iliĢkilendirilmektedir. 

Zira son yıllarda ülkemizdeki seçmen davranıĢlarına bakıldığında kimlik ve oy 

kullanma arasındaki iliĢki açık bir görüntü sergilemektedir (Göktürk ve Akkaya, 

2006; TümtaĢ, 2007; Göktürk ve TümtaĢ, 2009; KONDA, 2010). Buna göre 

Kürtlerin yoğun olarak yaĢadığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 

kamuoyunda “Kürt partisi” olarak vurgulanan BDP/DTP‟nin ağırlığının hissedilmesi, 

kıyı kesiminde yer alan illerde laik ve ulusalcı kimliği ile bilinen CHP‟nin ağırlığının 

                                                           
12

 23 Kasım 2009‟da DTP Genel BaĢkanı Ahmet Türk'ün Ege Bölge gezisi kapsamında düzenlenen 

Ġzmir ziyareti sırasında, Türk'ü karĢılayan DTP konvoyu bir grup ülkücünün saldırısına uğradı. Adnan 

Menderes Havalimanı'nda Türk'ü karĢılayan konvoya yapılan saldırı EĢrefpaĢa ve Üçyol semtlerinde 

yaĢandı ( www.haber.sol.org.tr) 

Partisinin Ġl kongresine katılmak üzere Van'a giden CHP Genel BaĢkanı Deniz Baykal'ın da içinde 

bulunduğu parti otobüsü taĢlı ve yumurtalı saldırıya uğradı (www.cnnturk.com) 

26 Temmuz 2010‟da Erzurum Havalimanına gelen BDP Genel BaĢkanı Selahattin DemirtaĢ‟ın 

aracınında bulunduğu konvoya GölbaĢı semtinde taĢlı saldırı düzenlendi (www.milliyet.com.tr).  

http://www.cnnturk.com/guncel.konular/chp/364/index.html
http://www.milliyet.com.tr/index/BDP
http://www.milliyet.com.tr/index/Selahattin%20Demirtas
http://www.milliyet.com.tr/index/Golbasi
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hissedilmesi, yine Orta Anadolu‟da milliyetçi ve muhafazakar partiler olan AKP ve 

MHP‟nin ağırlığının hissedilmesi bunun göstergeleri arasındadır
13

. Dolayısıyla geniĢ 

bir mekansal ölçekde toplum siyasal olarak, sağ-sol, laik-anti laik, milliyetçi-Kürtçü 

vb. olarak ayrıĢmıĢtır.  

Bunun yanında kentsel alanda daha küçük mekansal birimlerin de siyasal 

kutuplaĢmaya bağlı olarak ayrıĢtığı gözlenmektedir. Özellikle kentteki sosyo-

kimliksel dokunun mekansal yerleĢimlere etki ettiği, buna bağlı olarak da siyasal 

tutumların oluĢtuğu gözlenmektedir. Örneğin Mersin‟e bakıldığında kentte Kürt 

kimliğine sahip vatandaĢların kümeleĢtiği merkez ilçe belediyesi BDP tarafından 

yönetilmekteyken, Türkmen yerlilerin yoğunlaĢtığı merkez ilçe belediyesi MHP 

tarafından idare edilmektedir. Ġzmir‟de ise benzer durum AKP ve CHP kutuplaĢması 

üzerinden gerçekleĢmektedir. Kentteki yan yana konumdaki iki ayrı bölge, farklı 

siyasal reflekslerle hareket etmektedir. Bu örneklere dayanarak sosyo-kimliksel yapı, 

siyasal tutum ve mekan arasındaki iliĢkisellik vurgulanabilmektedir. Yani sosyo-

kimliksel yapı siyasal tutumu belirlemekteyken, özellikle kentsel mekandaki 

konumlanıĢı da etkilemektedir.     

3.1.2.4. Mahalle Baskısı 

ġerif Mardin tarafından 2 Mayıs 2007‟de RuĢen Çakır ile yapılan söyleĢide
14

 

kamuoyunun gündemine giren Mahalle baskısı kavramı, Kongar (2008) için, “bireyi 

biçimlendiren, onun tutum ve davranıĢlarını belirleyen, sosyal psikolojinin Grup 

dinamiği” alanına giren ünlü grup baskısı kavramının, tüm iliĢkileri de kapsayarak 

topluma egemen olması, bireyleri ve toplumu belli bir yöne sevk etmesi”ni ifade 

etmekteyken, Ülsever‟e göre  (2007) Mahalle baskısı sosyolojik bir terimdir ve yakın 

çevrenin değerler sistematiğinin bireyler üzerinde yaratabileceği sosyal baskıyı 

vurgulamaktadır. Bu açıdan kendiliğinden/örgütsüz bir geliĢme veya baĢtan beri var 

olma özellikleri taĢıyabilmektedir. O halde mahalle baskısını, sosyo-kültürel yapının 

psiko-fiziksel yöntemlerle belirli bir yaĢam biçiminin topluma dayatılması olarak 

tanımlayabilmek mümkün olmaktadır.  

                                                           
13

 Daha ayrıntılı bilgi için bknz. http://www.ysk.gov.tr/ysk/index.html 

14
 Ayrıntılı bilgi için Bknz.  Çakır (2008). 
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Yıldırım‟a göre (2009:39) mahalle baskısı kavramı sosyolojik perspektifte 

geleneksel, cemaatçi, dayanıĢmacı ve türdeĢ bir yaĢam ortamının ürettiği zorlamaları 

ifade etmektedir. Mahallenin, bir cemaatsel, toplumsal yaĢam alanı olarak kollektif 

bilincini bireyleri belli biçimde davranmaya zorlamak üzere geliĢtirdiği baskı 

biçimidir. Gambetti ise (2007) kavramın sadece Ġslami muhafazakarlık çerçevesinde  

değerlendirilmemesi gerektiğini öne sürmektedir. Yazara göre “kavram biraz daha 

irdelendiğinde, ne denli derinlikli ve kapsayıcı olduğu, sadece dini kesimleri 

anlatmadığı açık: Milliyetçilik de bir mahalle baskısı yaratabilir, Kemalizm de. 

Apartmanlara bayrak asma furyasının da gösterdiği gibi, birtakım davranıĢ Ģekilleri 

ağır bastığında, üstelik bunlara çok yüklü sembolik anlamlar atfedildiğinde, farklı 

davrananların damgalanması ve dıĢlanması kaçınılmazdır.” Baumann bu anlayıĢı 

kültür kavramı çerçevesinde tartıĢmaktadır.   

Bu bakıĢa göre, kültür, ister ulusal ister etnik ya da dinsel olsun, kiĢinin 

oluĢturduğu ve sürekli yenileme etkinliği ile yeniden biçimlendirdiği bir Ģeyden 

ziyade kiĢinin sahip ve üyesi olduğu bir Ģeydir.  Bu özcü görüĢün günlük yaĢamda 

iki avantajı bulunmaktadır. Çocuklar ve muhaliflerle baĢa çıkarken, onların hizaya 

sokulmasına yardımcı olur: “Kültürüne uygun davran” diye uyarır, “yoksa kötü bir 

üye olabilir hatta üye bile kalamayabilirsin.” Yabancılarla baĢa çıkarken, 

kolaylıkla onların stereotiplerinin belirlenmesini ve bu ötekilerin nasıl 

düĢünebileceği ve bundan sonra ne yapacağına dair sağduyulu varsayımların 

ortaya atılmasını sağlar. Bir Amerikalı bir Amerikalı gibi; bir etnik kökenli bir 

etnik kökenli gibi ve bir Müslüman bir Müslüman gibi davranacaktır. Ne oldukları 

biliniyorsa kimse onlara kim olduklarını sormaz ( Baumann,2006:85). 

Dolayısıyla mevcut tartıĢmaları, konjonktürel bir boyutta, salt AKP iktidarı ve 

muhafazakarlık odaklı olarak değil, tüm farklılıkların birbirini baskı altına alıp tek 

tipleĢtirme anlayıĢı  çerçevesinde, daha geniĢ bir perspektifte düĢünmek 

gerekmektedir. Buna göre her türlü mekansal birim içerisindeki farklılıklar baskın 

grup tarafından sorun olarak algılanmaktadır. Bu kapsamda da farklılıklara karĢı 

mahalle baskısı olarak da vurgulanan psiko-fiziksel baskılar uygulanmakta ve 

farklılıkların bir Ģekilde sindirilmesi amaçlanmaktadır. Bu olgu, Türkiye‟de 

milliyetçiliğin baskın karakter olduğu mekanlarda etnik içerikli, Laikliğin baskın 

olduğu mekanlarda seküler içerikli, Ġslamcılığın/Sünniliğin ağır bastığı mekanlarda 

inanç içerikli, gelenek, görenek, “kültür”ün baksın olduğu mekanlarda bu kavramlar 
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içerikli toplumsal baskı uygulanmaktadır. Bu yargıya, Binnaz Toprak‟ın 

sorumluluğundaki Türkiye‟de Farklı Olmak Din ve Muhafazakarlık Ekseninde 

ÖtekileĢtirilenler (2008) baĢlıklı proje kapsamında On iki Anadolu kentinde 

yürütülen çalıĢma sonuçlarında da varılmaktadır. Buna ek olarak Çakır ve Bozan‟da 

(2009) sekiz farklı kentte yaptığı görüĢmelere dayanarak, Aleviler, Kadınlar, Gençler 

ve Ġçkili mekanlar üzerinde baskılar olduğu belirtmektedirler. Benzer bulgulara 

Göktürk‟ün (2007) Mersin‟de yaptığı çalıĢmalarda da rastlanılmaktadır.  

Sonuçta mahalle baskısı olarak adlandırılan olgu, her türlü mekansal birimin 

bir kimliğe bürünmesine ve bu kimlik dıĢında kalanların dıĢlanmasına neden 

olabilmektedir. Bu dıĢlanmanın da yeni “kimlikli mekanlara” neden olması iĢten bile 

değildir.   

  3.1.3. KENTLERDE MEKÂNSAL FARKLILIKLAR 

Buraya kadar yapılan tartıĢmalar neticesinde kentsel alanlarda farklı 

dinamiklerin etkisi ile mekansal farklılıkların oluĢtuğu vurgulanmıĢtır. Bu 

dinamiklerin sosyo-ekonomik, kimlik ve kültürel boyutları içerdiği ve kentlerdeki 

mekansal farklılıkların bu dinamiklerin etki ve derecesine bağlı olarak artıĢ 

eğiliminde olduğu belirtilmiĢtir. ÇalıĢmanın bu bölümünde, son yıllarda kentlerdeki 

mekansal ayrıĢmaların belirgin öznesi haline gelen “güvenlikli siteler” ve kentsel 

dönüĢüm uygulamaları ile alt gelir grubunu kent merkezi dıĢına iten politikalar ele 

alınacak ve kentlerde gittikçe belirgin hale gelen sınıfsal içerikli mekansal 

farklılaĢmalar ortaya koyulacaktır.  

Kentsel dönüĢüm, çökme ve bozulma olan kentsel mekânın ekonomik, 

toplumsal, fiziksel ve çevresel koĢullarını kapsamlı ve bütünleĢik yaklaĢımlarla 

iyileĢtirmeye yönelik uygulanan strateji ve eylemlerin bütünüdür. Bu nedenle kentsel 

dönüĢüm yeni kentsel alanların planlanması ve geliĢtirilmesinden çok, var olan 

kentsel alanların planlanması ve yönetimi ile ilgilidir (Akkar,2006:29). 

KeleĢ‟(2008:449) göre bu kavram eskimiĢ kent kesimleriyle kaçak yapılardan oluĢan 

gecekondu topluluklarının yenilenmesini anlatmak üzere kullanılmaktadır. 

Türkiye‟de ilk kez ıslah imar planlarının yanında 1989 yılında Ankara‟da Dikmen 

Vadisindeki kentsel dönüĢüm projesi ile karĢımıza çıkan bu uygulamaların son 

dönemdeki yasal dayanakları 5104 sayılı “Kuzey Ankara GiriĢi Kentsel DönüĢüm 
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Projesi Kanunu”, 5393 sayılı “Belediye Yasası”, 5216 sayılı “BüyükĢehir Belediyesi 

Kanunu”, 5366 sayılı “Yıpranan Tarihi ve Kültürel TaĢınmaz Varlıkların 

Yenilenerek Korunması ve YaĢatılarak Kullanılması Hakkında Kanun”a 

dayanmaktadır. 

Bu kanunlar arasında 5366 sayılı “Yıpranan Tarihi ve Kültürel TaĢınmaz 

Varlıkların Yenilenerek Korunması ve YaĢatılarak Kullanılması Hakkında Kanun” 

genel olarak kentsel dönüĢüme temel teĢkil etmekteyken, 5393 sayılı Belediye 

yasasının 69. ve 73. Maddeleri Belediyelere kentsel dönüĢümü uygulama yetkisi 

vermektedir. Özellikle 5366 sayılı yasanın genel gerekçesinde kentsel dönüĢüm “ 

ulaĢım, oluĢum ve geliĢim açısından kentin iĢlevsel ve yaĢamsal standartlarını 

oluĢturan bazı Ģehir merkezlerinin eskiyen dokularının ve yerleĢim alanlarının, 

kültürel miras değerlerinin korunması, koruma/kullanma dengesinin sağlanarak 

sosyal donatı alanlarının büyütülmesi ve sağlıklaĢtırılması, otopark sorununun 

çözüme kavuĢturulması, günümüz konforu ve kullanım Ģartlarını içeren konut, 

ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluĢturulması, tarihi ve kültürel 

dokunun geleceğe taĢınması amacıyla restore edilerek kullanılması, böylelikle 

kentlerin merkez alanlarının sağlıklı bir Ģekilde iskan edilerek Ģehrin güvenliğini 

tehdit eden denetimsiz bölgeler olmaktan çıkarılıp yenileĢtirilmesi ve günümüz 

gereklerine uygun olarak kullanılabilir hale getirilmesi amacıyla bu alanların "kentsel 

dönüĢüm ve geliĢim alanı" olarak ilan edilmesi”(TBMM, 2008) kurgusu üzerinden 

Ģekillenmektedir. Bu kurgudan hareketle de bugün ülkemizde kentsel dönüĢüme 

konu alanlar genellikle gecekondu bölgelerini kapsamakta (Uzun,2006:50; 

KeleĢ,2008:449; Akkar,2006:29), ve bu bölgeler yukarıda belirtilen kurgu 

çerçevesinde dönüĢüme uğrayarak kentin merkezi içerisinde bulunan değerli araziler 

alt gelir grubunun  elinden alınarak üst gelir grubunun kullanımına sunulmaktadır. 

Bu tablo bir yandan sermaye kesimine yeni açılımlar sağlarken
15

 öte yandan da, 

                                                           
15

 Kentsel dönüĢüm uygulamaları özel sektör-kamu ortaklıkları, kent iĢletmeciliği, proje ortaklığı, vb. 

yeni kavramlarda tanımlanmakta, böylece kentsel mekânın yeniden yaratılmasında kentsel arazi 

rantının kazanımı yolları aranmaktadır. Bu nedenledir ki müdahale rant alanlarına yönelirken, 

dönüĢüm yerel otoritelerin desteği ile özel sektör elinde çöküntü alanlarından ofis ve prestijli konut 

alanlarına doğru Ģekillenmektedir. Amaç dönüĢümü sağlayacak alanda yaĢayan nüfusun problemlerine 

çözüm bulmak ya da bu alanı ıslah etmek değil, kentsel arazi rantının en iyi Ģekilde kullanarak 

buradan pay almaktır. Bu bağlamda kentsel yeniden yaratma projeleri hem yerel otoriteler hem de 
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yukarıda belirtildiği gibi, kentlere yüklenen yeni misyon çerçevesinde küresel 

hedeflerle kentin farkındalığını arttırarak, “kentsel cazibe merkezleri” oluĢturulması 

için yapılan uygulamalarla da bütünleĢmektedir.  

Öte yandan bu uygulamalarla kent merkezinde “çöküntü alanları”, “suç 

alanları”, varoĢ ve yoksul mahalleleri olarak görülen mekanlar kentlerde çözülmesi 

gereken önemli sorunlar olarak görülmüĢtür. Bu sorunların çözümü içinde bu 

mekanlarda yaĢayan marjinal ve/veya yoksul halk, kent merkezi dıĢına itilerek, 

mekanlar üst gelir grubu ve sermayenin kullanımına tahsis edilmiĢtir. Literatürde 

soylulaĢtırma (gentrification) olarak tartıĢılan bu olgu zorunlu olarak yerinden 

edilmeyi içerdiği için var olan sosyo-mekansal ayrıĢmayı daha da arttırmaktadır.       

Bütün bu süreçte yaĢanan mekansal farklılaĢmaların belirgin bir diğer öznesi 

üst gelir grubunun yeni yaĢam alanını oluĢturan “korunaklı siteler”dir. Bu sitelerde 

özellikle altı çizilen söylem “güvenlik”tir. Bu dönemin güven anlayıĢı, topyekun 

toplumsal güvenin tesis edilmesini değil, güvenin özelleĢtirilmesini salık 

vermektedir. Güvenlikli sitelerin tercih edilmesinde görülen en büyük çeliĢki de 

budur. Toplumun ana sorunu olan “güvenlik” özelleĢtirilmektedir. Toplumun diğer 

kesimleri ise güvenli olmayan mekana yani kente terk edilmektedir. Küresel sürecin 

yeni mekansal biçimlerinden olan güvenlikli siteler, abartılı güvenlik algısını tesis 

etmekte, bu algıyı iyice bileylemektedir (Alver,2010: 100) Bauman‟a göre (1999:57) 

bir zamanlar kentlerin kurulmasına neden olan korkuların yerini, günümüzde genel 

olarak kentsel korkular almıĢtır. Bu tür bir korku bütün olarak; kolektif mülkiyet ve 

bireysel güvenliğin kolektif bir teminatı olarak kentin bütünlüğü ve güvenliğinden 

çok, kentin içinde kiĢinin kendi yuvasının yalıtılmıĢlığı ve güvenliğiyle ilgilenir. Bir 

zamanlar kentin etrafını kuĢatan duvarlar artık çok farklı yönlerde kenti boydan boya 

içeriden bölmektedir. Kontrol altındaki bölgeler, belli kiĢilerin giriĢine izin verilen 

sıkı koruma altındaki kamusal mekanlar, kapılarda tam teçhizatlı özel güvenlikler ve 

elektronik olarak iĢleyen kapılar; bütün bunlar büyük oranda bilinmeyen  

tehlikelerden çok, istenmeyen “hemĢehrilere” karĢı alınmıĢ önlemleri teĢkil 

etmektedir.  

                                                                                                                                                                     
büyük inĢaat firmaları hatta bunlara kredi sağlayan finansman kurumları tarafından da 

desteklenmektedir(Dündar,2006:67) 
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KurtuluĢ‟a göre (2005b:162) “bu yeni kapalı yerleĢim biçimi, modern 

kapitalist kentin orta sınıf alt kentlerinden farklılaĢan yeni bir alt kentleĢme 

yaratmaktadır. Bu yerleĢimleri ilk bakıĢta geleneksel orta sınıf alt kentlerinden farkı, 

kamuya kapalılık ve bunun nedeni olarak görülen derinleĢen güvenlik ihtiyacı olarak 

vurgulanmaktadır. Ancak olguya farklı analiz araçlarıyla yaklaĢıldığında, klasik alt 

kentlerle kapalı yerleĢmeler arasında ekonomik, kültürel, sosyal ve hukuksal olarak 

da ciddi farklılıklar olduğu ortaya çıkmaktadır. Kapalı yerleĢmelere liberal 

politikaların eğitim, sağlık, konut edinme gibi alanlarda yarattığı yeni ayrıĢmaların 

bir sonucu olarak ortaya çıkan çatıĢmalara karĢı güvenlik ihtiyacının yarattığı 

yerleĢimler olarak bakmak olguyu çözümlemede temel eksenlerden birini 

oluĢturmaktadır.”  

Bu bağlamda Türkiye‟de özellikle büyükĢehirlerde son yıllarda orta ve üst 

gelir grupları güvenlik söylemi ile kent merkezinin dıĢında kendilerince korunaklı 

alanlarda kümeleĢtikleri görülmektedir. Öncü‟ye göre (1999:27) üst ve orta sınıfların 

kent merkezinden çevreye doğru yönelmesi, aslında yeni bir olgu değildir. Bu durum 

bir zamanlar Chicago‟da veya Sydney‟de yaĢanan banliyöleĢme sürecinin, bugün 

Kahire‟de ya da Ġstanbul‟da tekrarlanmasından ibarettir. Dolayısıyla yaĢanan süreci, 

yukarıda KurtuluĢ‟un yaptığı gibi, küreselleĢmeyle birlikte hegemonik etkisini 

arttıran liberal politikalarla bağdaĢtırmak gerekmektedir. Zira, önceki bölümlerde 

belirtildiği üzere, neoliberal politikalarla birlikte gelir dağılımı dengesizliğinin daha 

da artması,varsıl ve yoksul kesim arasındaki sınıfsal uçurumu daha da arttırmıĢtır. 

Buna bağlı olarak varsıl kesim kendini, güvenli bulmadıkları kent merkezinden izole 

ederek, kent çevresinde “güvenlikli sitelerde” kendilerine has yaĢam alanı 

oluĢturmuĢlardır.       

Bu noktada belirtilmelidir ki,  bu tarz siteler, kullanıcıları için salt bir yaĢam 

alanı olarak görülmemekte, aynı zamanda belirli bir yaĢam tarzının ifadesi olarak da 

düĢünülmektedir. Bu anlamda güvenlikli lüks sitelerin belirli bir statüyü temsil 

ettiğine inanılmakta ve orada yaĢamanın kiĢisel prestij yarattığı düĢünülmektedir. 

Dolayısıyla bu tarz sitelerde yaĢamamak bile sosyal ayrıĢma için yeterli 

olabilmektedir. Bu nedenle güvenlikli siteler sosyo-mekansal ayrıĢmayı sembolize 

etmektedir. Gelir durumu ile baĢlayan ayrıĢma, yaĢam tarzı ile devam etmekte ve 

nihayetinde mekansal ayrıĢma ile de sonlanmaktadır. Bu durumun, yani mekansal 
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ayrıĢmanın sosyal ayrıĢmayı daha da arttıracağına dair tartıĢmalarsa hala sıcaklığını 

korumaktadır. 

Ancak, her nekadar dıĢarıya kapalı bu sitelerde oluĢturulan yaĢam alanı ortak 

görünse de, yaĢam tarzı farklılıkları hala etkisini korumaktadır. Çünkü bu tarz konut 

alanlarında sadece ekonomik olarak tek sınıflaĢma söz konusudur. Bir baĢka değiĢle 

Alver‟in (2010:187) altını çizdiği gibi, güvenlikli sitlerin homojen bir yapı olarak 

değerlendirilmesi sadece maddi sermaye kriteri doğrultusunda yapılabilir. 

Dolayısıyla aynı sitede yaĢamayı tercih edenler arasında meslek, siyasi tutum, sosyo-

kültürel yapı ve etnik ve dini/mezhepsel kimlikler arasında farklılıklar 

bulunabilmektedir. Bu nedenle “güvelikli site” sakinleri genel olarak site dıĢına 

karĢı, kalın duvarlarla homojen bir görüntü sergilese de, kendi içlerindeki 

heterojenlik devam etmektedir. Bu vurguya S.Ayata ve A.Ayata‟nn (2000:171) ve 

Öncü‟nün (1999:31) çalıĢmalarında da değinilmiĢtir. 

 

 3.1.4. TÜRKĠYE KENTSEL ALANINDA MEVCUT DURUM 

ÜZERĠNE KISA BĠR DEĞERLENDĠRME  

 Buraya kadar yapılan tartıĢmaların ıĢığında Türkiye kentleri açısından bir 

değerlendirme yapıldığında, 1950‟li yıllardan sonra ivme kazanan göç hareketi 

kentsel mekanlarda bir takım sorunların oluĢa gelmesine neden olmuĢtur. Türkiye‟de 

Kentsel Mekanın OluĢum Süreci bölümünde ayrıntılı olarak belirtildiği gibi, bu 

sorunlar günümüz kentlerinde hala etkisini korumaktadır. Özellikle metropol kent 

olarak da tabir edilen büyük kentlerimize bakıldığında iĢsizlik, gelir dağılımı 

dengesizliği ve buna bağlı olarak oluĢan yoksulluk tablolarının etkisinin derinleĢerek 

sürdüğü gözlenmektedir.  

 Bu yoksulluk tablolarının derinleĢmesinde etkili olan bir diğer faktör de  

zorunlu göç olmuĢtur. Zira bu süreçte Kürt yurttaĢların kente birikimsiz olarak 

gelmeleri sonucu hem yoksulluk görüntüleri daha da derinleĢmiĢ hem de etnik 

farklılıkları ön plana çıkaran ayrıĢma dinamiklerini harekete geçirmiĢtir. Bugün 

özellikle zorunlu göçün etkisini hisseden kentlere bakıldığında, yoksulluk ve etnik 

kimlik farklılığının neden olduğu gerilimli dokunun etkisi fazlasıyla 
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hissedilmektedir. Bu etkinin özellikle mekansal yansımasının mahalle bazında 

konumlaĢmalarda ifade edildiği de sıklıkla karĢılaĢılan bir durumdur. 

 Yine Türkiye‟de günümüz kentlerinde özellikle alt ve ort-alt sınıfların 

yaĢadığı mekanlarda varlığını hissettiren bir diğer ayrıĢmıĢ dokuda mezhepsel 

kimliğe dayalı olarak gözlenmektedir. Özellikle Alevi inancına sahip yurttaĢların 

dıĢlama ve dıĢlanma dinamiklerinin etkisi ile belirli mekanlarda kümeleĢtikleri 

söylenebilir.     

 Bunların yanında son dönemde siyasal kutuplaĢmalar sonucu gündeme 

gelen “mahalle baskısı” yani yaĢam tarzı farklılıklarının ürettiği gerilim de günümüz 

kentlerinde etkisini hissettiren bir dokudur. Özellikle mahalle içindeki farklılıklara 

karĢı psiko-fiziksel baskılar ile gündeme gelen bu kavram, laik-dinci, inanç, etnisite, 

alkol, eĢcinsellik vb. etmenlere bağlı olarak günümüz kentlerinde gerilim üreten bir 

ayrıĢma dinamiği olarak etkili olmaktadır.  

 Sonuç olarak günümüz Türkiye kentlerinde yoksulluk, etnik ve mezhepsel 

kimlik ve bunların sonucu oluĢan yaĢam tarzı farklılıklarına göre mekansal 

farklılaĢmaların yaĢandığı söylenebilmektedir.  
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IV. BÖLÜM 

ALAN ARAġTIRMA BULGULARI 

4.1. ÇEġĠTLĠ GÖSTERGELERLE ĠZMĠR 

Tarihin ilk dönemlerinden beri birçok uygarlığın yaĢamıĢ olduğu Ġzmir, 

bugün ekonomik ve sosyal alanda Türkiye'nin en önemli metropollerinden birisi 

olma konumunu sürdürmektedir. TÜĠK‟in açıladığı 2010 verilerine göre 

3.948.848‟lik nüfusu ile Türkiye'nin üçüncü büyük kenti olan Ġzmir'in tarihsel 

geçmiĢi, tarihi bilgi ve arkeolojik kazı sonuçlarına göre M.Ö.3000 yıllarına kadar 

uzanmaktadır. GeçmiĢte birçok uygarlığın hüküm sürdüğü Ġzmir on altıncı yüzyıldan 

itibaren Akdeniz ve dünya ticaretinde önemli bir yer edinmeye baĢlamıĢtır. 

Yüzyıllardır sadece bölgenin değil, Akdeniz ve Avrupa'nın en önemli ticaret 

merkezlerinden birisi olan Ġzmir, süreç içerisinde iniĢli çıkıĢlı bir grafik seyretmiĢtir. 

Dünyada demir yolu ulaĢımının ilk uygulandığı ülkelerden biri olan Türkiye'de, 

1856-1863 yılları arasında faaliyete geçen Ġzmir-Aydın ve Ġzmir-Turgutlu demiryolu 

hatları, deniz ticareti için uygun Ģartlara sahip Ġzmir Limanı ve tüccarlar, kenti bir 

ticaret üssüne çevirmiĢtir (www.izto.org.tr). 

4.1.1. Coğrafik Yapı 

Ġzmir ili, Anadolu Yarımadası'nın batısında, Ege kıyılarının tam ortasında yer 

almaktadır. Kuzeyden Balıkesir, doğudan Manisa, güneyden Aydın illeri ile 

çevrilmiĢtir. Ġlin kuzey-güney doğrultusundaki uzunluğu yaklaĢık olarak 200 km, 

doğu-batı doğrultusundaki geniĢliği ise 180 km olup yüzölçümü 12.012 km
2
‟dir. 

Ġzmir ilinin yeryüzü Ģekilleri, yakın jeolojik geçmiĢin bir sonucudur. Doğu batı 

doğrultusunda uzanan sıradağlar arasında yer alan çöküntü ovaları ve akarsu 

ağızlarındaki birikinti ovaları, yeryüzü Ģekillerinin ana hatlarını meydana getirirler. 

Ġlin en kuzeyinde Madra Dağları ve Ġzmir ilinin güney sınırı üzerinde Aydın Dağları 

uzanır. Akdeniz iklim kuĢağında kalan Ġzmir'de yazları sıcak ve kurak, kıĢları ılık ve 

yağıĢlı geçmektedir. Dağların denize dik uzanması ve ovaların Ġç Batı Anadolu 

eĢiğine kadar sokulması, denizel etkilerin iç kesimlere kadar yayılmasına olanak 

vermektedir. Ġzmir'de iklim elemanları içinde en büyük değiĢkenliği yağıĢ miktarı 

göstermektedir.Yıllık ortalama yağıĢ miktarı 700 mm civarında olmaktadır 

(www.izmir.gov.tr).   

http://www.izto.org.tr/
http://www.izmir.gov.tr/


146 

 

4.1.2. Demografik ve Toplumsal Yapı  

Ġzmir‟in eski tarihli demografik yapısına iliĢkin hemen hemen tüm bilgiler bu 

kenti ziyaret eden gezginlerin notlarına dayandırılmaktadır. Bunlardan biri olan ve 

Ģehri 1631- 1670 yılları arasında Ġzmir‟i ziyaret eden Fransız gezgin Jena Baptiste 

Tavernier Ģehir nüfusunun 90.000 olduğunu belirtmektedir. Ona göre Bunun 60.000‟i 

Türk, 15.000‟i Rum, 8.000‟i Ermeni ve 6-7.000‟i ise Yahudi‟dir.  Buna ek olarak 

yazar Ġzmir‟de yaĢayan yabancı kolonilerin hangi semtlerde oturduklarını 

bildirmektedir. Ona göre Türkler, Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler tepe üzerinde yani 

Kadifekale civarında ve yamaçlarında; Fransız, Ġngiliz, Hollandalı ve Ġtalyanlardan 

oluĢan Avrupalılar ise denize doğru uzanan düzlük semtte yaĢamaktaydılar. Sonraki 

yıllarda Ġzmir‟in nüfus yapısında bazı değiĢimler ortaya çıkmıĢtır. Özellikle 1688 

depreminden sonra, Ġzmir‟in nüfusu farklı bir tablo göstermiĢtir. 1699‟da ziyaret 

etmiĢ olan Fransız gezgini De La Motraye, Arundell Ģehrin nüfusunun 24.000 olarak 

saptamıĢtır. Diğer taraftan Fransız gezgin-bilgin Torunefort‟un 1702 yılında Ģehrin 

nüfusu ile ilgili tahmini Motraye‟ninkine yakın olup, 27.000‟dir. Tournefort Ģehirde 

15.000 Türk‟ün, 10.000 Rum‟un, 1800 Yahudi‟nin 200 Ermeni‟nin ve bir o kadar da 

Avrupalının yaĢadığını ifade eder. Pococke‟a göre 1739 yılında Ġzmir‟in nüfusu 

99.000-100.000‟e çıkmıĢtır. Bunun 84.000‟ini Türk, 7-8.000‟ini Rum, 6.000‟ini 

Yahudi ve 2.000‟ini Ermeniler oluĢturmaktaydı. Öte yandan aĢağı yukarı aynı 

tarihlerde Ġzmir‟de bulunmuĢ olan bir baĢka Fransız gezgini Chevalier d‟Arareux da, 

Ģehrin nüfusunun 88.000 olarak hesap etmiĢtir. Bunun 60.000‟i Türk, 7-8.000‟i 

Yahudi ve 20.000‟i de diğer topluluklarından oluĢmaktadır. (Akt. Çetin,2010: 127-

128).  

1893 yılı Osmanlı nüfus sayımına göre ise Ġzmir merkezinde 207.548 kiĢi 

ikamet etmektedir. Bu tarihte Ġzmir nüfusunun %38‟ini Türkler, %26‟sını Rumlar, 

%25‟ini Osmanlı tebaasında olmayan yabancılar, %7‟sini Yahudiler ve  %3‟ünü 

Ermeniler oluĢturmaktadır. Bununla birlikte bu dönemde Ġzmir'deki nüfusun %55'i 

Hıristiyan, %38'i Müslüman ve %7'si Musevi inancına sahiptir (www.wikipedia.org).        

1927 yılındaki ilk nüfus sayımı sonuçlarına göre Ġzmir merkezinin nüfusu 

132.516 olarak tespit edilmiĢtir. 1935 yılında yapılan sayıma göre ise bu sayı 

170.959‟a ulaĢmıĢtır.  

http://www.wikipedia.org/
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Bu kısa tarihsel perspektiften sonra, daha güncel  verilere bakıldığında ise  

Tablodan da izlenebildiği gibi TUĠK verilerine göre 1965 yılında 621.553 olan Ġzmir 

kentsel nüfusu süreç içerisinde hızla artarak 1990 yılında 2.134.816‟ya 2010 yılında 

ise 3.606.326‟ya yükselmiĢtir. Ġzmir kentsel nüfusunun 3.354.934‟ü BüyükĢehir 

Belediye sınırları içerisinde ikamet etmektedir. 

Tablo 9. Yıllar Ġtibariyle Ġzmir Kent ve Kır Nüfusu 

Yıllar Ġtibariyle Ġzmir Kent ve Kır Nüfusu 

Yıllar Kentsel Nüfus Kırsal Nüfus Toplam 

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 

2000 2.788.846 582.019 3.370.866 

2010 3.606.326 342.522 3.948.848 

Kaynak: TUĠK 

 

4.1.3. Ġdari Yapı 

Bugün Ġzmir il sınırları dahilinde 30 ilçe, 91 Belediye ve 597 köy 

bulunmaktadır. Ġl sınırındaki 30 ilçenin 21‟ii BüyükĢehir Belediyesi sınırlarına bağlı 

merkez ilçe konumundadır.   

4.1.4. Ekonomik Yapı 

Ġzmir Kalkınma Ajansı verilerine göre sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik 

endeksinde Türkiye‟nin üçüncü ili olan Ġzmir, aynı zamanda Ege Bölgesi‟nin 

merkezidir. Zengin doğal kaynaklara, yüksek sermaye birikimine, yetiĢmiĢ insan 

gücüne, geliĢmiĢ kurumsal yapıya, bilim ve teknoloji altyapısına ve güçlü ulaĢım 

ağlarına sahiptir. Ġzmir, 13.383 milyon TL (2001 cari fiyatlarla) ile Ege Bölgesi 

GSYĠH‟ sinin neredeyse yarısını oluĢturmakta, kiĢi baĢına düĢen GSYĠH‟de ise 

3.215 $ (3.894 TL) ile Türkiye‟nin altıncı ili konumundadır.  Son 10 yıla 

bakıldığında Ġzmir‟in Türkiye‟deki kamu yatırımlarından aldığı payda azalma 
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görülmektedir. 1999‟da Ġzmir‟in payı % 4,82 iken 2000 yılında bu oran yarıya 

düĢerek % 2,44 olmuĢ, 2007‟de ise % 1,99‟a kadar gerilemiĢtir. Türkiye‟de sanayinin 

yoğunlaĢtığı ikinci bölge olan Ġzmir, ihracatın ithalatı karĢılama oranında da ikinci 

sıradadır. Ancak, Ġzmir‟in Türkiye ihracatındaki payı düĢme eğilimindedir. 2002 

yılında bu oran % 7,70 iken 2008‟de % 5,96‟ya gerilemiĢtir (www.izka.org.tr )  

Kentte, tarıma dayalı sanayi kolları oldukça geliĢkindir. Tekstil, konfeksiyon, 

gıda, içki, bira, tütün yem sanayi en önemli iĢkolları arasında yer almaktadır. 

Bunların dıĢında, demir-çelik, petro kimya, otomotiv, çimento, ayakkabı, gübre, 

tarım makineleri ve seramik sanayi iç ve dıĢ pazara yönelik olarak üretim 

yapmaktadır. Liman kenti olmasının yanında, hammadde kaynakları, nitelikli iĢgücü 

ve ulaĢım olanaklarının geniĢliği, sanayinin geliĢmesine olanak vererek Ġzmir‟i 

bölgenin ticaret merkezi konumuna getirmiĢ durumdadır. Yörede, kömür, altın, 

bakır, kurĢun, çinko, demir, antimuan, perlit, grafit, asbest, titanyum, dolomit ve 

mermer madenleri çıkarılıp iĢlenmektedir. ĠnĢaat malzemeleri imalatı ve inĢaat 

yapımı alanlarında Türkiye‟nin en geliĢmiĢ kentlerinden birisidir. Sanayi bakımından 

Marmara Bölgesi'nden sonra ikinci sırada gelmektedir. Ġzmir‟de Aliağa Petrol 

Rafinerisi de bulunmaktadır (www.izmir.bel.tr). 

Bunların yanında 2010 yılı TÜĠK Hanehalkı ĠĢgücü Ġstatistikleri Anketi 

sonuçlarına göre Ġzmir ilinde 2010 yılı iĢsizlik oranı % 15.1‟dir (www.tuik.gov.tr ).  

 

4. 2.  ÇEġĠTLĠ GÖSTERGELERLE DĠYARBAKIR  

Bugün Türkiye‟nin doğusunun nüfus bakımından en yoğun kenti konumunda 

bulunan Diyarbakır‟ın tarihinin, önceleri M.Ö.3000 yılına kadar uzandığı bilinirken, 

son zamanlarda Diyarbakır‟ın Ergani ilçesine bağlı Çayönü Tepesi‟nde yapılan 

kazılar, bölgede ilk yerleĢimin M.Ö. 9. bine dek uzandığını göstermektedir. Yörede 

M.Ö. 2000‟lere iliĢkin ilk bilgiler Hurri- Mitanni halkına ve Hurri–Hitit iliĢkilerine 

dayanmaktadır. Anadolu‟nun en eski halklarından olan Hurrilerin yaĢadıkları bölge 

Subartu denilen, yani bugünkü Diyarbakır‟ı da içine alan yöredir. M.Ö. 1200‟lerde 

Hitit Devleti‟nin Anadolu‟ya göç eden deniz kavimlerinin istilaları ile yıkılmasından 

sonra, Hititlerin Subartu ülkelerindeki üstünlüğünü kabul eden ve yönetim boĢluğuna 

düĢen Hurri ve Aram toplulukları, küçük kent devletleri oluĢturdular. Daha sonra 

yöre, Mezopotamya‟da güçlü bir krallık olan Assur, daha sonra kısa bir dönem için 

http://www.izka.org.tr/
http://www.izmir.bel.tr/
http://www.tuik.gov.tr/


149 

 

Urartu egemenliğine girmiĢtir. M.Ö. 7. yüzyıl ortalarında Ġskitlerin yerleĢtiği Amidi 

kenti, M.Ö. 625‟te Medlerin, M.Ö. 550‟de de Perslerin egemenliği altına girmiĢtir. 

M.Ö. 4. yüzyılda Pers Ġmparatoru III. Darius‟un Ġskender orduları önünde yenik 

düĢmesiyle yörede Helenistik dönem baĢlamıĢtır. Daha sonraları yöre Partlar ve 

Romalılar arasında cereyan eden savaĢlara sahne olmuĢtur. M.S. 3. yüzyılda, Ġran‟da 

baĢa geçen Sasani sülalesi ve Romalılar arasında el değiĢtiren kent, M.S. 4. yüzyılda 

Roma‟ya bağlanmıĢtır. Daha sonraki dönemlerde Bizans Devleti ile Sasaniler 

arasında geçen savaĢlar, bölgede güçlenmeye baĢlayan Ġslam ordularının üstünlük 

sağlamalarına neden olmuĢ, Hz. Ömer zamanında Diyarbakır Arap egemenliğine 

girmiĢtir. Uzun bir zaman Arap egemenliğinde kalan kent, 1085‟te Selçuklu Devleti 

sınırlarına dahil olmuĢtur. Diyarbakır‟ın Osmanlı Devleti‟ne katılması 15 Eylül 

1515‟te Yavuz Sultan Selim döneminde gerçekleĢmiĢtir 

(www.diyarbakirkulturturizm.gov.tr).  

Tarihi Ġpek Yolu üzerinde bulunan Diyarbakır, yüzyıllar boyunca Güneydoğu 

Anadolu‟nun fikir, sanat, kültür ve bilim merkezi olmuĢtur. Önemli bir ticaret 

merkezi olan Ģehir günümüzde de bölge açısından bu özelliğini korumaktadır 

(www.diyarbakirkulturturizm.gov.tr). 

4.2.1. Coğrafik Yapı 

Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin orta kısmında, 

Mezopotamya‟nın kuzeyinde yer almaktadır. Doğuda Siirt ve MuĢ batıda ġanlıurfa, 

Adıyaman, Malatya kuzeyde Elazığ ve Bingöl güneyde ise Mardin illeri 

bulunmaktadır. Yüzölçümü: 15.355 km² „dir  (www.wikipedia.org). Diyarbakır 

ilinde yüzey Ģekilleri oldukça sadedir. Çevresi yüksekliklerle kuĢatılmıĢtır. Ortası 

çukur bir havza durumundadır. Diyarbakır havzası denen bu çukur alanın eksenini 

batı-doğu doğrultulu geniĢ Dicle Vadisi oluĢturur. Kuzeyden Güneydoğu Toroslar 

yayı ile kuĢatılmıĢtır. Bu dağlar Doğu Anadolu Bölgesi'yle Güneydoğu Anadolu'ya 

birbirinden ayırır. Diyarbakır havzasının güneybatısında ise Karacadağ kütlesi 

yükselir. Urfa-Diyarbakır il sınırı üstündeki bu kütle, koyu renkli lavların 

yığılmasıyla oluĢmuĢ eski bir volkan kütlesidir. Yüksekliği, en yüksek noktası olan 

Kolubaba doruğunda 1.957 metreyi bulur.  

http://www.wikipedia.org/
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Diyarbakır'da sert bir kara iklimi egemendir. Yazları çok sıcak geçer. Ama, 

kıĢ soğukları Doğu Anadolu'nda olduğu kadar Ģiddetli değildir. Bunun baĢlıca 

nedeni, Güneydoğu Toroslar yayının kuzeyden gelen soğuk rüzgarları kesmesidir. Ġl 

merkezindeki meteoroloji istasyonunun gözlemlerine göre, en sıcak ay ortalaması 31 

derece, en soğuk ay ortalaması ise 1,8 derecedir. 496 milimetre olan yıllık ortalama 

yağıĢ tutarının ancak yaklaĢık yüzde 2'si yaz aylarında düĢer. Kuzeydeki dağların 

eteklerine doğru gidildikçe yağıĢlar da artar. Doğal bitki örtüsünü, genellikle otsu 

bitkilerin ağır bastığı bozkır bitkileri oluĢturur (www.diyarbakir.gov.tr) 

4.2.2. Demografik Yapı  

1927 yılında Diyarbakır ili, ülke nüfusu içinde % 1.42lük paya sahipken, 

2000 yılında yaklaĢık %2‟lik bir paya sahiptir. Bu dönemde, Diyarbakır ilinin yıllık 

nüfus artıĢ hızının genel olarak ülke ortalamasından yüksek olduğu görülmektedir. 

Diyarbakır ilinde Ģehirde yaĢayan nüfusun oranı, ülke ortalamasına yakın bir düzeyde 

artmıĢtır. 1985 yılına kadar Ģehirde yaĢayan nüfus, köy nüfusundan az iken, bu 

tarihten itibaren Ģehir nüfusu köy nüfusunu aĢmıĢ ve 2000 yılında Ģehirde yaĢayan 

nüfusun payı % 60‟a ulaĢmıĢtır. (Diyarbakır Ġl ve Çevre Durum Raporu,2006: 170-

171).  

Tablo 10. Yıllar Ġtibariyle Diyarbakır Kent ve Kır Nüfusu 

Yıllar Ġtibariyle Diyarbakır Kent ve Kır Nüfusu 

Yıllar Kentsel Nüfus Kırsal Nüfus Toplam 

1965 162.467 313.449 475.916 

1970 238.504 342.704 581.208 

1975 281.960 369.273 651.233 

1980 374.264 403.886 778.150 

1985 472.055 462.450 934.505 

1990 600.640 494.356 1.094.996 

2000 817.692 545.016 1.362.708 

2010 1.090.172 438.786 1.528.958 

 

Tablodan görüldüğü gibi TÜĠK‟in yayınladığı 2010 verilerine göre ise 

kentleĢme oranı %71,3 olarak belirmiĢtir. Bir baĢka değiĢle 2010 yılı TÜĠK Adrese 

Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre. Diyarbakır ili toplam nüfusu 
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1.528.958‟dir. Bu nüfusun 1.090.172‟si il genelindeki kentsel alanlarda ikamet 

etmekteyken, bu nüfusun 834.854‟ü BüyükĢehir Belediye sınırlarında 

yaĢamaktadır.Bununla birlikte  2010 yılı itibariyle Türkiye genelinde 96 olan nüfus 

yoğunluğu, Diyarbakır‟da 102 olarak bulgulanmıĢtır (http://www.tuik.gov.tr).  

4.2.3. Ġdari Yapı 

Bugün Diyarbakır il sınırları dahilinde 17 ilçe, bulunmaktayken, bunlardan 4 

tanesi BüyükĢehir Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Ayıca kent 

merkezleri sınırları içerisinde de 126 mahalle bulunmaktadır.   

4.2.4. Ekonomik Yapı  

Diyarbakır ekonomisi tarım ve hayvancılık ağırlıklı olmak üzere küçük çaplı 

sanayi, turizm ve ticarete dayanmaktadır. 2009 yılı verilerine göre Diyarbakır ili % 

20,6 iĢsizlik oranı ile iĢsizliğin en yüksek olduğu 2‟nci il konumundadır. Bunun 

yanında iĢgücüne katılma oranı da % 47,9 olan Türkiye ortalamasının çok altında 

olup % 32,7‟dir. Ġstihdam oranı ise % 26 olup bu oranla Türkiye‟nin en düĢük 

istihdam oranına sahip ili konumundadır. KiĢi baĢına GSYĠH‟sında 1.313 $ ile 

Türkiye sıralamasında 54. sırada yer almaktadır. 

(http://guneydoguanadolu.bolgesi.com, www.investdiyarbakir.com). 2009 yılı 

itibariyle Türkiye sosyo–ekonomik geliĢmiĢlik sıralamasında 63. Sırada yer 

almaktadır. Bunun yanında kent, 2008 yılı verilerine göre, % 26,9‟luk değer ile 

iĢgücüne katılmada son sıradaki il konumundadır (DPT,2010) 

4.3. ÇEġĠTLĠ GÖSTERGELERLE MERSĠN 

Mersin‟in Kalkolitik, ilk Tunç ve Orta Tunç Çağlarından bu yana bir yerleĢim 

yeri olduğu anlaĢılmaktadır. Yörede Hititler, Asurlar, Fenikeliler, 

Frikyalılar,Yunanlılar, Selefkoslar, Araplar, Selçuklular, Karamanoğulları ve 

Osmanlıların kültür birikimi mevcuttur. Osmanlı Devletinin son zamanlarında 

Ġçel‟de müstakil mutasarrıflık ve Sancak kurulmuĢ, Sancağın merkezi Silifke ve bir 

sürede Ermenek olmuĢtur (MTSO,2009). Mersin on dokuzuncu yüzyılda küçük bir 

balıkçı köyü iken sahip olduğu limanda gerçekleĢen ticaret sonucu hızlı bir geliĢme 

göstermiĢ ve süreç içerisinde liman kenti olarak büyümüĢ ve geliĢmiĢtir. Bugün 

itibari ile Mersin ili Türkiye‟nin sekizinci büyük ilidir. Ekonomik yapısında tarım 

http://www.tuik.gov.tr/
http://guneydoguanadolu.bolgesi.com/
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belirleyici bir rol üstlenen Mersin aynı zamanda bir ticaret merkezidir. Bunun yanı 

sıra sanayi ve turizm alanında da kayda değer bir yol aldığı belirtilebilir. 

4.3.1. Coğrafik Yapı 

Üç kıtanın birleĢtiği Anadolu yarımadasının Orta Güney bölgesinde  

Akdeniz‟e kıyısı bulunan Mersin ilinin, Kuzeyinde Karaman ve Konya, doğusunda 

Adana, batısında Antalya illeri yer almaktadır. Güneyinde doğudan batıya Doğru 

Akdeniz kıyıları uzanır. Mersin ili 36-37° kuzey enlemleri ve 33-35° doğu 

boylamları arasında bulunmaktadır. Ġlin kara sınırı 608 km, deniz sınırı 321 km, 

yüzölçümü ise 15.953 km
2
 olup, yüzölçümünün % 87‟si dağlıktır. Ġlin büyük bir 

kısmını oluĢturan yüksek, engebeli ve kayalık Batı ve Orta Toros Dağları‟dır.  Bunun 

dıĢında kalan düzlük veya hafif eğimli alanlar ise, kuzeyde dağların arasında veya 

yüksek kesimlerinde görülmektedir. Aynı zamanda Mersin ili Türkiye‟nin en verimli 

ovalarından biri olan Çukurova‟nın batısında yer almakta olup  birçok ova daha ilin 

sınırları içinde bulunmaktadır. Mersin ve çevresinde yer alan ovaların büyük bir 

kısmı Toros Dağları‟nın güney eteklerinde akarsular tarafından ve yamaç eğimine 

bağlı olarak taĢınan tortularca oluĢturulmuĢtur. Tarıma oldukça elveriĢli olan bu 

alanlar, Mersin-Adana sınırından baĢlayıp Silifke‟ye kadar, dağlara paralel, Ģerit 

Ģeklinde uzanmaktadır.Mersin ili ve çevresinde yaygın olarak tipik Akdeniz 

ikliminin etkisi görülür. Yazları kurak ve sıcak, kıĢlar ise ılık ve yağıĢlıdır. Ortalama 

yağıĢ miktarı 1930-2001 yılları arası dönemde 603 mm olarak 

hesaplanmıĢtır(www.mersin.gov.tr, www.wikipedia.org). 

4.3.2. Demografik ve Toplumsal Yapı  

Mersin ilinin 1965 yılı Genel Nüfus Sayımı‟na göre nüfusu 511.273 iken 

hızlı nüfus artıĢı ile 2000 yılında il nüfusu 1.651.400‟e 2010 yılında ise 1.647.899‟a 

yükselmiĢtir. TUĠK‟in 2010 verilerine göre bu nüfusun 1.281.048‟i kentsel alanlarda, 

366.851‟i kırsal alanlarda yaĢamaktadır. Kilometrekareye düĢen nüfus 106 kiĢidir. 

1927-2010 yılları arasında yapılan nüfus sayım sonuçlarına bakıldığında Mersin‟in 

nüfusu sürekli artıĢ göstermiĢtir. 1927 sayımında 211.543 olan Ġl Nüfusu, 1927-2000 

yılları arasından yaklaĢık olarak 7.8 kat artıĢ göstermiĢtir. 

 

http://www.mersin.gov.tr/
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Tablo 11. Yıllar Ġtibariyle Mersin Kent ve Kır Nüfusu 

Yıllar Ġtibariyle Mersin Kent ve Kır Nüfusu 

Yıllar Kentsel Nüfus Kırsal Nüfus Toplam 

1965 189.382 321.891 511.273 

1970 
246.300 344.643 590.943 

1975 
332.900 381.917 714.817 

1980 424.544 419.387 843.931 

1985 
566.419 467.666 1.034.085 

1990 
787.284 479.711 1.266.995 

2000 
999.220 652.180 1.651.400 

2010 
1.281.048 366.851 1.647.899 

 

TUĠK verilerine göre 1980 yılında 221.861 olan Mersin kent merkezi nüfusu, 

1990 yılında 422.357‟ye ve nihayet 2000 yılındaki nüfus sayımına göre 537.642‟ye 

yükselmiĢtir. 5216 sayılı Kanun ile sınırlarının geniĢlemesiyle BüyükĢehir 

Belediyesinin nüfusu 714.784 olmuĢtur(www.mersin.gov.tr). Mersin kent merkezinin 

nüfus artıĢ hızı %0 29.00, kent merkezindeki nüfus yoğunluğu 120‟dir. 2010 yılı 

TÜĠK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre Mersin ili il ve ilçe 

merkezleri toplam nüfusu 1.281.048‟dir.  Bunların 634.960‟ı erkek ve 646.088‟i 

kadındır. Mersin merkez nüfusu ise 843.429‟dur  (http://www.tuik.gov.tr ).     

Mersin toplumsal açıdan, tarihi sürecinin çeĢitli evrelerinde ekonomisinin 

gereksinimleri doğrultusunda farklı kimlikleri bünyesinde barındıran bir konuma 

ulaĢmıĢtır. Bu yapının oluĢturulmasında kırılma noktası Kavalalı Ġbrahim PaĢa'nın 

Osmanlı ordularını yenerek Adana, Tarsus ve Mersin'i ele geçirmesi olmuĢtur. 

Verimli tarım arazilerine yerleĢen Ġbrahim paĢa buraları tarıma açmak için Suriye ve 

Mısır'dan fellahlar (Çifçileri) getirmiĢ, ve bölge bilimsel temelde tarıma açılmaya 

baĢlanmıĢtır. Mersin için ikinci kırılma noktası, SüveyĢ kanalının yapımı, Amerikan 

iç savaĢı ve Kırım savaĢının baĢlaması ile olmuĢtur. Amerikan iç savaĢı ile Kırım 

savaĢı, dünya pamuk ihtiyacını arttırmıĢ, baĢta Ġngilizler olmak üzere, Ġtalyanlar  ve 

Fransızlar Mersin'de pamuk üretimi için önemli yatırımlara giriĢmiĢlerdir. Bu iĢi 

yapmak için gerekli iĢgücünü yine Mısırdan getirdikleri Araplardan sağlamıĢlardır. 

http://www.tuik.gov.tr/


154 

 

Bu arada SüveyĢ kanalının yapımı için gerekli olan kereste ihtiyacı da Mersin'in 

dağlarından karĢılanmıĢtır. Kereste ticareti, hem dağ köylülerini(Türkmen ve 

Yörükler) hem de Suriye ve Mısır'dan gelen fellahları yepyeni bir kent etrafında 

birleĢtirmiĢtir. Kentte zaten var olan gayri Müslimler ve Türklere eklemlenen bu yeni 

gelenler ile  böylece  çok dinli ve çok kültürlü Mersin ortaya çıkmıĢtır(Turgut,2004). 

Cumhuriyet döneminde de bu yapısını koruyan Mersin tarım ve sanayideki 

ilerlemeler sonucu sürekli göç almıĢ ve daha da geliĢmiĢtir. Özellikle 1945 

sonrasında  Malatya, Sivas, Yozgat gibi illerden iĢ bulmak için Mersin‟e gelen 

Anadolu Alevileri, zengin Arap ailelerinin bahçelerinde çalıĢmıĢlar ve Mersin‟e 

yerleĢmiĢlerdir. Önceleri pamuk ve narenciye alanlarında mevsimlik iĢçi olarak gelen 

Kürtler, 1980‟li yıllardan sonra ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu‟dan  Mersin‟ göç 

etmeye baĢlamıĢtır. Bu göç özellikle 1990‟lı yıllarda yaĢanan “zorunlu göç” 

sürecinde artarak devam etmiĢ ve Mersin kentinin çok kimlikli yapısı bu Ģekilde 

oluĢmuĢtur (TümtaĢ,2007).  

4.3.3. Ġdari Yapısı 

Mersin 1841 tarihinde küçük bir balıkçı köyü olarak Tarsus Kazası‟nın 

Gökçeli Nahiyesi‟ne bağlı iken 1852  tarihinde “Nahiye”, 1864-1865 yıllarında da 

Tarsus‟tan ayrılarak, 3 nahiyeden oluĢan, merkezi Mersin Kasabası olan bir kaza 

olmuĢtur(Akkaya,2004:4). 1873 yılında ilk belediye teĢkilatı kurulmuĢ ve 1888 

yılında Mersin Liva, Tarsus‟ta Adana‟dan ayrılarak Mersin‟e bağlı bir kaza olmuĢtur. 

1924 yılında Cumhuriyetle birlikte Mersin Vilayet Merkezi ve Vilayetin ismi de 

Mersin Vilayeti olmuĢtur. 1933 yılında 2197 sayılı Kanunla Silifke (Ġçel) ve Mersin 

Merkez Vilayetleri birleĢtirilerek Ġçel adını almıĢ, 28 Haziran 2002 tarihinde 4764 

sayılı Kanunla Ġlin ismi Mersin olmuĢtur(www.mersin.gov.tr).  

Mersin ili sınırları içinde 70 Belediye ve 509 köy bulunmakta olup 

(www.mersin.gov.tr), Mersin Belediyesi 1993 yılında  “BüyükĢehir” statüsüne 

kavuĢmuĢtur. 2005 yılına kadar BüyükĢehir Belediyesi‟ne bağlı üç Alt Birim 

Belediyesi (Akdeniz, YeniĢehir, Toroslar) mevcutken son yasal düzenlemelerle 19 

belde belediyesi de BüyükĢehir‟e bağlanmıĢ, sınırlar merkezden 20 km mesafedeki 

tüm yerleĢim birimlerini içine alacak biçimde geniĢlemiĢtir. Bugün Mersin kent 
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merkezinde Akdeniz, Toroslar ve YeniĢehir‟e ek olarak Mezitli ile birlikte kent 

sınırları içerisinde 4 merkez ilçe, 12 Belediye ve 63 köy (MTSO,2009) 

bulunmaktadır.   

4.3.4. Ekonomik Yapı 

Sahip olduğu liman nedeni ile bir ticaret kenti olarak geliĢen Mersin‟de 

gayri Müslim kesim kuruluĢundan itibaren ekonomide önemli bir yer tutmuĢtur. 

Cumhuriyet döneminin baĢlaması ile birlikte uygulanan millileĢtirme projesi 

çerçevesinde daha önce büyük bölümü gayri müslimlere ait olan pek çok fabrikanın 

mülkiyeti el değiĢtirerek Müslümanlara ve hazineye geçmiĢtir. Cumhuriyet öncesi 

dönemde sanayi içinde hatırı sayılır bir yer tutan bu iĢletmeler ve dokuma sanayi, 

Cumhuriyet döneminde de sanayi teĢviklerinden ve II. Dünya SavaĢı‟nın sağladığı 

elveriĢli koĢullardan yararlanarak 1950‟li yıllara kadar geliĢmesini sürdürmüĢtür. 

1957 yılında ATAġ Rafinerisinin faaliyete geçmesi, 1961'de yeni limanın iĢletmeye 

açılması sanayinin geliĢmesinde önemli iĢlev görmüĢlerdir(Akkaya,2004:10).  

Mersin ekonomisinde, 19.yüzyılda ticaret, tarım ve sanayi sektörlerini 

beslerken, 20. yüzyılın sonunda roller değiĢmiĢ, bu kez tarım ve sanayi ticareti 

beslemeye baĢlamıĢtır. Ġl, tarım, sanayi ve ticaret gibi çok yönlü iktisadi faaliyetleri 

ile 1970'li yıllarda Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri haline gelmiĢ ve bu 

özelliğini de hala büyük ölçüde korumaktadır(Akaya,2004:12). 

Mersin‟in 1970‟lerde çok hızlı bir geliĢme göstererek, istihdam açısından 

önemli olanaklar yaratmasına rağmen, bu performansını izleyen yıllarda 

gösterememiĢ, 1990‟lı yıllarda karĢılaĢtığı göç nedeni ile yoğun bir baskı altına 

girmiĢtir. Ancak ilin sahip olduğu özellikler, bu nüfus baskısının büyük krize 

dönüĢmesini önlemiĢtir. Hemen hemen tüm sektörlerde faaliyet gösteren ekonomik 

yapısının yanı sıra, geçmiĢten günümüze Mersin ekonomisinde en önemli yer tutan 

sektörlerden biri   tarım sektörüdür (Göktürk ve Akaya,2004). Mersin Türkiye 

narenciye üretiminin % 33‟ünü, tahıl üretiminin % 1,87‟sini, sebze üretiminin 

%5,26‟sını, meyve üretiminin % 6,55‟ini karĢılamaktadır(www.mesbas.com.tr).  

2005 yılında Mersin ekonomisi ülke ekonomisine sağladığı katma değer 

açısından % 2,8‟lik payla 4. sırada, imalat sanayinde ise Türkiye katma değeri 

http://www.mesbas.com.tr/
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içindeki % 3‟lük payı ile 7. sırada yer almaktadır. 2005 yılında Mersin‟den 

gerçekleĢtirilen toplam dıĢ ticaret hacmi; önceki yıla göre % 11 oranında artarak 7 

milyar 150 milyon dolar seviyesine ulaĢarak, Türkiye‟nin dıĢ ticaret hacminin 

yaklaĢık % 4‟ünü karĢılamaktadır. Stratejik öneminin yanı sıra ticari ve ekonomik 

ağırlığı da gittikçe artan Mersin Serbest Bölgesi ve yine kent ekonomisinin 

lokomotifini oluĢturan Mersin Limanı da bu kentin ekonomik yapısında önemli yer 

tutmaktadır(MTSO,2005).  
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4.4. SAHA ARAġTIRMA BULGULARININ SUNUMU 

Tablo 12. Mersin Ġlçe Örneklemi 

MERSĠN ĠLÇE 

 
Frekans Yüzde  % 

Akdeniz 239 33,6 

Toroslar 212 29,8 

YeniĢehir 150 21,1 

Mezitli 110 15,5 

Toplam 711 100,0 

  

 Belirlenen örneklem doğrultusunda, tablodan da görüldüğü gibi Mersin 

BüyükĢehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan dört merkez ilçede araĢtırma 

yapılmıĢtır. Buna göre Mersin‟deki araĢtırmanın %33,6‟sı Akdeniz Belediyesi 

sınırları içerisinde, %29,8‟i Toroslar, %21,1‟i YeniĢehir ve %15,5‟i ise Mezitli 

Belediye sınırları içerisinde gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Tablo 13. Diyarbakır Ġlçe Örneklemi 

DĠYARBAKIR ĠLÇE 

 
Frekans Yüzde % 

Bağlar 279 39,9 

Kayapınar 171 24,4 

YeniĢehir 150 21,4 

Sur 100 14,3 

Toplam 700 100,0 

  

 Tablodan görüldüğü üzere Diyarbakır‟daki araĢtırma yine BüyükĢehir 

Belediyesi sınırlarındaki dört ilçenin tamamında yapılmıĢtır. Buna göre yapılan 

araĢtırmanın %39,9‟u Bağlar Belediyesi, %24,4‟ü Kayapınar, %21,4‟ü YeniĢehir ve 

%14,3‟ü ise Sur ilçe Belediye sınırları içerisinde gerekleĢtirilmiĢtir. 

 Bir diğer araĢtırma alanımızı oluĢturan Ġzmir‟de ise kent merkezi sınırları 

içerisinde yer alan ve Ġzmir‟i temsil ettiği düĢünülen, BüyükĢehir Belediyesi sınırları 
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dahilindeki on bir ilçede araĢtırma gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan ön değerlendirmede 

bugün Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi sınırları içerisinde olmakla birlikte, henüz 

Ġzmir‟i temsil etmeyeceğine karar verilen (Örneğin, Urla, Güzelbahçe, Seferihisar 

vb.) ilçeler araĢtırma örneklemi dıĢında bırakılmıĢtır.  

Tablo 14. Ġzmir Ġlçe Örneklemi 

ĠZMĠR ĠLÇE 

 Frekans Yüzde % 

Bornova 103 14,3 

KarĢıyaka 85 11,8 

Buca 103 14,3 

Konak 102 14,1 

Balçova 14 1,9 

Çiğli 37 5,1 

Gaziemir 26 3,6 

Narlıdere 17 2,4 

Bayraklı 95 13,2 

Karabağlar 120 16,6 

Menemen 20 2,8 

Toplam 722 100,0 

  

 Tablodan da izlenebildiği gibi araĢtırmanın %14,3‟ü Bornova ilçe sınırları 

içerisinde, %11,8‟i KarĢıyaka, %14,3‟ü Buca, %14‟i Konak, %1,9‟u Balçova, %5,1‟i 

Çiğli, %3,6‟sı Gaziemir, %2,4‟ü Narlıdere, %13,2‟si Bayraklı, %16,6‟sı Karabağlar 

ve %2,8‟i Menemen Ġlçe sınırlarında gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 Daha önce belirtildiği gibi, araĢtırma her kentin mahalle nüfusları 

örneklem için temel oluĢturmuĢtur. Bu kapsamda araĢtırmanın yapıldığı mahallelere 

bakıldığında, Ek Tablo1‟den de görülebileceği gibi, Mersin‟de Akdeniz ilçe sınırları 

içerisinde yer alan 27 mahallede, Toroslar ilçe sınırları içerisinde yer alan 23 

mahallede, YeniĢehir  ilçe sınırlarında yer alan 17 mahallede ve Mezitli ilçe sınırları 
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içerisinde yer alan 11 mahallede olmak üzere Mersin‟in toplam 78 mahallesinde 

araĢtırma yürütülmüĢtür. 

 Ek Tablo 2‟den görülebildiği gibi Ġzmir‟deki araĢtırma, 11 ilçede 120 

mahallede gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu kapsamda araĢtırmanın yapıldığı mahallelere 

bakıldığında, Bornova ilçe sınırlarında yer alan 10 mahallede, KarĢıya ilçe belediye 

sınırlarında yer alan 11 mahallede, Buca sınırlarında yer alan 13 mahallede, Konak 

ilçe belediye sınırları içersinde yer alan 24 mahallede, Balçova belediye sınırlarında 

yer alan 2 mahallede, Çiğli belediye sınırları içersinde yer alan 9 mahalle, Gaziemir 

belediye sınırlarındaki 6 mahallede, Narlıdere belediye sınırlarında yer alan 5 

mahallede, Bayraklı belediye sınırları içersinde yer alan 13 mahallede, Karabağlar 

belediye sınırları içersinde yer alan 22 mahallede ve Menemen ilçe sınırları 

içerisinde yer alan 5 mahallede araĢtırma gerçekleĢtirilmiĢtir.   

 Diyarbakır‟da araĢtırmanın yapıldığı mahallelere bakıldığında Ek Tablo 

3‟den de  görülebileceği gibi, Bağlar ilçe belediye sınırları içerisinde yer alan 12 

mahallede, Kayapınar ilçe belediye sınırlarında yer alan 2 mahallede, YeniĢehir 

belediye sınırları içerisinde yer alan 9 mahallede ve Sur belediye sınırları içerisinde 

yer alan 15 mahallede olmak üzere toplam 38 mahallede araĢtırma 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 4.4.1. KĠġĠ VE HANE BĠLGĠLERĠ 

 Tablo 15. Cinsiyet Durumu 

CĠNSĠYET  

 
KENT Genel 

Toplam ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Erkek Frekans 415 396 440 1251 

Yüzde % 57,5 55,7 62,9 58,6 

Kadın Frekans 307 315 260 882 

Yüzde % 42,5 44,3 37,1 41,4 

Genel Toplam Frekans 722 711 700 2133 

Yüzde % 100,0% 100,0 100,0 100,0 

 

AraĢtırmaya katılanların Cinsiyet durumlarına bakıldığında, Tablodan da 
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izlenebileceği gibi her üç kent toplamının % 58,6‟nın Erkek, % 41,4‟ünün Kadın 

olduğu görülmektedir. Bununla birlikte kent bazında değerlendirildiğinde Ġzmir‟de 

araĢtırma kitlesinin % 57,5‟i Erkek, %42,5‟i Kadın, Mersin‟de % 55,7‟si Erkek, 

%44,3‟ü Kadın, Diyarbakır‟da ise %62,9‟u Erkek, %37,1‟i Kadın olduğu 

görülmektedir. 

 

Tablo 16. YaĢ Durumu 

YAġ  

  
KENT Genel 

Toplam 
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

18-24 YAġ Frekans 107 132 168 407 

 Yüzde % 14,8 18,6 24,0 19,1 

25-34 YAġ Frekans 201 206 193 600 

 Yüzde % 27,8 29,0 27,6 28,1 

35-44 YAġ Frekans 168 174 183 525 

 Yüzde % 23,3 24,5 26,1 24,6 

45-54 YAġ Frekans 131 104 85 320 

 Yüzde % 18,1 14,6 12,1 15,0 

55-64 YAġ Frekans 90 73 44 207 

 Yüzde % 12,5 10,3 6,3 9,7 

65 YAġ Üstü Frekans 25 22 27 74 

 Yüzde % 3,5 3,1 3,9 3,5 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

 Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

  

AraĢtırma grubunun yaĢ aralığına bakıldığında, Tablodan görüldüğü gibi, 

genel toplamın % 19,1‟inin 18-24 yaĢ aralığında %28,1‟inin 25-34 yaĢ aralığında, 

%24,6‟sının 35-44 yaĢ aralığında, %15‟inin 45-54 yaĢ, %9,7‟sinin 55-64 yaĢ 

aralığında, %3,5‟inin ise 65 ve daha üst yaĢlarda olduğu görülmektedir. Yine bu 

noktada kentler bazında değerlendirildiğinde, araĢtırmaya katılanların Ġzmir‟de % 

42,6‟sı, Mersin‟de % 47,6‟sı ve Diyarbakır‟da %51,6‟sı 35 yaĢ altında, yani 18-34 
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yaĢ aralığında bulunmuĢtur. Bununla birlikte her üç kentten araĢtırmaya katılanların 

genel olarak yaĢ ortalamaları 37,3 iken, Ġzmir‟de 39,2, Mersin‟de 37,2 Diyarbakır‟da 

ise 35,5 olarak hesaplanmıĢtır. 

Bunların yanında bir diğer demografik veri olan medeni durumlar 

incelendiğinde, AĢağıdaki Tablodan da izlenebileceği gibi; 

 

Tablo 17. Medeni Durumu 

 

MEDENĠ DURUM  

  
KENT Genel 

Toplam 
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Bekar Frekans 230 205 244 679 

 Yüzde % 31,9 28,8 34,9 31,8 

Evli Frekans 438 487 438 1363 

 Yüzde % 60,7 68,5 62,6 63,9 

Dul Frekans 54 19 18 91 

 Yüzde % 7,5 2,7 2,6 4,3 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

 Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

 Genel olarak %31,8 oranında bekar, % 63,9 evli ve %4,3 oranında ise 

boĢanmıĢ veya eĢini kaybetmiĢ yani dul olduğunu görmekteyiz. Yine kent bazında 

değerlendirildiğinde dul olduğunu belirtenlerin en yüksek olduğu kent % 7,5 ile 

Ġzmir, Evli olduğunu belirtenlerin en yüksek olduğu kent %68,5 ile Mersin ve 

Bekarların en yüksek olduğu kent ise %34,9 ile Diyarbakır‟dır. 

 Bununla birlikte sosyo-ekonomik durum ve kiĢisel tutumların 

belirlenmesinde eğitimin yadsınamaz etkisi tartıĢmasız gerçeklerden biridir. Bu 

bağlamda araĢtırmaya katılanlara, kiĢisel tutumlarına iliĢkin sorular sorulmadan 

önce, bu tutumlarına etki ettiği düĢünülen eğitim durumları sorulmuĢtur. Buna göre;  
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Tablo 18. Eğitim Durumu 

EĞĠTĠM DURUMU  

  
KENT GENEL 

TOPLAM 
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Okur-Yazar Değil Frekans 18 39 133 190 

 Yüzde % 2,5 5,5 19,0 8,9 

Okuma Yazma Biliyor Frekans 31 41 65 137 

 Yüzde % 4,3 5,8 9,3 6,4 

Ġlkokul Frekans 181 222 104 507 

 Yüzde % 25,1 31,2 14,9 23,8 

Ortaokul Frekans 92 104 100 296 

 Yüzde % 12,7 14,6 14,3 13,9 

Lise Frekans 197 169 205 571 

 Yüzde % 27,3 23,8 29,3 26,8 

Üniversite Frekans 182 132 92 406 

 Yüzde % 25,2 18,6 13,1 19,0 

Yüksek Lisans/Doktora Frekans 21 4 1 26 

 Yüzde % 2,9 ,6 ,1 1,2 

TOPLAM Frekans 722 711 700 2133 

 Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tablodan da izlenebileceği gibi her üç kenti kapsayan genel toplamda Okur-

Yazar olmayanların oranı %8,9 iken, %6,4‟ü  herhangi bir diplomaya sahip 

olmamasına rağmen okuma yazma bildiğini aktarmıĢtır. Bununla birlikte %23,8‟i 

Ġlkokul, %13,9‟u Ortaokul, %26,8‟i Lise, %19‟u Üniversite eğitimi almıĢken, 

%1,2‟si lisansüstü eğitim aldıklarını belirtmiĢlerdir. Kentler bazında 

değerlendirildiğinde Diyarbakır‟da ankete katılanların %28,3‟ü herhangi bir eğitim 

almadıkları ve bunların %19‟unun okuma-yazma bilmediği, Mersin‟den katılanların 

%31,2‟sinin ilkokul mezunu olduğu, Ġzmir‟den katılanların %28,1‟inin üniversite 

mezunu olduğuna dair veriler dikkat çekicidir.       

 Yine demografik verilerde önem teĢkil eden bir baĢka veri de doğum 

yerlerine iliĢkindir. Buna göre AraĢtırmaya katılanlara doğdukları iller sorulmuĢ ve 

bu iller, araĢtırma alanlarını oluĢturan Ġzmir, Diyarbakır ve Mersin doğumluların yanı 

sıra diğer illeri, bölgeler bazında birleĢtirilmiĢtir. Bu illerin hariç tutulma nedeni hem 
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araĢtırma alanlarının aldıkları göçü belirlemek hem de kentin yerlisi sayılabilecek 

nüfus oranı belirlemektir. Bu kapsamda AĢağıdaki Tablodan da görüldüğü üzere;  

Tablo 19. Doğum Yeri 
 

DOĞUM YERĠ (BÖLGE) 

  
KENT GENEL 

TOPLAM 
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Ġzmir Frekans 243 0 0 243 

Yüzde % 33,7 ,0 ,0 11,4 

Mersin Frekans 0 294 0 294 

Yüzde % ,0 41,4 ,0 13,8 

Diyarbakır Frekans 0 0 603 603 

Yüzde % ,0 ,0 86,1 28,3 

Doğu Anadolu Frekans 128 79 29 236 

Yüzde % 17,7 11,1 4,1 11,1 

Ġç Anadolu Frekans 83 51 1 135 

Yüzde % 11,5 7,2 ,1 6,3 

Marmara Frekans 20 4 2 26 

Yüzde % 2,8 ,6 ,3 1,2 

Ege Frekans 95 3 0 98 

Yüzde % 13,2 ,4 ,0 4,6 

Karadeniz Frekans 28 10 0 38 

Yüzde % 3,9 1,4 ,0 1,8 

Güneydoğu Anadolu Frekans 85 169 60 314 

Yüzde % 11,8 23,8 8,6 14,7 

Akdeniz Frekans 30 101 5 136 

Yüzde % 4,2 14,2 ,7 6,4 

YurtdıĢı Frekans 10 0 0 10 

Yüzde % 1,4 ,0 ,0 ,5 

TOPLAM Frekans 722 711 700 2133 

Yüzde % 100,0% 100,0 100,0 100,0 

 Ġzmir‟de araĢtırmaya katılanların %33,7‟si Ġzmir il sınırları içerisinde 

doğduğunu belirtmiĢken, %66,3‟ü yani 2/3‟ü kente göç sonucu gelmiĢtir. Kente göç 
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sonucu gelenlerin %13,2‟si Ege Bölgesi sınırları içerisindeki illerde doğduğunu 

belirtmiĢtir. Ġzmir dahil edilerek Ege Bölgesi değerlendirildiğinde %46,9‟luk bir 

orana ulaĢılmaktadır. Bunun yanında kentin özellikle 1990 sonrası son dönem 

göçlerin çıkıĢ noktası olarak görülen, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden, 

önemli oranda göç aldığı araĢtırma sonuçlarında doğrulanmıĢtır. Bu bilgi ıĢığında 

Ġzmir‟de araĢtırmaya katılanların % 29,5‟i Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgelerindeki Ġlleri doğum yeri olarak belirtmiĢlerdir. Bunlara ek olarak yine 

Ġzmir‟deki araĢtırma grubunun %4,2‟si Akdeniz, %2,8‟si Marmara ve %3,9‟u 

Karadeniz Bölgelerindeki illeri doğum yeri olarak bildirmiĢlerdir. Bunların yanında 

%1,4‟lik bir kesim ise doğum yerini “YurtdıĢı” olarak aktarmıĢtır. Bu noktada hemen 

belirtelim ki yurtdıĢı olarak doğum yerini belirtenler Balkan ülkelerinden göç eden 

“soydaĢ” vatandaĢlarımızdır. 

 Mersin‟e bakıldığında ise, Mersin‟den araĢtırmaya katılanların %41,4‟ü bu 

ilde doğduklarını belirtmiĢken, %58,6‟sı kente göç ile gelmiĢtir. Bunların %7,2‟si Ġç 

Anadolu bölgesi, %1,4‟ü Karadeniz bölgesi, %14,2‟si Akdeniz bölgesindeki illeri 

doğum yeri olarak aktarmıĢtır. Yine burada dikkat çekici bir veri, Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgesini doğum yeri olarak belirtenlerin oranında 

görülmektedir. Mersin‟de kent merkezinde yaĢayanların %34,9‟u bu bölgeler 

kapsamındaki illeri doğum yeri olarak belirtmiĢtir. Bu durum, yine zorunlu göç 

sürecinde, göçmenlerin zincirleme olarak gerçekleĢtirdikleri göçe bağlı olarak 

açıklanabilmektedir.  

 Her iki kentten farklı bulgular Diyarbakır‟dan elde edilmiĢtir. Buna göre kent 

merkezinde yaĢayanların %86,1‟i doğum yeri olarak Diyarbakır ilini içeren yanıtlar 

vermiĢlerken, kente göç ile gelenlerin oranı %13,9 da kalmıĢtır. Bunların % 12,7‟si 

ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illeri doğum yeri olarak 

belirtmiĢlerdir. Bir baĢka değiĢle Diyarbakır kent merkezinin %98,8‟i aynı bölgeden 

insanlardan oluĢmaktadır. Kent bu çerçevede diğer illere göre neredeyse homojen bir 

yapı sergilemektedir. 

 AraĢtırmanın yürütüldüğü kentler açısından bulunduğu coğrafik bölgeyi 

nüfus açısından temsil yönünden Diyarbakır Türkiye‟nin birçok ilinde görülmeyecek  

bir temsiliyet düzeyine ulaĢmaktadır. Bu durumda Mersin ikinci sırayı almakla 

birlikte, nüfusu göçle oluĢmuĢ ve farklı kimlikleri, kültürleri bünyesinde barındırmıĢ 
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bir kent olması yönü ile Mersin‟in Akdeniz Bölge nüfusunu temsil eder bir kent 

olduğunu belirtmek zordur. Bu alanda hem coğrafi, hem nüfus hem de kültürel 

alanda Ġzmir kenti Ege Bölgesini temsil konusunda daha zayıf kalmaktadır.  

Bulgulara göre Mersin ve Ġzmir‟in kentsel dokusunda olgusal olarak göç 

kendini  hissettirmektedir. Diyarbakır açısından da bu durumdan söz edebilmek 

mümkün iken, bu kentin özellikle il sınırındaki ve/veya bölgedeki ilçe ve köylerden 

göç almıĢ olduğu, farklı bölgelerden yerleĢimlerin pek görünmediği 

söylenebilmektedir. Bu noktada, kent merkezindeki yaĢam süresi, kentin dokusunu 

algılamak için, hemde kentlerin aldığı göçün boyutunun irdelenmesi açısından önem 

arz etmektedir. 

Tablo 20. Kent Merkezindeki YaĢam Süresi 

 

KENT MERKEZĠNDEKĠ YAġAM SÜRENĠZ  

  
KENT GENEL 

TOPLAM 
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

 

Doğduğumdan Beri 

Frekans 243 280 367 890 

Yüzde % 33,7 39,4 52,4 41,7 

1-5 Yıl Frekans 56 68 53 177 

Yüzde % 7,8 9,6 7,6 8,3 

6-10 Yıl Frekans 68 85 49 202 

Yüzde % 9,4 12,0 7,0 9,5 

11-15 Yıl Frekans 91 59 66 216 

Yüzde % 12,6 8,3 9,4 10,1 

16-20 Yıl Frekans 95 84 95 274 

Yüzde % 13,2 11,8 13,6 12,8 

21-25 Yıl Frekans 54 52 18 124 

Yüzde % 7,5 7,3 2,6 5,8 

25 Yıl Üstü Frekans 115 83 52 250 

Yüzde % 15,9 11,7 7,4 11,7 

TOPLAM Frekans 722 711 700 2133 

Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tablodan da görülebileceği gibi genel tablonun %41,7‟si doğduğundan beri 

araĢtırmanın yapıldığı kent merkezinde yaĢamlarını sürdürmekteyken, % 17,8‟i son 

on yılda kente göç etmiĢ, %28,7‟sinin kent merkezinde yaĢama süresi on ile yirmibeĢ 

yıl arasında değiĢmektedir. Bu verilere dayanarak kentlerin sosyal yapısının son 25 

yıl içerisinde değiĢime uğradığını söylemek mümkün olmaktadır. Bununla birlikte 

kentler bazında değerlendirdiğimizde özellikle bir önceki tablodaki doğum yeri 

sorusundaki oranların, bu tablodaki kent merkezinde yaĢam süresine doğduğumdan 

beri yanıtı verenler arasında farklılık olduğu görülmektedir. Zira doğum yeri sorusu, 

kent bazında değerlendirildiğinden kent merkezi ile farklılaĢmaktadır. Bu 

bulgulardan kentin il genelinden aldığı göç ortaya çıkmaktadır. Ġzmir ve Mersin 

açısından bu oran çok farklılaĢmamasına rağmen, Diyarbakır‟da çok daha belirgin bir 

haldedir. Bir önceki tabloda kentin %86,1‟i Diyarbakır doğumlu olduğunu 

belirtmiĢken, doğduğundan beri kent merkezinde yaĢayanların oranı ancak %52,4 de 

kalmıĢtır. Bir baĢka değiĢle kent kendi ilçeleri ve kırından %34 oranında bir göç 

almıĢtır. Bunlara ek olarak araĢtırma grubunun %37,6‟sının kent merkezinde yaĢama 

sürelerinin yirmi yıldan daha az olduğu yine Tablodan izlenebilmektedir. 

 Ġzmir ve Mersin‟e bakıldığında ise kentte yaĢama sürelerini yirmi yıldan az 

olarak belirtenlerin oranı her iki ilde de %40 civarındadır. Bu bulgu, her iki kentin 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden aldığı göç ile birlikte 

değerlendirildiğinde zorunlu göç olgusunu sergilemektedir. Bu bulgu özellikle 

kuramsal tartıĢmalarda vurgulandığı gibi, kentlerdeki ayrıĢma dinamiklerini harekete 

geçirmesi açısından dikkat çekmektedir.    

Yine kentsel dokuda etkili olan bir diğer olgu kırsal özelliklerin etkinliğine 

bağlı olarak oluĢmaktadır. Bu kapsamda araĢtırmaya katılanlara doğduğu yerleĢim 

birimi sorulmuĢtur. Tablodan görülebileceği gibi, her üç kenti kapsayan genel 

tabloda araĢtırma kitlesinin % 43,4‟ü doğduğu yerleĢim birimini köy olarak 

belirtmiĢken, %56,6‟sı kentsel alanda doğduklarını belirtmiĢlerdir. Bu veri doğum 

yeri verileri ile karĢılaĢtırıldığında bize her üç kentinde kendi ilinin kırsalından göç 

almakta olduğunu belirtmektedir. 
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Tablo 21. AraĢtırmaya Katılanların Doğduğu YerleĢim Birimi 

 

DOĞDUĞU YERLEġĠM BĠRĠMĠ 

  
KENT GENEL 

TOPLAM  ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Köy Frekans 261 299 365 925 

 Yüzde % 36,1 42,1 52,1 43,4 

Kent Frekans 461 412 335 1208 

 Yüzde % 63,9 57,9 47,9 56,6 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

 Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Kentler bazında ele alındığında sadece Diyarbakır‟ın yarıdan fazlası doğduğu 

yerleĢim birimini köy olarak bildirmiĢtir. Bunun yanında Ġzmir‟in yaklaĢık 2/3‟ü, 

Mersin‟in ise %57,9‟u kentsel alanda doğmuĢtur.   

Bu kapsamda kırsal alanla iliĢkileri olup olmadığı, kentte kırsal iliĢkilerin 

sürekliliğini ölçmek ve kentte ilk etapta tutunma ve ihtiyacı olduğunda destek görme 

açısından  önem kazanmaktadır.  

Tablo 22. Kırsal Alan Ġle ĠliĢki 

KIR ĠLE ĠLĠġKĠNĠZ VAR MI? 

  KENT Genel 

Toplam  ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Evet Frekans 337 355 196 888 

Yüzde % 46,7 49,9 28,0 41,6% 

Hayır Frekans 385 356 504 1245 

Yüzde % 53,3 50,1 72,0 58,4% 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

Yüzde %  100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 Buna göre araĢtırmaya katılanların %41,6‟lık bölümünün kırsal alan ile bağı 

farklı düzeylerde sürmektedir. %58‟4‟lük kesimin ise kırsal alan ile herhangi bir 

iliĢkisi bulunmamaktadır. Ġller bazındaki değerlendirdiğimizde kırsal alan ile bağı 

olduğunu belirtenlerin oranı Mersin ve Ġzmir‟de %50 civarındayken, Diyarbakır‟da 

ciddi bir farklılık göze çarpmaktadır. Zira Diyarbakır‟da araĢtırmaya katılanların 

yaklaĢık ¾‟ü kısal alanla ile herhangi bir bağının olmadığını aktarmıĢlardır. Kentsel 

dokusunda kırsal özelliklerin hakimiyetinin gözlemlendiği bu kentteki, böyle bir 
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bulgunun varlığı ilk etapta ĢaĢırtıcı gelse de, özellikle zorunlu göç sürecindeki köy 

yakma, köy boĢaltma gibi olgularla birlikte değerlendirildiğinde, geride bıraktıkları 

ile iliĢki kalmaması nedeni ile bu tablo anlam kazanmaktadır.  

Tablo 23. Ġstihdam Durumu 

ĠSTĠHDAM DURUMU 

  KENT GENEL 

TOPLAM  ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Devlet Memuru Frekans 49 40 39 128 

 Yüzde % 6,8 5,6 5,6 6,0 

Özel Sektörde Memur Frekans 34 31 23 88 

 Yüzde % 4,7 4,4 3,3 4,1 

ĠĢçi Frekans 103 100 58 261 

 Yüzde % 14,3 14,1 8,3 12,2 

Küçük Esnaf Frekans 109 124 73 306 

 Yüzde % 15,1 17,4 10,4 14,3 

Tüccar/Sanayici/ĠĢadamı Frekans 6 6 5 17 

 Yüzde % ,8 ,8 ,7 ,8 

Serbest Meslek (Mimar, Avukat) Frekans 17 22 33 72 

 Yüzde % 2,4 3,1 4,7 3,4 

Marjinal Sektör Frekans 30 15 19 64 

 Yüzde % 4,2 2,1 2,7 3,0 

Çitçi, Ziraatçı, Hayvancı Frekans 4 3 8 15 

 Yüzde % ,6 ,4 1,1 ,7 

ÇalıĢıyor, Diğer Frekans 10 10 0 20 

 Yüzde % 1,4 1,4 ,0 ,9 

Emekli Frekans 96 60 42 198 

 Yüzde % 13,3 8,4 6,0 9,3 

Ev Kadını Frekans 110 181 163 454 

 Yüzde % 15,2 25,5 23,3 21,3 

Öğrenci Frekans 72 59 88 219 

 Yüzde % 10,0 8,3 12,6 10,3 

ĠĢsiz, ĠĢ Arıyor Frekans 78 35 120 233 

 Yüzde % 10,8 4,9 17,1 10,9 

ÇalıĢamaz Halde Frekans 2 5 23 30 

 Yüzde % ,3 ,7 3,3 1,4 

ÇalıĢmıyor, ĠĢsizlik Sigortası Alıyor Frekans 2 3 2 7 

 Yüzde % ,3 ,4 ,3 ,3 

ÇalıĢmıyor, Diğer Frekans 0 17 4 21 

 Yüzde % ,0 2,4 ,6 1,0 

TOPLAM Frekans 722 711 700 2133 

 Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 



169 

 

Genel olarak bir toplumun soyo-ekonomik koĢullarının, siyasal tutumlarından 

mekansal konumlanıĢlarına kadar birçok tercih üzerinde önemli bir etkisi olduğu 

bilinen bir durumdur. Bu çerçevede, kentlerin  istihdam açısından değerlendirilmesi 

önem arz etmektedir.  

Genel olarak bakıldığında araĢtırma yapılan kentlerdeki nüfusun %41,5‟inin 

sürekli istihdam olanaklarına (Devlet memuru, özel sektörde memur, iĢçi, küçük 

esnaf, tüccar, serbest meslek ve çiftçi) sahip olduğu aĢağıdaki tablodan görülecektir. 

Bunun dıĢında önemli bir veri de iĢsiz ve istihdam olanaklarından mahrum olan 

kesim oranlarından elde edilmektedir. Buna göre genel tablonun %13,5‟inin iĢsiz 

olduğu görülmektedir.  Bu yüksek orana %3 olan marjinal istihdam olarak anılan 

iĢportacı, tablacı, simitçi vb. grubu ve ev kadını, emekli ve öğrencileri de eklersek, 

araĢtırma dahilindeki kentlerde yaĢayanların yarısından fazlasının istihdam dıĢında 

kaldığını söyleyebiliriz. Ancak %10,3‟lük öğrenci kesimi ve %21,3‟lük ev kadını 

oranı bu söylemi yumuĢatmaktadır.   

Bunlara ek olarak kent bazında ele aldığımızda istihdam açısından en fazla 

sorun yaĢayan kent olarak Diyarbakır dikkat çekmektedir. Zira, Diyarbakır‟ın 

%21,3‟lük kesimi iĢsiz ve çalıĢamaz haldeyken, bu oran Ġzmir‟de %11,6 ve 

Mersin‟de ise  %8,4‟tür.  Bunların yanında Ġzmir‟de %44,7‟lik sürekli istihdam 

olanaklarına sahip bir kesim ve %4,2‟lik marjinal sektörde çalıĢan oranı dikkat 

çekmekteyken, Mersin‟de 1/3‟ü aĢan ev kadını ve emekli oranı ile %45,4 sürekli 

istihdam olanakları göze çarpmaktadır. Diyarbakır‟da ise %33 sürekli istihdam oranı 

ve %35,9 öğrenci ve ev hanımı oranı tablodaki belirgin noktalardandır. 

Bütün bunlarla birlikte kiĢi ve hane bilgilerinde yanıt aranan bir diğer soru 

kimliğe iliĢkin olmuĢtur. AraĢtırmaya katılanlara “kendi kimliğinizi nasıl 

tanımlarsınız” sorusu yöneltilmiĢ olup, Türkiyeli, T.C. VatandaĢı Ģıkları yanında  

etnisite ve mezhep dıĢında birden fazla yanıt verebilecekleri bildirilmiĢtir 

Buna göre aĢağıdaki tablodan da izlenebileceği gibi, araĢtırmaya katılanların 

tamamı baz alınarak, kimliğini tanımlarken etnisiteye vurgu yapanların oranı %76,2 

olmuĢtur. Bununla birlikte araĢtırma kitlesinin %53,7‟si kimliğini tanımlarken 

“Müslüman”lığa vurgu yapmıĢ, %31,3‟ü ise mezhepsel kimlikleri kullanarak kimlik 

tanımlamasında bulunmuĢlardır. Ayrıca, %32,6‟lık bir kesim ise “Türkiyeli ve T.C. 

VatandaĢı” kavramlarını kimlik tanımlarken belirtmiĢlerdir. 
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Her bir kent açısından değerlendirildiğinde ise belirgin farklılıklar ortaya 

çıkmaktadır. Kimliğini tanımlarken Türk etnik kimliğine vurgu yapanların oranı 

Ġzmir‟de %41‟8, Mersin‟de %43,3 iken, Diyarbakır‟da bu oran %3,1 olarak 

bulunmuĢtur. Bununla birlikte Diyarbakır‟da Kürt kimliğine vurgu yapanların oranı 

%78 iken, Mersin‟de %29,1 ve Ġzmir‟de %17,2 olarak gerçekleĢmiĢtir. Bunların 

yanında Arap olarak kimlik tanımlamasında bulunanların oranı Mersin‟de %8,9, 

Diyarbakır‟da %2,4 ve Ġzmir‟de 1,8‟dir. Roman/Çingene olarak kimlik 

tanımlamasında bulunanların oranı ise Ġzmir‟de %1,8, Mersin‟de %1,4 ve 

Diyarbakır‟da %0,1‟dir. Etnik kimlik açısından Diyarbakır‟ın homojen bir yapıda 

olduğu, Mersin ve Ġzmir açısından ise önceki yorumlarda belirtilen zorunlu göç 

sürecindeki yoğun Kürt göçünü ortaya koyan veriler bu tabloda yer almaktadır. Zira 

Mersin‟de yaĢayıp kimliğini Kürt olarak tanımlayanların yaklaĢık 3/4‟ü son yirmi yıl 

içerisinde bu kente göç etmiĢtir. Ġzmir açısından da aynı durum söz konusudur. Her 

iki kentteki Kürtlerin yaklaĢık ¾‟ü son yirmi yıl içinde kente göç etmiĢtir.  

Burada dikkat çekici bir diğer veri ise, Ġzmir ve Mersin‟de 18-24 yaĢ 

aralığında yer alıp, kimliğini Kürt olarak tanımlayanların doğum yeri olarak 

bulundukları kent olan Ġzmir ya da Mersin‟i bildirmeleridir. Yani göç sonrası yeni bir 

kuĢak kentin dokusunda kalıcı hale gelmiĢtir. 

Ġzmir ve Diyarbakır‟da Müslüman kimliğine değinenlerin oranı % 56‟larda 

iken, Mersin‟de bu oran görece biraz daha düĢük seyir etmiĢ ve % 48,5 olmuĢtur. 

Mezhepsel açıdan bakıldığında, kimlik tanımlamalarında Hanefi mezhebinin en fazla 

kullanıldığı kent % 22,6 ile Mersin, ġafi mezhebinin kimlik tanımlamalarında en 

fazla kullanıldığı kent ise %13,9 ile Diyarbakır olmuĢtur. Yine bunlarla birlikte 

Mersin‟de %12,1 ve Ġzmir‟de %10,2‟lik bir kesim Alevi mezhebini kimlik 

tanımlamalarında kullanılmıĢtır. Ayrıca Ġzmir‟de %2,1‟lik bir kesim ise Ateist 

olduğunu  belirtmiĢtir.    
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Tablo 24. Kendilerini Tanımladıkları Kimlik   

Birden fazla yanıt verilmiĢtir 

  Tüm bunların yanında, Türkiyeli kimliğine vurgunun en fazla olduğu kent, 

%12,3 ile Diyarbakır‟dadır. Kimlik tanımlarken T.C. VatandaĢlığına vurgu 

yapanların oranı ise Ġzmir‟de %39,6, Mersin‟de %21,7 ve Diyarbakır‟da %11,1 

olarak bulunmuĢtur. 

KĠMLĠĞĠNĠZĠ NASIL TANIMLARSINIZ 

  KENT 
GENEL 

TOPLAM’DAKĠ  ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Türk Frekans 302 308 22 632 

 Yüzde % 41,8 43,3 3,1 29,6 

Arap Frekans 13 63 17 93 

 Yüzde % 1,8 8,9 2,4 4,4 

Kürt Frekans 124 207 546 877 

 Yüzde % 17,2 29,1 78,0 41,1 

Roman Frekans 13 10 1 24 

 Yüzde % 1,8 1,4 ,1 1,1 

Türkiyeli Frekans 40 52 86 178 

 Yüzde % 5,5 7,3 12,3 8,3 

T.C. VatandaĢı Frekans 286 154 78 518 

 Yüzde % 39,6 21,7 11,1 24,3 

Sünni Hanefi Frekans 111 161 20 292 

 Yüzde % 15,4 22,6 2,9 13,7 

Sünni ġafi Frekans 52 64 97 213 

 Yüzde % 7,2 9,0 13,9 10,0 

Alevi Frekans 74 86 3 163 

 Yüzde % 10,2 12,1 ,4 7,6 

Müslüman Frekans 404 345 397 1146 

 Yüzde % 56,0 48,5 56,7 53,7 

Bulgar Göçmeni Frekans 3 0 0 3 

 Yüzde % ,4 0 0 ,0 

Arnavut Frekans 2 0 0 2 

 Yüzde % ,3 0 0 ,0 

Ateist Frekans 15 0 0 15 

 Yüzde % 2,1 0 0 0,1 

Deist Frekans 1 0 0 ,0 

 Yüzde % ,1 0 0 ,0 

Laz Frekans 1 0 0 ,0 

 Yüzde % ,1 0 0 ,0 
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Tablo 25. AraĢtırmaya Katılanların Kimlik Tanımlamadaki Öncelikleri 

KĠMLĠĞĠNĠZĠ TANIMLARKEN HANGĠSĠ ÖNCELĠKLĠDĠR  

  
ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR TOPLAM 

 

Din 

Frekans 169 266 333 768 

 Yüzde % 23,4 37,4 47,6 36,0 

Etnik Kimlik Frekans 137 192 214 543 

 Yüzde % 19,0 27,0 30,6 25,5 

Siyasi GörüĢ Frekans 30 23 32 85 

 Yüzde % 4,2 3,2 4,6 4,0 

AĢiret Frekans 2 5 0 7 

 Yüzde % ,3 ,7 ,0 ,3 

Ekonomik Durum Frekans 20 6 8 34 

 Yüzde % 2,8 ,8 1,1 1,6 

Memleket Frekans 66 33 26 125 

 Yüzde % 9,1 4,6 3,7 5,9 

Cinsiyet Frekans 36 21 13 70 

 Yüzde % 5,0 3,0 1,9 3,3 

VatandaĢlık Frekans 259 165 74 498 

 Yüzde % 35,9 23,2 10,6 23,3 

Mesleğim Frekans 3 0 0 3 

 Yüzde % ,4 ,0 ,0 ,1 

TOPLAM Frekans 722 711 700 2133 

 Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

Görüldüğü gibi kimlik tanımlamalarında birden çok kavram kullanılmıĢtır. Bu 

noktada tanımlanan kimliklerin hangisinin daha öncelikli olduğuna bakıldığında, 

yukarıdaki Tablodan da görüleceği gibi her üç kentin toplamında kimlik 

tanımlanırken Din‟in daha öncelikli olduğunu belirtenlerin oranı % 36, etnik kimliğin 

daha öncelikli olduğunu belirtenlerin oranı %25,5, VatandaĢlığın öncelikli olduğunu 

belirtenlerin oranı ise %23,3 olarak belirmiĢtir. Bunlara ek olarak %5,9‟u memleket 

(Ankaralı, Ġzmirli vb.), %4‟ü siyasi görüĢ, %3,3 Cinsiyet ve %1,6‟sı ise ekonomik 

durumun kimlik tanımlamalarında daha öncelikli olduğunu aktarmıĢlardır. 

Kent bazında değerlendirildiğinde Ġzmir‟de %35,9 ile VatandaĢlık ilk sırada 

yer alırken, daha sonra %23,4 din ve %19,0 ile etnik kimlik yer almaktadır. Diğer iki 
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ilde ise daha farklı bir tablo karĢımıza çıkmaktadır. Zira Ġzmir‟de ikinci sırada yer 

alan din‟in daha öncelikli olma durumu Diyarbakır‟da %47,6 ve Mersin‟de %37,4 ile 

birinci sırada yer almaktadır. Her iki ilde de etnik kimlik ikinci sırada yer alırken, 

Ġzmir‟de birinci sırada yer alan VatandaĢlık, bu illerde ancak üçüncü sırada 

değerlendirilmektedir.   

KiĢi ve hane bilgilerinde yer verilebilecek bir diğer veri aile içinde konuĢulan 

dil sorusu kapsamında verilen yanıtlardan oluĢturulmuĢtur.  

Tablo 26. Aile Ġçinde KonuĢtukları Dil 

 AĠLE ĠÇĠNDE KONUġULAN DĠL  

  
KENT 

TOPLAM  ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Türkçe Frekans 
623 521 181 1325 

 Yüzde % 86,3 73,3 25,9 62,1 

Kürtçe/Zazaca Frekans 
90 156 457 703 

 Yüzde % 12,5 21,9 65,3 33,0 

Arapça Frekans 
7 34 3 44 

 Yüzde % 1,0 4,8 ,3 2,0 

Arnavutça Frekans 
1 0 0 1 

 Yüzde % ,1 ,0 ,0 ,0 

Lazca Frekans 
1 0 0 1 

 Yüzde % ,1 ,0 ,0 ,0 

Türkçe-Kürtçe Frekans 
0 0 59 59 

 Yüzde % ,0 ,0 8,4 2,8 

TOPLAM Frekans 
722 711 700 2133 

 Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

Buna göre yukarıdaki Tablodan izlenebileceği gibi her üç kentin toplamının 

yaklaĢık 2/3‟ü Türkçeyi, 1/3‟ü Kürtçeyi, %2,8‟i Türkçe ve Kürtçeyi, %2‟si ise 

Arapçayı ailede en çok konuĢulan dil olarak belirtmiĢlerdir. Her üç kenti ayrı ayrı 

değerlendirdiğimizde ise Ġzmir‟in %86,3‟ü Türkçe, %12,5‟i Kürtçe/Zazaca, %1‟i 

Arapçayı aile içinde kullanılan dil olarak belirtmiĢtir. Mersin‟de de oranlar değiĢik 

olmasına rağmen aynı sıralamaların olduğu görülmektedir. Buna göre kentin 

%73,3‟ü aile içinde Türkçe konuĢurken, %21,9‟u Kürtçe, %4,8‟i ise Arapça 

konuĢmaktadır. Diyarbakır da ise bu sırlama farklılaĢmaktadır. Kentin 2/3‟ü aile 

içinde Kürtçe konuĢmaktayken, ¼‟lük bir kesim Türkçe, %2,8‟lik kesim ise her iki 
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dili de aile içinde kullandıklarını belirtmiĢlerdir. Bu tablo özellikle dil ve Ģiveye bağlı 

sosyal ayrıĢmaların boyutunun ölçülmesi açısından önem taĢımaktadır. Bunun yanı 

sıra aile içinde kullanılan dil ile kimlik ve doğum yerleri birlikte ele alındığında 

Türkçe dıĢında konuĢulan dillerde bir azalma olduğu görülmektedir. 

Tablo 27. Hanede YaĢayan KiĢi Sayısı 

HANEDE YAġAYAN KĠġĠ SAYISI  

  
KENT GENEL 

TOPLAM  ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

1-4 KiĢi Frekans 
519 413 195 1127 

 Yüzde % 71,9 58,1 27,9 52,8 

5-8 KiĢi Frekans 
195 266 381 842 

 Yüzde % 27,0 37,4 54,4 39,5 

9-15 KiĢi Frekans 
8 31 123 162 

 Yüzde % 1,1 4,4 17,6 7,6 

16-25 KiĢi Frekans 
0 1 1 2 

 Yüzde % ,0 ,1 ,1 ,1 

TOPLAM Frekans 
722 711 700 2133 

 Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

Hane bilgileri açısından önem teĢkil eden bir diğer bulgu hanede yaĢayan kiĢi 

sayısına ait verilerdir. Buna göre genel toplamda çekirdek aile kabul, edilen karı koca 

ve iki çocuktan oluĢan ve hanede yaĢayan kiĢi sayısını en fazla 4 olarak bildirenlerin 

oranı %52,8 iken, %39,5‟i 5-8 kiĢi arası, %7,6‟sı 9-15 kiĢi arası olarak 

bildirmiĢlerdir.  

Bu genel görünüm kentler bazında değerlendirmelerde farklılaĢmaktadır. 

Buna göre Ġzmir‟de yaĢayanların yaklaĢık ¾‟ü çekirdek aile olarak kabul edilirken, 

Diyarbakır‟da bu oran ¼‟e yaklaĢmaktadır. Mersin‟de ise %58,1‟lik bir kesim 

çekirdek aileyi sembolize etmektedir.  Bununla birlikte Diyarbakır‟ın yarıdan fazlası 

hanede yaĢayan kiĢi sayısını 5-8 arası olarak belirtmiĢken, diğer kentlerden daha 

belirgin farklılık 9-15 kiĢi arası hanede yaĢayan kiĢi sayısı oranında görülmektedir. 

zira kentte yaĢayanların %17,6‟sı hanelerinde 9-15 arası bir nüfusu barındırmaktadır. 

Bu gruptaki aile büyüklüğüne Ġzmir‟in yanı sıra Mersin‟de de rastlanması diğer 

çarpıcı bir sonuçtur. 
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HANEDEKI KĠġĠ SAYISI 

ĠL Ortalama Frekans Std. Deviation 

ĠZMĠR 3,87 722 1,630 

MERSĠN 4,56 711 2,056 

DIYARBAKIR 6,21 700 2,686 

TOPLAM 4,87 2133 2,373 

Bütün bunlarla birlikte ortalama hanehalkı büyüklüğü genel toplamda 4,87 

iken, bu ortalama Ġzmir‟de 3,87, Mersin‟de 4,56, Diyarbakır‟da ise 6,21 olarak 

gerçekleĢmiĢtir. Ġzmir TUĠK‟in açıkladığı hane halkı büyüklüğü ortalamasının 

altında bir görüntü verirken, Diyarbakır ise Türkiye ortalamasının üzerinde seyir 

etmektedir. 

Tablo 28. Hanede ÇalıĢılan KiĢi Sayısı 

HANEDE ÇALISAN SAYISI  

  KENT 

Toplam  ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

0 Frekans 68 47 56 171 

 Yüzde % 9,4 6,6 8,0 8,0 

1 Frekans 329 372 419 1120 

 Yüzde % 45,6 52,3 59,9 52,5 

2 Frekans 240 218 172 630 

 Yüzde % 33,2 30,7 24,6 29,5 

3 Frekans 66 55 40 161 

 Yüzde % 9,1 7,7 5,7 7,5 

4 Frekans 14 15 10 39 

 Yüzde % 1,9 2,1 1,4 1,8 

5 Frekans 
2 3 3 8 

 Yüzde % ,3 ,4 ,4 ,4 

6 ve Üstü Frekans 3 1 0 4 

 Yüzde % ,3 ,1 ,0 ,2 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

 Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

Hanede yaĢayan kiĢi sayısına iliĢkin aktarılan bulgulardan sonra, bunların 

nekadarının istihdam olanaklarına dahil olduğu sorusu akla gelmektedir. Buna göre 

genel toplamda %8‟lik bir kesimin hanesinde herhangi bir Ģekilde çalıĢan olmadığı, 

% 52,5‟i çalıĢan sayısını bir, %29,5‟i de iki, %7,5‟i de üç olarak bildirmiĢtir.  

Ġzmir %9,4 ile hanede çalıĢan bulunmadığını belirtenlerin en yüksek olduğu 
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kent konumundadır. Ancak burada hemen belirtilmelidir ki Ġzmir‟de bu durum 

emekli oranının yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Yine birden fazla çalıĢan 

sayısıda Ġzmir‟de diğer illere göre yüksek seyir etmektedir.  Mersin ve Diyarbakır ise 

genel tablodan çok farklılaĢmamaktadır.       

 Bununla birlikte çalıĢanların içerisinde çocuk bulunup bulunmadığına 

sorgulanmıĢtır.  Buna göre aĢağıdaki Tablodan da görüldüğü üzere her üç ilden 

oluĢan genel toplamda %16‟lık bir kesimin hanesinde çocuklar gelir getirmek için 

çalıĢmaktadırlar.  

 

Tablo 29. Hanede ÇalıĢanlar Ġçerisinde Çocukların Durumu 

ÇALISANLAR ĠÇERĠSĠNDE ÇOCUK VAR MI ? 

  
KENT Genel 

Toplam 
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Yok Frekans 627 571 593 1791 

 Yüzde % 86,8 80,3 84,7 84,0 

Var Frekans 95 140 107 342 

 Yüzde % 13,2 19,7 15,3 16 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

 Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

  

Kent bazında ele aldığımızda haneye gelir getirmek için çalıĢan çocuk 

oranının en yüksek olduğu kent %19,7 ile Mersin iken, bu oran Diyarbakır‟da %15,3, 

Ġzmir‟de %13,2 olarak belirlenmiĢtir. 

 Bu noktada sosyo-ekonomik göstergelerin nihai noktası ise gelir durumuna 

bağlı olarak oluĢmaktadır. Gelir durumu, çalıĢmanın kuramsal boyutunda sıklıkla 

vurgulandığı gibi, eĢitsizlik ve farklılık durumunda hem sosyal ayrıĢmalara, hem de 

mekansal ayrıĢmalara neden olabilmektedir. Buna göre Tablodan izleyebileceğimiz 

üzere, genel toplamda araĢtırmaya katılanların %3,8‟inin 0-300 TL arası hane aylık 

geliri beyan ettiği görülmektedir. Bilindiği gibi asgari ücret 2011 yılı itibariyle 700 

TL civarındadır.  
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Tablo 30. Hane Aylık Gelir Durumları 

HANE AYLIK GELĠR   

  ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR  

0-300 TL Frekans 11 16 54 81 

Yüzde % 1,5 2,3 7,7 3,8 

301-500 TL Frekans 15 41 86 142 

Yüzde % 2,1 5,8 12,3 6,7 

501-700 TL Frekans 39 79 155 273 

Yüzde % 5,4 11,1 22,1 12,8 

701-1000 TL Frekans 156 203 195 554 

Yüzde % 21,6 28,6 27,9 26,0 

1001-1500 TL Frekans 154 160 99 413 

Yüzde % 21,3 22,5 14,1 19,4 

1501-2500 TL Frekans 217 146 76 439 

Yüzde % 30,1 20,5 10,9 20,6 

2501-3500 TL Frekans 79 40 22 141 

Yüzde % 10,9 5,6 3,1 6,6 

3501-5000 TL Frekans 39 21 12 72 

Yüzde % 5,4 3,0 1,7 3,4 

5001 TL Üstü Frekans 12 5 1 18 

Yüzde % 1,7 ,7 ,1 ,8 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

Yüzde % 100,0% 100,0 100,0 100,0 

Bu kapsamda genel tabloda araĢtırma kitlesinin yaklaĢık ¼‟ünün asgari ücret 

altında hane aylık gelir elde ettiği görülmektedir. Yine  bununla birlikte ¼‟lük bir 

kesim 701-1000 TL arası, %19,4‟lük kesim ise 1001-1500 arası gelir beyanında 

bulunmaktadır. 1501-2500 arası hane aylık geliri olduğunu belirtenler ise araĢtırmaya 

katılanların 2/5‟ini oluĢturmaktadır. Geriye kalan %10,8‟lik bir kesim ise 2500 

TL‟nin üzerinde gelir elde etmektedir. Bu bulguları Türkiye ĠĢçi Sendikaları 

Konfederasyonu (TÜRK-Ġġ) tarafından yapılan ve çalıĢanların geçim koĢullarını 

ortaya koyan “açlık ve yoksulluk sınırı” araĢtırmasının 2011 Nisan ayı sonuçları ile 

kıyaslarsak durumun vahameti daha net olarak ortaya çıkmaktadır. TÜRK-Ġġ‟in 

raporuna göre; dört kiĢilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için 

yapılması gereken gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 869,87 liradır. Gıda harcaması 

ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaĢım, eğitim, sağlık ve benzeri 

ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 

ise 2.833,44 liradır (www.turkis.org.tr). Buna göre çalıĢma alanımızdaki illerde 
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araĢtırmaya katılanların yarısına yakını açlık sınırının altında gelir elde etmektedir. 

Her üç kenti ayrı ayrı değerlendirdiğimizde Ġzmir‟de 700 TL altı gelir beyan 

edenlerin oranı %9, Mersin‟de %19,2 iken, Diyarbakır‟da bu oran %42,1‟e 

çıkmaktadır. 701-1000 TL gelir beyan eden kesim her üç ilde de ¼ civarında seyir 

ederken, 1001-2500 TL arası hane aylık geliri Ġzmir‟de %51,4, Mersin‟de %43, 

Diyarbakır‟da ise ancak %25 olarak hesaplanmaktadır. Nitekim aynı daha üst gelir 

gruplarında da gerçekleĢmektedir. Zira 2500 TL üzeri hane aylık geliri bildirenlerin 

oranı Ġzmir‟de %18, Mersin‟de %9,3 ve Diyarbakır‟da ise %4,9 olarak belirlenmiĢtir. 

Bu verilerin açıkça ortaya koyduğu gibi yoksulluk tablosunu en ağır hisseden kent 

Diyarbakır‟dır. Nitekim bu bulgu TÜRK-Ġġ‟in açlık ve yoksulluk sınırı rakamları ile 

birlikte düĢünüldüğünde kentin nerdeyse yarısı açlık sınırının altında, %90‟ından 

fazlası da yoksulluk sınırının altında yaĢamlarını sürdürmektedirler. KuĢkusuz bu 

durum Mersin ve Ġzmir‟de görülmesine rağmen, tablonun Diyarbakır‟daki kadar ağır 

olmadığı söylenebilmektedir. 

 Bu noktada hane aylık giderlerine bakıldığında genelde gelire orantılı bir 

seyir izlediği görülmektedir. Yani hane aylık gelir oranı arttıkça buna paralel olarak 

hane aylık gideri de artmaktadır. Tablodan görüldüğü üzere genel toplamda 

araĢtırmaya katılanların ¼‟ünün hane aylık gideri 700 TL altındadır. Bunun yanında 

yaklaĢık yarısının hane aylık gideri 701-1500 TL arasındayken, geriye kalan 

¼‟ününde 1500 TL üzerinde hane aylık gideri bulunmaktadır. 

 Kent bazında değerlendirdiğimizde Diyarbakır‟da 700 TL altında hane aylık 

geliri beyan edenler kentin yaklaĢık yarısına tekabül etmektedir. Bu oran Mersin‟de 

%17,1, Ġzmir‟de ise %11,6‟dır. Her üç kentte de 701-1500 TL arası hane aylık gideri 

belirgin veriyi oluĢturmaktadır. Bunlara ek olarak 1500 TL üzeri hane aylık gider 

Ġzmir‟de %39,2, Mersin‟de %25,3 iken, Diyarbakır‟da bu oran %12,2 olarak 

gerçekleĢmektedir. 
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Tablo 31. Hane Aylık Gider Durumları 

HANE AYLIK GĠDER  

  
KENT Genel 

Toplam 
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

0-300 TL Frekans 9 12 65 86 

Yüzde % 1,2 1,7 9,3 4,0 

301-500 TL Frekans 32 45 107 184 

Yüzde % 4,4 6,3 15,3 8,6 

501-700 TL Frekans 43 65 150 258 

Yüzde % 6,0 9,1 21,4 12,1 

701-1000 TL Frekans 189 244 208 641 

Yüzde % 26,2 34,3 29,7 30,1 

1001-1500 TL Frekans 166 165 84 415 

Yüzde % 23,0 23,2 12,0 19,5 

1501-2500 TL Frekans 192 137 56 385 

Yüzde % 26,6 19,3 8,0 18,0 

2501-3500 TL Frekans 54 30 22 106 

Yüzde % 7,5 4,2 3,1 5,0 

3501-5000 TL Frekans 28 11 8 47 

Yüzde % 3,9 1,5 1,1 2,2 

5001 TL Üstü Frekans 9 2 0 11 

Yüzde % 1,2 ,3 ,0 ,5 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

Yüzde % 100,0% 100,0 100,0 100,0 

 Bütün bu bulgulara ek olarak burada asıl tartıĢılması gereken durum, hane 

aylık gelirinin hane aylık giderini karĢılama, yani geçinebilme oranıdır.buna göre Ek 

Tablo 4‟den görüleceği üzere 300 TL‟nin altında hane aylık geliri olanların 

%32‟1‟inin hane aylık gideri daha fazladır. Yani bir baĢka değiĢle bu gelir 

grubundakiler geçimlerini sağlayabilmek için borçlanmakta ya da dıĢarıdan destek 

görmektedirler. Aynı durum 301-500 TL arası gelir beyanında bulunanlar içinde söz 

konusudur. Bu gruptakilerin de %17,6‟sının hane aylık giderleri gelirlerinden daha 

fazladır. Ayrıca bu gruptakilerin %18,6‟lık bir kesiminin hane aylık gelirleri 

giderlerinden daha fazla seyir etmektedir. Yani bir Ģekilde 500 liralık hane aylık 
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geliri ile “birikim” sağlamaktadırlar. Bu oran gelir durumu arttıkça belirginlik 

kazanmaktadır. Bir baĢka değiĢle diğer gelir gruplarında da hane aylık gelir arttıkça 

gelirin gideri karĢılama ve elde edilen gelirden birikim yapma oranı artmaktadır.           

 Sosyo-ekonomik göstergelerde önem teĢkil eden bir diğer veri sosyal güvenik 

durumudur. Buna göre;  

Tablo 32. Sosyal Güvenlik Durumu 

  

Tablodan görüleceği üzere araĢtırmaya katılanların %16,5‟inin herhangi bir 

sosyal güvenlik kurumu ile iliĢkisi bulunmamaktadır. Bunun yanında 1/5‟nin 

yoksulluktan dolayı yeĢil kartı bulunmaktadır. Ayrıca genel toplamda %60,9‟luk bir 

kesimin SGK, %2,3‟ünün ise Özel Sigortası bulunmaktadır. 

 Yine araĢtırma alanımızı oluĢturan kentler açısından ayrı ayrı değerlendirme 

yaptığımızda; Diyarbakır‟da SGK‟ya bağlı olarak istihdam edilenlerin oranı sadece 

%44 iken, bu oran Mersin‟de %59,8 ve Ġzmir‟de %78,4‟tür. Bunun yanında 

yoksulluğun önemli bir göstergesi olan yeĢil karta sahiplik oranı Ġzmir‟de %6,6 

Mersin‟de %17 iken, Diyarbakır‟da bu oran %37,6‟ya ulaĢmaktadır. Bütün bunlara 

ek olarak herhangi bir sosyal güvenlik kurumu ile bağı olmayan nüfus Mersin‟de 

%19, Diyarbakır‟da %17,9, Ġzmir‟de ise %12,9 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

SOSYAL GÜVENLĠK DURUMUNUZ  

  
KENT Genel  

Toplam 
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Yok Frekans 93 135 125 353 

 Yüzde % 12,9 19,0 17,9 16,5 

YeĢil Kart Frekans 48 121 263 432 

 Yüzde % 6,6 17,0 37,6 20,3 

SGK Frekans 566 425 308 1299 

 Yüzde % 78,4 59,8 44,0 60,9 

Özel sigorta Frekans 15 30 4 49 

 Yüzde % 2,1 4,2 ,6 2,3 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

 Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 
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 Sosyo-ekonomik farklılıklara göre sosyo-mekansal ayrıĢmaların 

gözlemlendiği Mersin ve Ġzmir‟de sosyal güvenlik sisteminden mahrum olan kesimin 

kim olduğuna bakıldığında, kente göç sonucu gelen kesimlerin belirgin olduğu 

görülecektir. Buna göre Ek Tablo 5‟den de izlenebileceği gibi, Ġzmir‟de araĢtırmaya 

katılanlardan Sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayanların yaklaĢık yarısı, Ek Tablo 

6‟dan görüldüğü üzere Mersin‟de ise yarısından fazlası son yirmi yıl içerisinde kente 

göç edenlerden oluĢmaktadır.   

Bütün bu bulgular kentlerdeki yoksulluğun varlığını ortaya koymaktadır. Bu 

noktada sosyal politika önem kazanmakta olup, sosyal yardım adı altında yürütülen 

çalıĢmaların kent yoksullarına ulaĢma oranı birçok açıdan önem sunmaktadır. Bu 

kapsamda araĢtırmaya katılanlara “mahallelerinde herhangi bir kamu kurum ve 

kuruluĢu tarafından yardım dağıtılıp dağıtılmadığı” sorulmuĢtur. 

Tablo 33. Mahallelerinde Devlet Tarafından Dağıtılan Yardım Durumu 

MAHALLEDE DEVLET KURUMUNCA YARDIM DAĞITILDI MI ? 

  
KENT Genel 

Toplam 
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Evet Frekans 314 355 324 993 

 Yüzde % 43,5 49,9 46,3 46,6 

Hayır Frekans 208 193 217 618 

 Yüzde % 28,8 27,1 31,0 29,0 

Bilmiyorum Frekans 200 163 159 522 

 Yüzde % 27,7 22,9 22,7 24,5 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

 Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Elde edilen bulgulara göre araĢtırmaya katılanların genel toplamının %46,6‟sı 

mahallelerinde herhangi bir devlet kurumunca nakdi ya da ayni yardım dağıtıldığını 

belirtirken, ¼‟ü bu konuda herhangi bir bilgisinin olmadığını, %29‟u ise 

dağıtılmadığını belirtmektedir. Kentler açısından bakıldığında ise, her üç kentin de 

yaklaĢık yarısı bu tarz yardımların dağıtıldığını vurgulamaktadırlar. Mahallelerinde 

yardım dağıtıldığını belirenlerin gelir durumuna bakıldığında, Ek Tablo 7‟den 

görüldüğü üzere, araĢtırmaya katılanlardan mahallelerinde yardım dağıtıldığını 



182 

 

belirtenlerin % 58‟i 1000 TL‟nin altında gelir elde edenlerden oluĢmaktadır.  

KiĢi ve hane bilgilerinde son olarak araĢtırma grubuna kentlerindeki 

geliĢmeler hakkında nereden bilgi sahibi oldukları sorulmuĢtur. 

Tablo 34. AraĢtırmaya Katılanların Kentteki Olayları Öğrenme Kaynağı 

 

KENTTEKĠ OLAYLAR HAKKINDA NERDEN BĠLGĠLENĠRSĠNĠZ  

  
KENT Genel 

Toplam 
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

KomĢu/EĢ/Dost Frekans 129 191 142 462 

 Yüzde % 17,9 26,9 20,3 21,7 

TV/Radyo/Gazete Frekans 513 491 522 1526 

 Yüzde % 71,1 69,1 74,6 71,5 

Belediye/Valilik/Emniyet Frekans 44 14 15 73 

 Yüzde % 6,1 2,0 2,1 3,4 

Parti/Sendika/Dernek Frekans 7 9 16 32 

 Yüzde % 1,0 1,3 2,3 1,5 

Cemaat/Tarikat/Camii Frekans 4 5 1 10 

 Yüzde % ,6 ,7 ,1 ,5 

Mahalle Meclisi Frekans 5 1 4 10 

 Yüzde % ,7 ,1 ,6 ,5 

Ġnternet Frekans 20 0 0 20 

 Yüzde % 2,8 ,0 ,0 ,9 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

 Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Buna göre araĢtırmaya katılanların ¾‟ü kentlerindeki olaylar hakkında basın 

yoluyla bilgilendiklerini belirtirken, %21,7‟si komu/eĢ/dost aracılığıyla, %3,4‟ü 

resmi kurumlardan,  %1,5‟i ise siyasi parti/sendika ve dernek‟ler aracılığıyla 

bilgilendiklerini aktarmıĢlardır. Kentler açısından bakıldığında ise belirgin bir 

farklılık olmadığı görülmektedir.     

Buraya kadar sunulan bütün bu sosyo-ekonomik verilere dayanarak, Türkiye 

kentlerinde özellikle 1980 sonrası kentlerde daha da belirgin hale gelen kentsel 

yoksulluğun her üç kentte de belirlenebildiğini söyleyebiliriz. Ancak Diyarbakır 

bütün ekonomik göstergelerde üç kent içerisinde en kötü durumdadır. Dolayısıyla 



183 

 

yoksulluk tablosunun bu kentte çok daha ağır hissedilmektedir. Diğer iki kent Mersin 

ve Ġzmir‟de ise kente göç ile gelen kesimlerin görece daha kötü durumda yaĢamlarını 

sürdürdükleri görülmektedir. ġüphesiz ki göç, yoksulluk ve özellikle de etnik 

farklılıkların birlikte görüldüğü durumda kentlerde gerilimli bir doku da oluĢmakta 

ve kuramsal bölümde sıklıkla vurgulandığı gibi sosyo-mekansal ayrıĢmalar 

derinleĢmektedir. Bununla birlikte sunulan tablolardan kentliliğe dair bulguların 

Ġzmir‟de diğer iki kente göre çok daha belirgin olduğu, kırsal özelliklerinde 

Diyarbakır‟da daha baskın olduğunu söyleyebilir. Bütün bu baskın dokular 

kentlerdeki mekansal yapılarda da ifadesini bulmaktadır. Bu kapsamda araĢtırma 

alanlarını oluĢturan Ġzmir, Mersin ve Diyarbakır‟dan elde edilen mekana iliĢkin 

verilere değinmek yerinde olacaktır.             

  

4.4.2. MEKANA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

Mekana ait bilgilerin ilk durağını konut alanları oluĢturmaktadır. Bu 

bağlamda araĢtırmaya katılanlara oturdukları konutun sahipliğine dair soru 

yöneltilmiĢtir. 

Tablo 35. AraĢtırmaya Katılanların Evlerine Kira Ödeme Durumları 

EVINIZE KĠRA ÖDÜYORMUSUNUZ  

  
KENT Genel 

Toplam 
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Kira Ödemiyor Frekans 443 462 485 1390 

 Yüzde % 61,4 65,0 69,3 65,2 

Kira Ödüyor Frekans 279 249 215 743 

 Yüzde % 38,6 35,0 30,7 34,8 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

 Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tablodan da görüldüğü üzere genel olarak araĢtırmaya katılanların yaklaĢık 

2/3‟ü oturdukları eve kira ödemezken, 1/3‟ü ise oturdukları eve kira ödediklerini 

bildirmiĢlerdir. Kent bazında değerlendirildiğinde çok belirgin bir fark olmamakla 

beraber kira ödemeyenlerin en fazla olduğu kent %69,3 ile Diyarbakır iken, bu oran 

Mersin‟de %65, Ġzmir‟de %61,4‟tür. Bunlarla beraber TUĠK‟in 2011 yılında 

yayınladığı Gelir ve YaĢam KoĢulları AraĢtırması, 2009 verilerine göre  bireylerin 

%60,8‟i kendilerine ait konutta oturmaktadır. Bu kapsamda araĢtırma verilerimiz de 
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benzer eğilime sahiptir.    

 Konut durumunun yanı sıra konutun kent içinde ki konumu, konut ile ilgili 

yer seçim (mahalle) gerekçeleri, sosyo-ekonomik bir ayrıĢmanın varlığı açısından 

önem arz etmektedir. Bu nedenle deneklerin “mahalle algısı” ölçülmek istenmiĢtir. 

Tablo 36. Oturduğunuz Mahalle Neyi Belirler  

OTURDUĞUNUZ MAHALLE  

  
KENT Genel  

Toplam 
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Ekonomik Durumunu Belirler Frekans 198 188 253 639 

Yüzde % 27,4 26,4 36,1 30,0 

Hiç BirĢeyi Belirlemez Frekans 162 159 179 500 

Yüzde % 22,4 22,4 25,6 23,4 

Hepsini Belirler Frekans 178 155 92 425 

Yüzde % 24,7 21,8 13,1 19,9 

Sosyal Durumunu Belirler Frekans 91 114 122 327 

Yüzde % 12,6 16,0 17,4 15,3 

Kimliğini Belirler Frekans 31 85 46 162 

Yüzde % 4,3 12,0 6,6 7,6 

Ekonomik-Sosyal Durum Frekans 48 5 6 59 

Yüzde % 6,6 ,7 ,9 2,8 

Kimlik-Ekonomik Durum Frekans 12 1 1 14 

Yüzde % 1,7 ,1 ,1 ,7 

Kimlik-Sosyal Durum Frekans 2 4 1 7 

Yüzde % ,3 ,6 ,1 ,3 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

 Tablodan da görüldüğü gibi bu soruya yani oturulan mahallenin neyi 

belirlediği sorusuna, araĢtırmaya katılanların yaklaĢık ¼‟ü oturulan mahallenin hiç 

birĢeyi belirlemediği yanıtını vermiĢtir. Geriye kalan ¾ ise oturulan mahallenin   bir 

takım değerleri sembolize ettiğini düĢünmektedir. Bununla birlikte %30‟u oturulan 

mahallenin ekonomik durumun bir göstergesi olduğunu,  %15,3‟ü oturulan 
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mahallenin sosyal durumun bir yansıması olduğunu belirtmektedir. Bir baĢka değiĢle 

%45,3‟ü oturulan mahallenin sosyo-ekonomik bir gösterge olduğunu düĢünmektedir. 

Bununla birlikte %7,6‟sı ise oturulan mahallelerin direk olarak kimliği belirlediğini 

vurgulamaktadırlar. Bunun yanında %19,9‟luk bir kesim mahallenin Kimlik-

Ekonomik-Sosyal durumların hepsini belirlediğini düĢünmektedirler.  

Her bir kent için ayrı ayrı değerlendirme yaparsak, her üç kentte de oturulan 

mahallenin hiç birĢeyi sembolize etmediğini düĢünenlerin oranı aĢağı yukarı benzer 

orandadır. Yine mahallenin ekonomik durumu sembolize ettiğini düĢünenler, oranları 

değiĢik olmasına rağmen, her üç kentte de birinci sırada yer almaktadır. 

Diyarbakır‟ın 1/3‟ünden fazlası bu düĢünceye hakimken, Ġzmir ve Mersin‟de 

ekonomik durum ve mahalle iliĢkisini kuranların oranı ¼ civarındadır. Söylenenlere 

ek olarak oturulan mahallenin kimliği belirler diyenlerin en fazla oranda olduğu kent 

%12 ile Mersin iken, Ġzmir “hepsini belirler” diyenlerin oranının en fazla olduğu 

kenttir. 

O halde bu bulgulardan, oturulan mahallenin bir Ģekilde sosyo-ekonomik ve 

kimliksel bir farklılığı temsil ettiği sonucuna varabiliriz. Ġlerleyen bölümlerde 

tartıĢacağımız gibi bu sosyo-mekansal ayrıĢmalara da temel teĢkil etmektedir. Zira 

mahallenin bir sembol taĢıması ve mahalleye bir Ģekilde “değer atfedilmesi o 

“değere” sahip olmayanların baskı görmesini ve/veya dıĢlanmasını da beraberinde 

getirmektedir.    

Bu kapsamda mahallelerin birleĢiminden oluĢan kent bir takım gerilimlere 

sahne olmakta ve sorunların merkezi konumuna gelmektedir. Buna göre araĢtırmaya 

katılanlara “Sizce bu kentin en önemli sorunu nedir” sorusu yöneltilmiĢtir.   

Tablodan da takip edilebileceği gibi, kentte herhangi bir sorun olmadığını 

düĢünenlerin oranı genel toplamda sadece %0,7‟lik orandadır. Buna karĢın 

araĢtırmaya katılanların yarısından fazlası iĢsizliği kentin en önemli sorunu olarak 

görmekteyken, bunu %10,5‟lik bir oran  ile yoksulluk takip etmektedir. Bunların 

yanında %11,4‟lük bir kesim kentin en önemli sorununu ayrımcılık ve kayırmacılık 

olarak görmekteyken, %7,8‟i ise kentlerinin dıĢarıdan aldığı göçü en önemli sorun 

olarak değerlendirmektedir.  Bütün bunlara ek olarak kentsel sorunların baĢında  yer 

alması beklenen, çarpık yapılaĢma, ulaĢım, altyapı, konut ve yönetim ancak  %17,6 
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oranı ile kentsel sorunlar sıralamasında yer almaktadır. Bu, bir bakıma kentlileĢme 

düzeyinin de göstergesidir. 

Tablo 37. YaĢadıkları Kentte Gördükleri En Önemli Sorun  

KENTĠN EN ÖNEMLĠ SORUNU  

  
KENT Genel 

Toplam 
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

ĠĢsizlik Frekans 240 401 470 1111 

Yüzde % 33,2 56,4 67,1 52,1 

Yoksulluk Frekans 68 59 97 224 

Yüzde % 9,4 8,3 13,9 10,5 

Ayrımcılık Frekans 68 56 81 205 

Yüzde % 9,4 7,9 11,6 9,6 

DıĢarıdan Göç Frekans 66 79 21 166 

Yüzde % 9,1 11,1 3,0 7,8 

Çarpık YapılaĢma Frekans 74 31 3 108 

Yüzde % 10,2 4,4 ,4 5,1 

Yönetim Frekans 73 27 3 103 

Yüzde % 10,1 3,8 ,4 4,8 

Altyapı Frekans 57 28 6 91 

Yüzde % 7,9 3,9 ,9 4,3 

UlaĢım Frekans 47 5 3 55 

Yüzde % 6,5 ,7 ,4 2,6 

Kayırmacılık Frekans 17 15 6 38 

Yüzde % 2,4 2,1 ,9 1,8 

Konut Frekans 10 2 5 17 

Yüzde % 1,4 ,3 ,7 ,8 

Sorun Yok Frekans 2 8 5 15 

Yüzde % ,3 1,1 ,7 ,7 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

 Her üç kenti ayrı değerlendirmeye tabi tutarsak, Diyarbakır daha önce 

sunulan ekonomik verilerdeki tabloyla pekiĢen bir veri sunmaktadır. Zira 
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hatırlanacağı gibi çalıĢmadaki KiĢi ve Hane Bilgileri bulgularında, iĢsizlik ve 

yoksulluğun belirgin olduğuna dair bulguları sunmuĢtuk. Bu bulguları destekler bir 

Ģekilde, kentin en önemli sorunu olarak, kentte yaĢayanların %81‟i iĢsizlik ve 

yoksulluk yanıtını vermiĢlerdir. Bununla birlikte Diyarbakır‟da %12,5‟lık bir 

kesiminin ayrımcılığı ve kayırmacılığı kentin en önemli sorunu olarak görmesi 

dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra Diyarbakır‟da %3‟de olsa “dıĢarıdan göçü” 

sorun olarak görmesi de belirtilmesi gereken bir baĢka boyut sunmaktadır. 

 Mersin açısından bakarsak, yine kentin en önemli sorunu, Diyarbakır‟daki 

kadar yüksek bir oranda olmasa da, %64,7‟lik bir oran ile iĢsizlik ve yoksulluktur. 

Bunu %11,1 ile dıĢarıdan göç ve  %10 ile ayrımcılık ve kayırmacılık takip 

etmektedir.  

Ġzmir‟de ise kentin en önemli sorunun iĢsizlik ve yoksulluk olarak görenlerin 

oranı, diğer iki kente göre düĢük olmasına rağmen, yine de %42,6 gibi yüksek bir 

oranda seyir etmektedir. Bununla birlikte kentin dıĢarıdan aldığı göçü en önemli 

sorun olarak görenlerin oranı %9,1, ayrımcılık ve kayırmacılığı en önemli sorun 

olarak görenlerin oranı ise 11,8‟dir. Ġzmir için asıl belirgin farklılık yaratan sorun ise 

kentsel sorun olarak adlandırılan “çarpık yapılaĢma, ulaĢım, altyapı, konut ve 

yönetim” in yüksek oranda çıkmasıdır. Zira kentin %36,1‟i kentin en önemli sorunu 

olarak çarpık kentleĢmeye iliĢkin baĢlıkları sorun olarak tanımlamaktadır. Bu sonuç 

kentlileĢme ve kentleĢmeden beklentiler açısından Ġzmir‟in diğer araĢtırma 

kentlerinden ne kadar önde olduğunu da belirlemektedir.  Ayrıca etnik kimlik 

açısından farklılıklar içerdikleri belirlenen Ġzmir ve Mersin‟de göçün, bu bağlamda 

da göçmenlerin sorun olarak görülme durumu mekansal algıya farklı bir boyut 

kazandırmaktadır. Bu kapsamda dıĢlanma ve içe kapanma olguları gündeme 

gelmekte, mahalle bazında ayrıĢmaların zemini oluĢmakta ve aynı sosyo ekonomik 

yapıdaki insanlar mahalle bazında konumlaĢmaktadırlar.  

Bu kapsamda araĢtırmaya katılanların oturdukları mahalledeki sosyo-

ekonomik ve kültürel yapılarının aynı olup olmadığı yani bir takım değerlere göre 

mahalle bazında kümeleĢme içinde olup olmadığı sorgulanmıĢtır.  

Buna göre araĢtırma grubunun %50,7‟si yani yarısından fazla bir kesimi, 

oturdukları mahallede yaĢayanların sosyo-ekonomik ve kültürel değerlerinin aynı 

olduğunu belirtmiĢlerdir. Bunun yanında %34,8‟i bu değerlerin aynı olmadığını 
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aktarmıĢken, %14,5‟i ise fikrim yok yanıtını vermiĢlerdir. Kent bazında 

değerlendirdiğimizde ise  Ġzmir ve Mersin‟de %53,6‟lık, Diyarbakır‟da ise %44,7‟lik  

görece daha düĢük  bir oranla mahalle bazında değerlerde ortaklık olduğu 

belirlenmektedir. 

 

Tablo 38. AraĢtırmaya Katılanların Oturdukları Mahallelerin Sosyo-Ekonomik 

ve Kültürel Değerleri 

SOSYO-EKONOMĠK VE KÜLTÜREL DEĞERLER AYNI MI ? 

  
KENT Genel 

Toplam 
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Evet Frekans 387 381 313 1081 

Yüzde % 53,6 53,6 44,7 50,7 

Hayır Frekans 237 266 239 742 

Yüzde % 32,8 37,4 34,1 34,8 

Fikrim yok Frekans 98 64 148 310 

Yüzde % 13,6 9,0 21,1 14,5 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Bununla birlikte kentte yaĢama süreleri ile birlikte değerlendirildiğinde Ek  

Tablo 8‟den da izlenebileceği gibi mahallelerinde yaĢayanların sosyo-ekonomik 

değerlerin aynı olduğunu düĢünenlerin %58,9‟unun kente göç sonucu geldiği 

görülmektedir. Yine bunlara ek olarak doğduğundan beri araĢtırmanın yapıldığı kent 

merkezinde yaĢadığını belirtenlerin %49,9‟u da mahallelerindeki sosyo-ekonomik 

değerlerin aynı olduğunu belirtmektedir.      

 Sonuç olarak mahallede sosyo-ekonomik ve kültürel değerlerin aynı 

olduğunu düĢünenler yüksek bir orana sahiptir. Dolayısıyla yaĢam alanını kapsayan 

mahalle seçilirken bu değerlerin ön plana çıktığı düĢünülmektedir. Bu kapsamda 

“oturdukları mahalleyi seçmelerinin en önemli nedeni” sorgulaması, yukarıdaki 

sayılanlardan hangisinin öne çıkacağını belirlemek açısından önem arz etmektedir.  

Buna göre araĢtırmaya katılanların %37,2‟si mahallede oturma nedenini 

ekonomik koĢullarının uygun olmasına bağlı olarak açıklamaktayken,  yaklaĢık ¼‟ü 

akraba/tanıdık ve hemĢehrilerinin olmasına bağlamaktadır. Bunun yanında %10,9‟u 
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aynı kendiyle aynı kimlik ve aynı yaĢam tazına sahip insanların bulunması, %8,4‟ü 

kendini rahat ve güvende hissetmesi, %5‟i de kentin baĢka yerinde oturma Ģansının 

olmamasından dolayı mahalle tercihi yaptığı aktarmaktadır. Bir baĢka değiĢle 

%43,5‟lik bir kesim sosyal konumu gerekçe göstermiĢtir. Bununla birlikte %7,6‟lık 

bir kesim iĢyerine yakın, %5,3‟lük bir kesim ise iyi bir mahalle olduğu için tercih 

ettiklerini belirtmiĢlerdir. 

Tablo 39. Mahallede Oturmanızın En Önemli Nedeni 

MAHALLEDE OTURMANIZIN EN ÖNEMLĠ NEDENĠ  

 

  KENT Genel 

Toplam  ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Ekonomik KoĢullarıma Uygun 
Frekans 209 200 384 793 

Yüzde % 28,9 28,1 54,9 37,2 

Akrabalar/Tanıdıklar/HemĢehriler 

Var 

Frekans 175 194 122 491 

Yüzde % 24,2 27,3 17,4 23,0 

Kendimi Rahat ve Güvende 

Hissettiğim Ġçin 

Frekans 79 73 28 180 

Yüzde % 10,9 10,3 4,0 8,4 

Ġs Yerime Yakın Olduğu Ġçin 
Frekans 71 66 25 162 

Yüzde % 9,8 9,3 3,6 7,6 

Benimle Aynı Yasam Tarzına Sahip 

Ġnsanlar Yasıyor 

Frekans 40 46 39 125 

Yüzde % 5,5 6,5 5,6 5,9 

Ġyi Bir Mahalle Olduğu Ġçin 
Frekans 40 56 18 114 

Yüzde % 5,5 7,9 2,6 5,3 

Benimle Aynı Kimlikten Ġnsanlar 

Yasıyor 

Frekans 30 43 33 106 

Yüzde % 4,2 6,0 4,7 5,0 

Kentin BaĢka Bir Yerinde Oturma 

ġansım Olmadığı Ġçin 

Frekans 58 12 36 106 

Yüzde % 8,0 1,7 5,1 5,0 

Bu Mahallede DayanıĢma Olduğu 

Ġçin 

Frekans 8 4 12 24 

Yüzde % 1,1 ,6 1,7 1,1 

Kentin Seçkin Kesimi Oturduğu Ġçin 
Frekans 10 6 3 19 

Yüzde % 1,4 ,8 ,4 ,9 

Herhangi Bir Nedeni Yok 
Frekans 1 9 0 10 

Yüzde % ,1 1,3 ,0 ,5 

Benimle Aynı Ġnançtan Ġnsanlar 

Yasadığı Ġçin 

Frekans 1 2 0 3 

Yüzde % ,1 ,3 ,0 ,1 

Toplam 
Frekans 722 711 700 2133 

Yüzde % 100,0% 100,0 100,0 100,0 
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Kentleri ayrı ayı ele aldığımızda  Ġzmir ve Mersin‟de ekonomik koĢullarıma 

uygun olduğu için yanıtı %28‟lerde seyir etmekteyken, Diyarbakır da bu oran 

%54,9‟a ulaĢmaktadır. Yani Diyarbakır‟da ekonomik konuma göre mekan tercihi çok 

daha belirgin olmaktayken, diğer iki ilde ekonomik koĢula ek olarak baĢka faktörler 

de bulunmaktadır. Nitekim her iki kentte de Diyarbakır‟dan fazla bir oranda akraba 

ve hemĢehrilere bağlı olarak mahalle tercih edilmektedir. Bu bulgu çalıĢmanın 

kuramsal kısmında vurgulanan hemĢehri bağlarına göre kümeleĢme savını da 

onamaktadır. 

Bunların yanında Ġzmir‟de %8 ile kentin baĢka yerinde oturma Ģansımın 

olmaması, % 10,9‟luk kendimi rahat ve güvende hissediyorum,  %5,5‟lik benimle 

aynı yasam tarzına sahip insanlar yasıyor, %4,2‟lik benimle aynı kimlikten insanlar 

yasıyor yanıtları sosyal ayrıĢmanın boyutlarını ortaya koymaktadır. Tablodan 

görüldüğü üzere benzer eğilim Mersin içinde söz konusu olmaktadır. Kentte tercih 

edilen mahalle seçiminde %6 ile kimlik, %6,5 ile yaĢam tarzı, %10,3 ile rahat ve 

güvende olma hissi sosyal ayrıĢmaların mekansal yansımalarını ortaya koymaktadır.   

Mahalleye belirli bir değer atfedilmesi ve yaĢanılan mahallenin, ekonomik durumu, 

sosyal durumu ve kimliği sembolize edildiğinin düĢünülmesi, yaĢanılmak istenmeyen 

mahalleleri de gündeme getirmektedir. Buna göre araĢtırmaya katılanların genel 

toplamının %31,8‟inin kesinlikle yaĢamak istemediği mahalle bulunmaktadır. 

Bununla birlikte araĢtırma alanımızı oluĢturan kentlerdeki duruma göre daha farklı 

bir görüntü sunmaktadır.     

Buna göre Ek Tablo 9‟dan görülebileceği gibi Diyarbakır‟da araĢtırmaya 

katılanların %92,3‟ünün kesinlikle yaĢamam dediği mahalle bulunmamaktadır. 

%7,7‟sinin ise kesinlikle yaĢamam dediği mahalleler bulunmaktadır. Bununla birlikte 

kesinlikle yaĢamam denilen mahallelerin profiline bakıldığında genellikle yoksul 

mahaller olduğu görülmektedir. Dolayısıyla yoksulluğa karĢı bir tutumdan söz etmek 

olasıdır. 

 Ġzmir‟deki duruma bakıldığında, Ek Tablo 10‟dan izlenebileceği gibi kentte 

yaĢayanların %46,7‟sinin, yani yaklaĢık olarak yarısının kesinlikle yaĢamam dediği 

mahalleler bulunmaktadır. Kesinlikle yaĢamam denilen mahallelerdeki yaĢayanların 

profiline bakıldığında, ağırlığın, özellikle yoksul, Kürt ve Roman‟ların yaĢadığı 
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görülmektedir. Kentteki sosyo-mekansal ayrıĢmanın vahametini çok net sergileyen 

bu tablodan yola çıkarak, belirtilen tutumun etno-kültürel ve ekonomik içerikli 

olduğu söylenebilmektedir. 

 Mersin‟deki durum ise Ġzmir‟e benzer niteliktedir. Buna göre Ek Tablo 

11‟den görülebileceği gibi Mersin‟den araĢtırmaya katılanların %40,5‟inin kesinlikle 

yaĢamam dediği mahalleler bulunmaktadır. Buna göre bu mahallelerde yaĢayanların 

profiline bakıldığında, yoksul Kürtlerin yaĢadığı görülmektedir. Dolayısıyla bu 

kentte de ekonomik ve etnik içerikli bir tutumun olduğu görülmektedir. 

 Diyarbakır ile diğer iki kent arasındaki önemli farklılık dikkate alındığında 

Ġzmir ve Mersin‟de etno-kültürel ve ekonomik bir ayrıĢma dinamiğinin kent 

dokusunda belirgin olduğu söylenebilmektedir. Toplumsal olarak gösterilen böyle 

reaksiyonun, kamu kurum ve kuruluĢlarına da olup olmadığını ölçmek amacıyla 

araĢtırmaya katılanlara “oturduğunuz mahallenin kamu kurum ve kuruluĢları 

tarafından hizmet alımında haksızlığa uğradığını düĢünüyor musunuz” diye bir soru 

yöneltilmiĢtir.  

Tablo 40. AraĢtırmaya Katılanların Mahallelerindeki Hizmet Alımında 

YaĢanan Haksızlık Durumu 

MAHALLE HĠZMET ALIMINDA HAKSIZLIK  

  
KENT Genel 

Toplam 
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Fikrim yok Frekans 121 79 227 427 

 Yüzde % 16,8 11,1 32,4 20,0 

Evet Frekans 326 295 202 823 

 Yüzde % 45,2 41,5 28,9 38,6 

Hayır Frekans 275 337 271 883 

 Yüzde % 38,1 47,4 38,7 41,4 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

 Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Buna göre araĢtırmaya katılanların %38,6‟sı mahallelerinin kamu kurum ve 

kuruluĢları tarafından hizmet alımında haksızlığa uğradığını düĢünürken %41,4‟ü bu 

tarz bir haksızlığın olmadığını belirtmektedir. Bunun yanında 2/5‟lik bir kesim ise bu 
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soruya fikrim yok yanıtı vermektedir. Kentler bazında ele alındığında Ġzmir‟in 

%45,2‟si mahallelerinin hizmet alımında haksızlığa uğradığını düĢünürken, 

Mersin‟de bu oran %41,5 ve Diyarbakır ise %28,9‟dur. 

Bunların yanında Ek Tablo 12‟den  izlenebileceği gibi mahallelerinin bu tarz 

bir haksızlığa uğradığını düĢünenlerin %59,7‟si kent merkezine göç sonucu 

gelenlerdir. Ayrıca doğduğundan beri kent merkezinde yaĢadığını belirtenlerin 

%37,3‟ü de mahallelerinin hizmet alımında haksızlığa uğradığını düĢünmektedir. 

Bununla birlikte mahallelerinin bu tarz bir haksızlığa uğradıklarını 

düĢünenlere bunun nedeni sorulmuĢtur. 

Tablo 41. Mahallelerindeki Hizmet Alımında Haksızlığa Uğradığını DüĢünme 

Nedeni  

MAHALLESĠNĠN KAMU KURUM VE KURULUġLARI TARAFINDAN HĠZMET ALIMINDA 

HAKSIZLIĞA UĞRADIĞINI DÜġÜNME NEDENĠ 

  
KENT Genel 

Toplam’daki 
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Mahallede YaĢayanların Siyasi 

GörüĢü Farklı 

Frekans 101 155 71 327 

 Yüzde % 14,0 21,8 10,1 15,3 

Mahallede YaĢayanların 

Din/Mezhep Farklılığı 

Frekans 21 14 13 48 

 Yüzde % 2,9 2,0 1,9 2,3 

Mahallede YaĢayanların Etnik 

Kimliği Farklı 

Frekans 75 56 57 188 

 Yüzde % 10,4 7,9 8,1 8,8 

Mahallede YaĢayanlar Yoksul 
Frekans 111 74 73 258 

 Yüzde % 15,4 10,4 10,4 12,1 

Belediyenin Pasif/Eksik/YanlıĢ 

ÇalıĢması 

Frekans 65 0 0 65 

 Yüzde % 9,0 ,0 ,0 3,0 

Birden Fazla Yanıt VerilmiĢtir 

 

 Buna göre genel toplamda mahallelerinin haksızlığa uğradığını düĢünenlerin  

%15,3‟ü mahalledekilerin siyasi görüĢ farklılığından, %12,1‟i mahallede 

yaĢayanların yoksul olmasından, %8,8‟i, mahalledekilerin etnik kimlik 

farklılığından, %2,3‟ü ise yaĢayanların din/mezhep farklılığından dolayı hizmet 

alımlarında haksızlığa maruz kaldıklarını belirtmiĢlerdir. Kentler açısından 

değerlendirildiğinde Ġzmir‟de %15,4‟lük bir kesim, Mersin ve Diyarbakır‟da %10,4 
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lük bir kesim yoksulluk kaynaklı olarak haksızlığa uğradıklarını belirtmektedir. 

Siyasi görüĢ kaynaklı olarak mahallelerinin ayrımcılığa uğradığını düĢünenlerin 

oranı Diyarbakır‟da %10,1, Ġzmir‟de %14 iken, Mersin‟de bu oran %21,8 olarak 

gerçekleĢmiĢtir. Bunlara ek olarak, mahallede yaĢayanların etnik kimlik farklılığı 

nedeniyle hizmet alımında ayrımcılığa uğradığını düĢünenlerin oranı, Ġzmir‟de 

%10,4, Diyarbakır‟da %8,1, Mersin‟de ise %7,9 olarak belirlenmiĢtir. Bütün bunlara 

ek olarak Ġzmir‟de %9‟luk bir kesim belediyenin pasif, eksik, yanlıĢ çalıĢmasından 

dolayı hizmet alımlarında haksızlıklar yaĢandığını düĢünmektedir. 

Bu tablo, siyasal kutuplaĢma, etnik farklılık, mezhepsel farklılık ve yoksulluk 

ile mekanın çakıĢmasına bağlı olarak gerçekleĢmektedir. Dolayısıyla kentsel 

mekanlardaki mahalleler hem toplumsal hem de kurumsal olarak siyasal 

kutuplaĢmalardan, etnik ve mezhepsel kimlik farklılıklarından ve yoksulluktan 

etkilenmektedirler.        

 Bütün bunlarla beraber son süreçte mekansal ayrıĢma tartıĢmalarında 

gündemi iĢgal eden bir diğer konu, kentsel dönüĢüm uygulamaları ve “güvenlikli 

siteler” olarak da adlandırılan lüks sitelerdeki yaĢam alanı ve tarzı kaynaklı 

ayrıĢmalardır. Bu kapsamda araĢtırmaya katılanlara bu tarz uygulamaların ve 

konutlaĢmaların toplumda bir ayrıĢmaya neden olup olmadığı sorulmuĢtur.  

Tablo 42. AraĢtırmaya Katılanların “Yeni Lüks Siteler ve Kentsel DönüĢüm 

Uygulamaları Toplumu AyrıĢtırıyor Mu?” Sorusuna Verdiği Yanıtlar 

YENĠ LÜKS SĠTELER VE KENTSEL DÖNÜġÜM UYGULAMALARI TOPLUMU AYRIġTIRIYOR 

MU?  

  KENT Genel 

Toplam  ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Evet Frekans 405 448 384 1237 

Yüzde % 56,1 63,0 54,9 58,0 

Hayır Frekans 317 263 316 896 

Yüzde % 43,9 37,0 45,1 42,0 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 Buna göre araĢtırma kitlesinin %58‟i kentsel dönüĢüm uygulamaları ve 

“güvenlikli” lüks sitelerin toplumu ayrıĢtırdığını belirtmektedir. Kentler bazında ele 
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alındığında da, oransal farklılıklar olmasına rağmen, bu eğilim değiĢmemektedir. 

Diyarbakır‟ın %54,9‟u Ġzmir‟in %56,1‟i, Mersin‟in %63‟ü toplumun bu uygulamalar 

ve yapılaĢmalarla ayrıĢtığını düĢünmektedir. 

 Bununla birlikte Ek Tablo 13‟den izlenebileceği gibi toplumun bu tarz 

yapılaĢmalar ve uygulamalarla ayrıĢtığını düĢünenlerin %59,3‟ü kente göç ile 

gelenlerdir. Ayrıca doğduğundan beri kent merkezinde yaĢadığını belirtenlerin 

%56,6‟sı kentsel dönüĢüm uygulamalarının ve güvenlikli lüks sitelerin toplumda 

ayrıĢmaya yol açtığını düĢünmektedir. 

Bu tablo yine çalıĢmamızın kuramsal bölümde vurgulanan “güvenlikli” 

sitelerin ve kentsel dönüĢüm uygulamalarının sosyo-mekansal ayrıĢmalara neden 

olduğu savını destekler niteliktedir.   

Tablo 43. YaĢadıkları Mahallelerden Duydukları Memnuniyet Derecesi 

BU MAHALLEDE YASAMAKTAN MEMNUNLUK  

  KENT Genel 

Toplam  ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

1 Frekans 36 40 33 109 

 Yüzde % 5,0 5,6 4,7 5,1 

2 Frekans 29 16 5 50 

 Yüzde % 4,0 2,3 ,7 2,3 

3 Frekans 68 34 28 130 

 Yüzde % 9,4 4,8 4,0 6,1 

4 Frekans 81 89 138 308 

 Yüzde % 11,2 12,5 19,7 14,4 

5 Frekans 197 177 143 517 

 Yüzde % 27,3 24,9 20,4 24,2 

6 Frekans 154 166 142 462 

 Yüzde % 21,3 23,3 20,3 21,7 

7 Frekans 157 189 211 557 

 Yüzde % 21,7 26,6 30,1 26,1 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

 Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 Bu kapsamda araĢtırma kitlesinin yaĢadıkları mahalleden memnuniyet 

dereceleri 7‟li likert ölçeği aracılığıyla test edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu ölçekte 1 

tamamen memnuniyetsizliği ifade etmekteyken, 7 tamamen memnunluğu sembolize 

etmektedir. AraĢtırma sonuçlarından elde edilen Likert ölçeğinin dağılımına göre 

araĢtırma kitlesinin yaklaĢık ¾‟ü farklı vurgularda da olsa(5-6-7), yaĢadıkları 
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mahalleden memnunluklarını ifade etmiĢlerdir.  Ayrıca %11,5‟lik bir kesim ise farklı 

derecelerde memnuniyetsizliklerini dile getirmiĢlerdir.   

Mahalle memnuniyeti için kentler açısından değerlendirme yapıldığında genel 

eğilimden farklı bir tablonun olmadığı görülmektedir. Ancak yaĢadıkları mahalleden 

memnun olmadıklarını belirtenlerin oranının en yüksek olduğu kent %18,4 ile Ġzmir 

de iken, bu oran Mersin‟de %12,7 ve Diyarbakır‟da %9,4 olarak çıkması dikkat 

çekmektedir. Ġzmir‟in kentlileĢme düzeyinin yüksekliği bu sonucu doğurmaktadır. 

Ayrıca aĢağıdaki tablodan genel olarak mahallede yaĢamaktan memnuniyet 

ortalamasına bakıldığında 5,20‟lik bir ortalamanın olduğu görülmektedir. kentler 

bazında da benzer eğilim söz konusudur. 

Bu Mahallede Yasamaktan Memnunluk 

ĠL Mean Frekans Std. Deviation 

Ġzmir 5,03 722 1,654 

Mersin 5,25 711 1,630 

Diyarbakır 5,32 700 1,577 

Toplam 5,20 2133 1,625 

 

Bunlarla birlikte yaĢadıkları mahalleden memnun olmadıklarını belirtenlerin 

koĢulları irdelendiğinde, Ek Tablo 14‟den da izlenebileceği gibi, 1000 TL altında 

gelir elde edenlerin ağırlıkta olduğu görülmektedir. Dolayısıyla yoksulluk ve 

yaĢanılan mahalleden memnun olmama arasında kuvvetli bir iliĢkinin varlığı ortaya 

çıkmaktadır. Bütün bulara ek olarak, Ek Tablo 15‟den izlenebileceği gibi 

memnuniyetsizliğin en yüksek olduğu kent olan Ġzmir‟de yaĢadıkları mahalleden 

memnun olmayanların yarısından fazlasının, Doğduğundan beri Ġzmir‟de yaĢayanlar 

ve 25 yıldan fazla bir süredir Ġzmir‟de yaĢayanlar olması dikkat çekici bir bulgudur. 

Bu durum geçmiĢe nazaran kentlerinin ya da mahallelerinin geçirdiği dönüĢümden 

bir memnuniyetsizlik olarak da düĢünülebilir.     

Bu durumun, yani yaĢadıkları mahalleden memnuniyetsiz olmanın akla 

getirdiği bir diğer tartıĢma konusu mahalle baskısı olup olmadığına iliĢkindir. Buna 

göre araĢtırmaya katılanlara mahalle baskısı hissedip hissetmedikleri sorulmadan 

önce, “Türkiye‟de Mahalle Baskısı Var mı?” gibi genel bir soru yöneltilmiĢtir.  
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Tablo 44. AraĢtırmaya Katılanların “Türkiye’de Mahalle Baskısı Var 

Mı?” Sorusuna Verdiği Yanıtlar 

MAHALLE BASKISI VAR MI ? 

  KENT 
Genel 

Toplam  ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Var Frekans 407 358 245 1010 

 Yüzde % 56,4 50,4 35,0 47,4 

Yok Frekans 315 353 455 1123 

 Yüzde % 43,6 49,6 65,0 52,6 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

 Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Tablodan da görüldüğü üzere genel toplamda araĢtırmaya katılanların 

yaklaĢık yarısı, yani %47,4‟ü mahalle baskısının Türkiye‟de olduğuna dair 

görüĢlerini dile getirmiĢlerdir. AraĢtırma kapsamındaki kentler açısından ayrı 

değerlendirdiğimizde Ġzmir ve Mersinde mahalle baskısı olduğunu düĢünenlerin 

oranı %50‟nin üzerinde seyrederken, Diyarbakır‟da bu oran %35 olarak 

bulgulanmıĢtır. 

 Bununla birlikte Türkiye‟de mahalle baskısı olduğunu düĢünenlere, 

kendilerinin böyle bir baskı hissedip hissetmediği sorulmuĢtur.  Yine tablodan 

görülebileceği gibi, araĢtırmaya katılanların %52,6‟sı mahalle baskısının olmadığını 

düĢünmekteydi, mahalle baskısı olduğunu düĢünen %47,4‟ün %43,7‟si mahalle 

baskısı hissettiklerini belirtmiĢlerdir. %56,6‟lık kesim ise Türkiye‟de mahalle baskısı 

olmasına rağmen kendilerinin böyle bir baskıya maruz kalmadıklarını dile 

getirmiĢlerdir. 

Tablo 45. AraĢtırmaya Katılanların Mahalle Baskısını Hissetme Durumu 

VAR ĠSE HĠSSETTĠNĠZ MĠ ? 

  KENT 
Genel 

Toplam  ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Mahalle Baskısı Yok Frekans 315 353 455 1123 

 Yüzde % 43,6 49,6 65,0 52,6 

Evet Frekans 200 129 113 442 

 Yüzde % 27,7 18,1 16,1 20,7 

Hayır Frekans 207 229 132 568 

 Yüzde % 28,7 32,2 18,9 26,6 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

 Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Her üç kent açısından bu soruyu ele aldığımızda ise Ġzmir açısından 
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Türkiye‟de mahalle baskısı olduğunu düĢünen %56,4‟ün, yaklaĢık yarısı yani 

%49,1‟i, kendilerinin de mahalle baskısına maruz kaldığını belirtmektedir. 

Diyarbakır‟da bu oran %46, Mersin‟de ise %35,9 olarak hesaplanmıĢtır. 

 ÇalıĢmanın kuramsal kısmında vurgulandığı gibi bu durum yumuĢak bir ifade 

ile ötekileĢtirme ve sonrasında da dıĢlanma tutumlarına neden olmaktadır. Bu 

bağlamda araĢtırmaya katılanlara herhangi bir nedenden dolayı dıĢlanmaya maruz 

kalıp kalmadıkları ayrı ayrı olarak sorulmuĢtur.   

 Buna göre, ulusal ve uluslararası literatürde sıklıkla dile getirildiği gibi, 

kentsel mekanlarda dıĢlanmaya dair ilk tartıĢma etnik kimlik üzerinden 

yürütülmektedir.  

Tablo 46. AraĢtırmaya Katılanların Etnik Kimlik Nedeni Ġle Ayrımcılığa 

Uğrama Durumu 

ETNĠK KĠMLĠKTEN DOLAYI AYRIMCILIĞA UĞRADINIZ MI ? 

  
KENT Genel 

Toplam 
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Evet Frekans 155 224 325 704 

Yüzde % 21,5 31,5 46,4 33,0 

Hayır Frekans 567 487 375 1429 

Yüzde % 78,5 68,5 53,6 67,0 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

AraĢtırma kitlesinin 1/3‟ü etnik kimlikten dolayı ayrımcılığa uğradıklarını 

belirtmiĢlerdir. Kentler bazında değerlendirdiğimizde Ġzmir‟in %21,5‟i, Mersin‟in 

%31,5‟i Diyarbakır‟ın ise yaklaĢık olarak yarısı etnik kimliklerinden dolayı 

ayrımcılığa maruz kaldıklarını belirtmiĢlerdir.   

Bu noktada önem arz eden konu etnik kimlikten dolayı ayrımcılığa 

uğradıklarını düĢünenlerin kimler olduğudur. Tablo halinde sunulmamakla birlikte 

araĢtırma verileri değerlendirildiğinde tüm kentlerde, Kimliğini Kürt olarak 

tanımlayanların %58,6‟sı, Arap olarak tanımlayanların %43‟ü, Roman olarak 

tanımlayanların %87,5‟i etnik kimliklerinden dolayı ayrımcılığa maruz kaldıklarını 

belirtmektedirler. Yine araĢtırma dahilindeki kentlerdeki duruma bakıldığında 

Ġzmir‟de yaĢayıp kimliğini Kürt olarak tanımlayanların %70,2‟si, Arap olarak 

tanımlayanların %23,1‟i, Türk olarak tanımlayanların %7‟si ve Roman olarak 
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tanımlayanların tamamı yani %100‟ü ayrımcılığa uğradıklarını belirtmiĢlerdir. 

Mersin‟e bakıldığında ise, kimliğini Kürt olarak tanımlayanların ¾‟ü, Arap olarak 

tanımlayanların %44,4‟ü ve Roman olarak tanımlayanların %80‟ni ve Türk olarak 

tanımlayanların %4,9‟u etnik kimlik kaynaklı olarak ayrıĢmaya maruz kalmıĢlardır. 

Diyarbakır‟da Kürt kimliğini kullananların yarısı, Arap kimliğini kullananların 

%52,9‟u ve Türk olarak kimliğini tanımlayanların da %18,2‟si etnik kimliklerinden 

dolayı ayrımcılığa uğradıklarını belirtmiĢlerdir.  

 Bu çerçevede tartıĢılan bir diğer ayrıĢma dinamiği din/mezhepsel kimliğe 

bağlı olarak değerlendirmektedir. 

 

Tablo 47. AraĢtırmaya Katılanların Din/Mezhepsel Kimlik Nedeniyle Uğradığı 

Ayrımcılık Durumu 

DĠN/MEZHEPSEL KĠMLĠKTEN DOLAYI AYRIMCILIĞA UĞRADINIZ MI ? 

  
KENT Genel 

Toplam 
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Evet Frekans 108 101 48 257 

Yüzde % 15,0 14,2 6,9 12,0 

Hayır Frekans 614 610 652 1876 

Yüzde % 85,0 85,8 93,1 88,0 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

  

Buna göre araĢtırma grubumuzun genel toplamda %12‟si bu tarz bir 

ayrımcılığa uğradığını belirtmektedir. Kentler açısından değerlendirmelerde Ġzmir, 

din/mezhep‟den dolayı ayrımcılığa uğrayanların en yüksek oranda olduğu kent 

konumundadır. Zira, tablodan da görüldüğü gibi, kentin %15‟i dini inancından dolayı 

ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Bu oran Mersin‟de de çok farklılaĢmamaktadır. Bu 

kentin de %14‟2‟si ayrımcılık olgusu ile karĢılaĢmaktadır. Diyarbakır da ise bu oran 

%6,9 olarak gerçekleĢmektedir.  

Yine bir önceki tabloda olduğu gibi dinsel kimliğinden dolayı ayrımcılığa 

maruz kalanların kimler olduğu sorusu akla gelmektedir. Ayrıca tablo olarak 

sunulmamakla beraber araĢtırma verileri kimliğini tanımlarken Alevi mezhepsel 
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kimliğine vurgu yapanların %56,4‟ü, ġafi olarak tanımlayanların %18,8‟i ve Hanefi 

olarak tanımlayanların %7,5‟i mezheplerinden dolayı ayrımcılığa uğradıklarını 

belirtmektedirler.  

Hatırlanacağı üzere, çalıĢmanın kuramsal bölümünde sıklıkla ekonomik 

durum kaynaklı ayrımcılığın mevcudiyeti vurgulanmıĢtı. Bu kapsamda  araĢtırma 

grubunun ekonomik durumdan dolayı ayrımcılığa maruz kalmadığı sorulmuĢtur.  

 

Tablo 48. AraĢtırmaya Katılanların Ekonomik Durum Nedeniyle Uğradığı 

Ayrımcılık  

EKONOMĠK DURUMUZDAN DOLAYI AYRIMCILIĞA UĞRADINIZ MI ? 

  
KENT Genel 

Toplam 
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Evet Frekans 150 139 122 411 

Yüzde % 20,8 19,5 17,4 19,3 

Hayır Frekans 572 572 578 1722 

Yüzde % 79,2 80,5 82,6 80,7 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

AraĢtırma grubunun yaklaĢık 1/5‟i ekonomik durumundan dolayı ayrımcılığa 

uğradığını düĢünmektedir. Ġzmir‟de bu oran %20,8, Mersin‟de 19,5 iken, 

Diyarbakır‟da %17,4 olarak belirmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarındaki ekonomik bulgular 

açısından yoksul bir tablo çizen Diyarbakır‟da bu oranın diğer kentlere göre düĢük 

çıkması, kentin %42,1‟inin zaten 700 TL ve altında gelir düzeyine sahip olması ile 

paralellik göstermektedir. Bunlarla birlikte, ekonomik durumundan dolayı 

ayrımcılığa uğradıklarını düĢünenlerin, düĢük gelir gruplarında olmaları da ĢaĢırtıcı 

olmamaktadır. 

Son yıllarda Türkiye‟de gündemi oldukça fazla bir Ģekilde meĢgul eden 

tartıĢma siyasal kutuplaĢmalar üzerinden yürütülmektedir. Bu tarz bir kutuplaĢmanın, 

siyasi görüĢ kaynaklı ayrımcılığa neden olup olmadığı sorunsallaĢtırılması gereken 

bir olgu olarak değerlendirilmiĢtir.  
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Tablo 49. AraĢtırmaya Katılanların Siyasi GörüĢten Dolayı Uğradığı Ayrımcılık  

SĠYASĠ GÖRÜġÜNÜZDEN DOLAYI AYRIMCILIĞA UĞRADINIZ MI ? 

  
KENT Genel 

Toplam 
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Evet Frekans 200 208 245 653 

Yüzde % 27,7 29,3 35,0 30,6 

Hayır Frekans 522 503 455 1480 

Yüzde % 72,3 70,7 65,0 69,4 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Buna göre araĢtırmaya katılanların %30,6‟sı siyasi görüĢünden dolayı 

ayrımcılığa uğradığını belirtmektedir. Her üç kentteki duruma bakılırsa Ġzmir‟in 

%27,7‟si, Mersin‟in %29,3‟ü ve Diyarbakır‟ın %35‟i siyasi görüĢünden dolayı 

ayrımcılığa uğradığını aktarmaktadır. Ek Tablo 16‟ya bakıldığında siyasi görüĢünden 

dolayı ayrımcılığa maruz kaldığını belirtenlerin %47,6‟sı yani yaklaĢık yarısının 

BDP „ye oy verdiğini belirtenler olduğu görülecektir. Bunun yanında %13,2‟sinin 

CHP, %3,2‟sinin MHP  ve %12,6‟sının ise AKP seçmeni olduğu aynı tablodan 

izlenebilmektedir.   

 Kentler bazında değerlendirdiğimizde Diyarbakır‟da siyasi görüĢünden dolayı 

ayrımcılığa uğradığını düĢünenlerin %73,1‟i BDP, %8,2‟si ise AKP seçmenidir. 

Mersin‟de de siyasi görüĢünden dolayı ayrımcılığa uğradığını düĢünenlerin %43,8‟i 

BDP, %13,5‟i CHP, %12‟si AKP, %4,3‟ü MHP seçmenidir. Ġzmir‟de ise sıralama 

farklılaĢmaktadır. Ġzmir‟de siyasi görüĢünden dolayı ayrımcılığa uğradığını 

düĢünenlerin %28,5‟i CHP, 1/5‟i BDP, %18,5‟i AKP ve %6‟sı ise MHP seçmenidir. 

Bu verilere dayanarak Kürt partisi imajıyla bilinen BDP seçmeninin siyasi 

görüĢünden dolayı ayrıĢmaya uğrayanlar arasında ağırlıklı bir yapıda olduğu 

vurgulamak olasıdır. Bununla birlikte özellikle Ġzmir‟de laik-anti laik çatıĢmasının 

CHP-AKP üzerinde somutlaĢtığı da bulgulara bağlı olarak söylenebilmektedir. 

Buraya kadar aktarılan bütün bu bulgularda, mekana sosyo-ekonomik bir 

anlam yüklendiği ve mekanların bu anlamlar üzerinden tartıĢıldığı görülmektedir. 

AraĢtırıma alanlarımız olan her üç kentte bakıldığında ise özellikle ekonomik ve 
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etno-kültürel olarak mahallelere kimlikler kazandırılması, bu mahallelerde 

yaĢayanların, yaĢam alanlarını oluĢturan mekanlardan dolayı bir Ģekilde ayrımcılığa 

maruz kalıp kalmadıkları sorusuna yanıt arama ihtiyacını doğurmuĢtur.       

Buna göre aĢağıdaki tablodan izlenebildiği üzere genel toplamda araĢtırmaya 

katılanların %11,2‟si oturduğu mahalleden dolayı ayrımcılığa uğradığını 

düĢünmektedir. 

 

Tablo 50. AraĢtırmaya Katılanların Oturdukları Mahalleden Dolayı Uğradığı 

Ayrımcılık 

OTURDUĞUNUZ MAHALLEDEN DOLAYI AYRIMCILIĞA UĞRADINIZ MI ? 

  
KENT Genel 

Toplam 
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Evet Frekans 94 89 55 238 

 Yüzde % 13,0 12,5 7,9 11,2 

Hayır Frekans 628 622 645 1895 

 Yüzde % 87,0 87,5 92,1 88,8 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

 Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

  

Saha alanımızı oluĢturan kentlere bakıldığında yaĢadığı mahalleden dolayı 

ayrımcılığa uğradığını düĢünenlerin oransal yüksekliğinin en yüksek olduğu kent 

%13 ile Ġzmir'ken, Mersin‟de bu oran %12,5 ve Diyarbakır‟da ise %7,9‟dur.  

Bununla birlikte Ek Tablo 17‟den izlenebildiği gibi oturduğu mahalleden dolayı 

ayrımcılığa uğradığını düĢünenlerin ¾‟ü 1500 TL‟nin altında gelir elde edenlerden 

oluĢmaktadır. Dolayısıyla bu tarz bir ayrımcılığa uğradığını belirtenlerin alt ve orta 

alt gelir grubuna mensup oldukları ve yoksulluğa bağlı olarak ayrımcılığa uğradıkları 

söylenebilmektedir. 

 Bütün bunların yanında kentsel mekanda karĢılaĢılan sorunlardan bir diğeri 

de giyim kuĢama bağlı olarak dıĢlanma dinamiklerinin görülmesidir. Bu kapsamda 

araĢtırma kitlesine bu tarz bir ayrımcılığa uğrayıp uğramadıkları sorulmuĢtur.   
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Tablo 51. AraĢtırmaya Katılanların Giyim KuĢamından Dolayı Uğradığı 

Ayrımcılık  

GĠYĠM KUġAMDAN DOLAYI AYRIMCILIĞA UĞRADINIZ MI ? 

  
KENT Genel 

Toplam 
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Evet Frekans 118 71 79 268 

 Yüzde % 16,3 10,0 11,3 12,6 

Hayır Frekans 604 640 621 1865 

 Yüzde % 83,7 90,0 88,7 87,4 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

 Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Buna göre her üç kentten oluĢan genel toplamın %12,6‟sı giyim kuĢamdan 

dolayı ayrımcılığa maruz kaldığını belirtmiĢtir. AraĢtırma alanımızı oluĢturan 

kentlerden Ġzmir‟de bu tarz bir ayrımcılıkla karĢılaĢanların oranı %16,3‟ iken, 

Diyarbakır‟da %11,3 ve Mersin‟de ise bu oran %10 olarak belirlenmiĢtir. Saha 

araĢtırması sırasında bu tarz dıĢlanmaların temelinde modern-geleneksel ve/veya 

farklı etno-kültürel grupların sunduğu giyim kuĢam çeĢitliliğinin yer aldığı 

gözlenmiĢtir. Dolayısıyla giyim kuĢamda kültürel/kimliksel sembol konumunda 

düĢünülmekte ve bu doğrultuda ayrıĢma yaratmaktadır.   

 Yine bu kapsamda değerlendirilen bir diğer ayrıĢma boyutu konuĢulan dil ya 

da Ģivesel farklılıklara bağlı olarak yaĢanmaktadır. Buna göre aĢağıdaki tablodan 

görüldüğü gibi, araĢtırma kitlesinin %23,1‟i konuĢtuğu dil ya da Ģiveden dolayı 

ayrımcılığa uğradığını düĢünmektedir. Kentler bazında değerlendirildiğinde 

Diyarbakır‟ın 1/3‟ü, Mersin‟in %21,2‟si ve Ġzmir‟in %14,7‟si bu tarz bir ayrımcılıkla 

karĢılaĢtıklarını belirtmektedir.  
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Tablo 52. AraĢtırmaya Katılanların KonuĢtuğu Dil ya da ġiveden Dolayı 

Uğradığı Ayrımcılık  

KONUġTUGUNUZ DĠL YA DA ġĠVEDEN DOLAYI AYRIMCILIĞA UĞRADINIZ MI ? 

  
KENT 

Toplam 
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Evet Frekans 106 151 235 492 

 Yüzde % 14,7 21,2 33,6 23,1 

Hayır Frekans 616 560 465 1641 

 Yüzde % 85,3 78,8 66,4 76,9 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

 Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Bununla beraber, konuĢtukları dil ya da Ģive nedeniyle ayrımcılığa 

uğradıklarını düĢünenlerin kimler olduğu sorusu merak uyandırmaktadır. Buna göre 

Ek Tablo 18‟den izlenebildiği gibi, bu tarz bir ayrımcılıkla karĢılaĢanların %68,3‟ü 

aile içinde en çok Kürtçe/Zazaca konuĢmaktayken, ¼‟ü de Türkçe, %4,3‟ü Türkçe ve 

Kürtçe yani her iki dili, %1,4‟ü ise Arapça konuĢanlardan oluĢmaktadır. KonuĢtuğu 

dili Türkçe olarak belirtip, bu tarz bir ayrımcılığa maruz kaldığını belirtenlerin 

Ģivesel farklılıklardan dolayı bu düĢüncede olduklarını belirtmiĢlerdir. Dolayısıyla 

kentsel mekanlarda konuĢulan dil ya da Ģiveye bağlı olarak ayrıĢma dinamiklerinin 

aktif olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Bunda, dilin sonuçta kültürel bir boyut 

taĢımasının etkisi bulunmaktadır. Yani dil ve Ģive üzerinden tartıĢılan ayrıĢma 

dinamiği aslında etnisite ve bölgecilik üzerinden bir ayrıĢmaya bağlanabilmektedir.    

 Toplumsal yapıda ayrımcılık yarattığı üzerine tartıĢma yürütülen bir diğer 

ayrıĢma dinamiği cinsel kimlik kaynaklı olarak yaĢananlardır. Bu kapsam da 

araĢtırmaya katılanlara bu tarz bir ayrımcılığa uğrayıp uğramadıkları sorulmuĢtur. 

Buna göre aĢağıdaki tablodan da görülebileceği gibi, genel toplamın %7,9‟u cinsel 

kimliğinden dolayı ayrımcılığa maruz kaldığını belirtmiĢtir.   
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Tablo 53. AraĢtırmaya Katılanların Cinsel Kimliğinden Dolayı Uğradığı 

Ayrımcılık  

CĠNSEL KĠMLĠĞĠNĠZDEN DOLAYI AYRIMCILIĞA UĞRADINIZ MI ? 

  
KENT Genel 

Toplam 
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Evet Frekans 67 22 79 168 

 Yüzde % 9,3 3,1 11,3 7,9 

Hayır Frekans 655 689 621 1965 

 Yüzde % 90,7 96,9 88,7 92,1 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

 Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Bunun yanında kentler açısından bu orana bakıldığında, Diyarbakır‟ın %11,3 

ile en yüksek yüzdeye sahip kent olduğunu, Ġzmir‟in %9,3‟ünün ve Mersin‟in ise 

%3,1‟inin bu tarz bir ayrımcılıkla karĢılaĢtığını görmekteyiz. Bunun yanında cinsel 

kimliğinden dolayı ayrımcılığa uğrayanların cinsiyetlerine bakıldığında, Ek Tablo 

19‟dan izlenebileceği gibi, bu tarz bir ayrımcılıkla karĢılaĢtığını belirtenlerin %82,1‟i 

Kadın, %17,9‟u Erkek‟tir. Ata erkil bir toplum olduğu yazında tartıĢılan Türkiye‟de, 

kadınların psiko-fiziksel baskı ve Ģiddete maruz kaldığı zaten bilinmektedir. 

Dolayısıyla bunların cinsel kimliklerinden dolayı ayrımcılığa uğramaları pek de 

ĢaĢırtıcı bir bulgu değildir. Ancak erkeklerin de bu tarz bir ayrımcılığa uğradıklarını 

belirtmeleri, eĢcinsellik boyutunu düĢündürmektedir. 

 Nihayetinde bütün bu tartıĢmaların odaklandığı nokta yaĢam tarzı 

farklılıklarına dayanmaktadır. Bu nedenle araĢtırma grubuna yaĢam tarzından dolayı 

ayrımcılığa uğrayıp uğramadıkları sorulmuĢtur.  

Tablo 54. AraĢtırmaya Katılanların YaĢam Tarzından Dolayı Uğradığı 

Ayrımcılık  

YAġAM TARZINIZDAN DOLAYI AYRIMCILIĞA UĞRADINIZ MI ? 

  KENT Genel 

Toplam  ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Evet Frekans 108 61 46 215 

 Yüzde % 15,0 8,6 6,6 10,1 

Hayır Frekans 614 650 654 1918 

 Yüzde % 85,0 91,4 93,4 89,9 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

 Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Elde edilen verilere göre, her üç kentin toplamından oluĢan genel toplamda 

%10,1‟lik bir oran yaĢam tarzından dolayı ayrımcılığa uğradığını belirtmektedir. 

Kentler açısından bakıldığında, Diyarbakır‟da bu oran %6,6, Mersin‟de %8,6, 

Ġzmir‟de ise %15 olduğu görülmektedir. 

Buraya kadar belirtilen bütün bu ayrımcılık dinamiklerinin mekansal 

yansıması, ayrımcılığa uğrayanların yaĢam alanlarını farklılaĢtırmalarında 

belirmektedir. KuĢkusuz bunun bir yönünü ayrımcılığa uğramıĢ olmak 

oluĢturuyorken, diğer yönünü de bir takım nedenlerden dolayı farklılıklara tavır 

almak oluĢturmaktadır. Bu bağlamda, araĢtırma grubuna, yukarıdaki tablolarda 

belirtilen ayrımcılığa uğrayıp uğramadıklarına dair soruların yanında baĢkalarına 

karĢı tavır alıp almadıkları sorunsallaĢtırılmıĢtır. 

 Buna göre ilk olarak etnik kimlik farklılığından dolayı bir baĢkasına tavır 

alınabilir mi sorusuna yanıt aramıĢtır. AĢağıdaki tablodan görüldüğü gibi, genel 

toplamın %9,1‟i kimlikten dolayı tavır almıĢ olduğunu kabul etmektedir. Her bir kent 

açısından bu duruma bakıldığında oranların belirgin farklılıklar taĢımadığı 

görülmektedir.  

 

Tablo 55. AraĢtırmaya Katılanların “Etnik Kimliğinden Dolayı BaĢkasına Tavır 

Alınabilir Mi?” Sorusuna Verdiği Yanıtlar 

ETNĠK KĠMLĠĞĠNDEN DOLAYI BAġKASINA TAVIR ALINABĠLĠR MĠ ? 

  
KENT Genel 

Toplam 
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Evet Frekans 69 61 65 195 

 Yüzde % 9,6 8,6 9,3 9,1 

Hayır Frekans 653 650 635 1938 

 Yüzde % 90,4 91,4 90,7 90,9 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

 Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 Bununla birlikte benzer bir tavrın din ve mezhep farklılığından dolayı olup 

olmadığına bakarsak, aĢağıdaki tablodan görüldüğü gibi, genel toplamın %8,7‟si 

din/mezhep farklılığından dolayı baĢkasına tavır alınabileceğini belirtmektedir.  
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Tablo 56. AraĢtırmaya Katılanların “Din/Mezhep Farklılığından Dolayı 

BaĢkasına Tavır Alınabilir Mi?” Sorusuna Verdiği Yanıtlar 

 

DĠN/MEZHEP FARKLILIĞINDAN DOLAYI BAġKASINA TAVIR ALINABĠLĠR MĠ ?  

  
KENT Genel 

Toplam 
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Evet Frekans 63 47 76 186 

 Yüzde % 8,7 6,6 10,9 8,7 

Hayır Frekans 659 664 624 1947 

 Yüzde % 91,3 93,4 89,1 91,3 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

 Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 Ekonomik durum farklılığı açısından bu tarz bir algının olup olmadığına 

bakar isek; tablodan izlenebildiği gibi genel toplamda araĢtırmaya katılanların 

%4,3‟ü ekonomik durum farklılığından dolayı baĢkasına tavır alınabileceğini 

düĢünmektedir.  

   Tablo 57. AraĢtırmaya Katılanların “Ekonomik Durum Farklılığından Dolayı 

BaĢkasına Tavır Alınabilir Mi?” Sorusuna Verdiği Yanıtlar 

EKONOMĠK DURUM FARKLILIĞINDAN DOLAYI BAġKASINA TAVIR ALINABĠLĠR MĠ ?  

  
KENT Genel 

Toplam 
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

 

Evet 

Frekans 33 9 50 92 

 Yüzde % 4,6 1,3 7,1 4,3 

Hayır Frekans 689 702 650 2041 

 Yüzde % 95,4 98,7 92,9 95,7 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

 Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

 BaĢkasına tavır alma konusunda irdelenen bir diğer boyut siyasi görüĢe dayalı 

olarak yaĢananlardır. Buna göre araĢtırmaya katılanların genel toplamının %12‟si bu 

tarz bir tavır alıĢı onamaktadır. 
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Tablo 58. AraĢtırmaya Katılanların “Siyasi GörüĢten Dolayı BaĢkasına Tavır 

Alınabilir Mi?” Sorusuna Verdiği Yanıtlar 

SĠYASĠ GÖRÜġÜNÜZDEN DOLAYI BAġKASINA TAVIR ALINABĠLĠR MĠ ? 

  
KENT 

Toplam 
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Evet Frekans 116 63 77 256 

 Yüzde % 16,1 8,9 11,0 12,0 

Hayır Frekans 606 648 623 1877 

 Yüzde % 83,9 91,1 89,0 88,0 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

 Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Saha araĢtırma alanımızı oluĢturan Ġzmir‟in %16,1‟i, Diyarbakır‟ın %11‟i ve 

Mersin‟in %8,9‟u siyasi görüĢünden dolayı baĢkasına tavır alınabileceğini 

düĢünmektedir. Bununla birlikte bu tarz bir tavır alıĢı olumsayanların hangi parti 

seçmeni olduğu merak uyandırmaktadır. Buna göre  Ġzmir‟de siyasi görüĢünden 

dolayı baĢkasına tavır alınabileceğini düĢünenlerin %40,5‟ini CHP, %16,4‟ü BDP, 

%13,8‟i AKP ve %9,5‟i MHP seçmenidir. Mersin‟de ise %25,4‟ü MHP, %22,2‟si 

CHP, %14,3‟ü BDP ve %11,1‟i AKP seçmenidir. Diyarbakır‟da ise %58,4‟ü BDP ve 

%18,2‟si AKP seçmenidir.  

 Sunulan bu bulgulara çerçevesinde her bir kentte farklı siyasal hareketlere 

bağlı olarak siyasal kutuplaĢmaların yaĢandığı ve bu kutuplaĢmalara bağlı olarak da 

kiĢisel tutum alıĢtan baĢlayarak, toplumsal tutum alıĢa kadar bir tavır alıĢın varlığını  

dillendirmek olasıdır. Yine bu aktarılanların önemli bir diğer etkisi de mekansal 

yapılar üzerinde olmaktadır.  Bu etkilere ileriki bölümlerde değinilecektir, ancak, bu 

noktada yaĢam mekanını oluĢturan mahalleden dolayı bir baĢkasına tavır alınma 

potansiyelinin mevcudiyetinin araĢtırılması yerinde olacaktır.  

Buna göre aĢağıdaki tablodan görüldüğü üzere genel toplamın %2,5‟i 

yaĢadığı mahalleden dolayı baĢkasına tavır alınabileceğini düĢünmektedir.   
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Tablo 59. AraĢtırmaya Katılanların “YaĢadığı Mahalleden Dolayı BaĢkasına 

Tavır Alınabilir Mi?” Sorusuna Verdiği Yanıtlar  

YAġADIĞI MAHALLEDEN DOLAYI BAġKASINA TAVIR ALINABĠLĠR MĠ ? 

  
KENT Genel 

Toplam 
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Evet Frekans 22 9 22 53 

 Yüzde % 3,0 1,3 3,1 2,5 

Hayır Frekans 700 702 678 2080 

 Yüzde % 97,0 98,7 96,9 97,5 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

 Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

   

 Bütün bunlarla birlikte, dıĢlanma boyutuna ulaĢabilen baĢkasına tavır alma 

durumunun, giyim kuĢamı kapsayıp kapsamadığı test edilmiĢtir. 

Tablo 60. AraĢtırmaya Katılanların “Giyim KuĢamdan Dolayı BaĢkasına Tavır 

Alınabilir Mi?” Sorusuna Verdiği Yanıtlar 

GĠYĠM KUġAMDAN DOLAYI BAġKASINA TAVIR ALINABĠLĠR MĠ ? 

  
KENT Genel 

Toplam 
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

 

Evet 

Frekans 44 17 30 91 

 Yüzde % 6,1 2,4 4,3 4,3 

Hayır Frekans 678 694 670 2042 

 Yüzde % 93,9 97,6 95,7 95,7 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

 Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Buna göre araĢtırmaya katılanların %4,3‟ü giyim kuĢamdan dolayı baĢkasına 

tavır alınabileceğini düĢünmektedir. Bu oran Ġzmir‟de %6,1 ile genel eğilimin 

üzerindedir.  

 Daha önce belirtildiği gibi, giyim kuĢam bir kimliksel sembol konumunda 

algılanmakta ve gösterilen tepkide buna bağlı olmaktadır. Yine bu kapsamda 

değerlendirilen, bir diğer tavır alma reaksiyonu konuĢulan dil ya da Ģivesel 
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farklılıklara bağlı olarak yaĢanmaktadır. 

Tablo 61. AraĢtırmaya Katılanların “Dil ya da ġive Farklılığından Dolayı 

BaĢkasına Tavır Alınabilir Mi?” Sorusuna Verdiği Yanıtlar 

DĠL YA DA ġĠVE FARKLILIĞINDAN DOLAYI BAġKASINA TAVIR ALINABĠLĠR MĠ ? 

  
KENT Genel 

Toplam 
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Evet Frekans 43 38 58 139 

 Yüzde % 6,0 5,3 8,3 6,5 

Hayır Frekans 679 673 642 1994 

 Yüzde % 94,0 94,7 91,7 93,5 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

 Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Buna göre  araĢtırmaya katılanların %6,5‟i dil ya da Ģive farklılığı nedeniyle 

baĢkasına tavır alınabileceğini belirtmektedir..  

Toplumsal yapıda tutumsal farklılıklar yaratan bir diğer faktör cinsel kimlik 

farklılıklarını algılayıĢtan kaynaklanmaktadır. 

Tablo 62. AraĢtırmaya Katılanların “Cinsel Kimlik Farklılığından Dolayı 

BaĢkasına Tavır Alınabilir Mi?” Sorusuna Verdiği Yanıtlar 

CĠNSEL KĠMLĠK FARKLILIĞINDAN DOLAYI BAġKASINA TAVIR ALINABĠLĠR MĠ ? 

  
KENT Genel 

Toplam 
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Evet Frekans 58 42 51 151 

 Yüzde % 8,0 5,9 7,3 7,1 

Hayır Frekans 664 669 649 1982 

 Yüzde % 92,0 94,1 92,7 92,9 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

 Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Buna göre genel toplamın %7,1‟i cinsel kimlik farklılığından dolayı 

baĢkasına tavır alınabileceğini belirtmektedir. Bu oran Mersin‟de %5,9, 

Diyarbakır‟da %7,3 ve Ġzmir‟de %8 olarak belirmektedir. Bunlara ek olarak cinsel 

kimlik farklılığından dolayı baĢkasına tavır alınabileceğini düĢünenlerin %65,6‟sı 
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Erkek, %34,4‟ü Kadınlardan oluĢmaktadır. Cinsel kimlik farklılığı, toplumda 

özellikle eĢcinsellik algısı çerçevesinde düĢünüldüğünden dolayı her iki cinsin de 

olumsuz bir tavıra bürünmesine neden olmaktadır.  

 Bütün bu tutumsal farklılıkların temelinde farklı yaĢam tarzı algısının olduğu 

söylenebilmektedir. Zira yaĢam tarzı farklılıkları bir baĢkasına tavır almadaki  önemli  

etkenler arasında yer almaktadır. 

Tablo 63. AraĢtırmaya Katılanların “YaĢam Tarzı Farklılığından Dolayı 

BaĢkasına Tavır Alınabilir Mi?” Sorusuna Verdiği Yanıtlar 

YAġAM TARZI FARKLILIĞINDAN DOLAYI BAġKASINA TAVIR ALINABĠLĠR MĠ ?  

  
KENT Genel 

Toplam 
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Evet Frekans 40 27 35 102 

 Yüzde % 5,5 3,8 5,0 4,8 

Hayır Frekans 682 684 665 2031 

 Yüzde % 94,5 96,2 95,0 95,2 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

 Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Bu kapsamda araĢtırmaya katılanlardan yaĢam tarzı farklılığından dolayı 

baĢkasına tavır alınabileceğini düĢünenlerin oranı genel toplamda %4,8 olarak 

hesaplanmıĢtır. 

 Buraya kadar sunulan bulgular ve yapılan tartıĢmalardan toplumsal yapı da, 

sosyo-ekonomik ve etno-kültürel farklılıklara göre ayrımcılık (dıĢlanma) ve tavır 

alma (dıĢlama) dinamiklerinin görüldüğü, dolayısıyla da bir toplumsal ayrıĢmanın 

varlığı ortaya koyulmuĢtur. Bu ayrıĢmaların da kuramsal bölümde yapılan 

değerlendirmelere uygun bir biçimde kısır döngüsel bir iliĢki içerisinde mekansal 

ayrıĢmaya dönüĢtüğü de belirlenmektedir. Bu kapsamda da Türkiye‟de mekansal 

ayrıĢmaların en önemli yansıması olan mahalleler arası ayrıĢma da açıkça 

gözlenmektedir. Ancak mahalleler arasında gözlemlenen ayrıĢmaların temelinde 

hangi dinamiklerin yer aldığı, yani hangi etmenlere bağlı olarak mahalleler arasında 

ayrıĢmaların oluĢtuğu ve bu etmenlerin nicel ağırlıklarının ne olduğu sorusu 

netleĢtirilememiĢtir. Bu bağlamda araĢtırmaya katılanlara “mahalleler arası 

ayrıĢmanın nedenleri” sorusu yöneltilerek, bu konudaki nicel veriler elde edilmeye 
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çalıĢılmıĢtır. 

Tablo 64. AraĢtırmaya Katılanların Belirledikleri Mahalleler Arası AyrıĢma 

Nedenleri 

MAHALLELER ARASI AYRIġMANIN NEDENLERĠ 

  
KENT 

Toplam 
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Gelir Durumu Frekans 402 395 422 1219 

 Yüzde % 55,7 55,6 60,3 57,1 

Etnik Kimlik Farklılığı Frekans 195 265 84 544 

 Yüzde % 27,0 37,3 12,0 25,5 

Siyasal KutuplaĢma Frekans 193 199 99 491 

 Yüzde % 26,7 28,0 14,1 23,0 

YaĢam Tarzı Farklılığı Frekans 172 149 132 453 

 Yüzde % 23,8 21,0 18,9 21,2 

Kürt Sorunu Frekans 165 196 80 441 

 Yüzde % 22,9 27,6 11,4 20,7 

HemĢehricilik Frekans 142 29 50 221 

 Yüzde % 19,7 4,1 7,1 10,4 

Toplumun YozlaĢması Frekans 118 32 58 208 

 Yüzde % 16,3 4,5 8,3 9,8 

Mezhep Farklılığı Frekans 78 38 27 143 

 Yüzde % 10,8 5,3 3,9 6,7 

Toplumun 

MuhafazakarlaĢması 

Frekans 52 15 25 92 

 Yüzde % 7,2 2,1 3,6 4,3 

Mahalle Baskısı Frekans 46 15 22 83 

 Yüzde % 6,4 2,1 3,1 3,9 

Laik/Dinci AyrıĢması Frekans 55 10 6 71 

 Yüzde % 7,6 1,4 ,9 3,3 

Mahalleler Arası AyrıĢma Yok Frekans 57 44 90 191 

 Yüzde % 7,9 6,2 12,9 9,0 

Birden fazla yanıt verilmiĢtir. 

 Buna göre araĢtırmaya katılanların %9‟u mahalleler arasında ayrıĢmanın 

olmadığını düĢünmektedir. AraĢtırma dahilindeki kentler açısından bu orana 
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bakıldığında Diyarbakır‟da %12,9‟luk, Ġzmir‟de %7,9‟luk, Mersin‟de de %6,2‟lik bir 

kesim mahalleler arasında ayrıĢma olmadığını düĢünmektedir. Bunun yanında bu tarz 

bir ayrıĢma olduğunu düĢünenlerin %57,1‟i “gelir durumunu” mahalleler arasındaki 

ayrıĢmanın nedenlerinde ilk sırada görmektedir. Bu eğilim her üç kent açısından da 

aynı doğrultuda seyir etmektedir. Bununla birlikte araĢtırmaya katılanların ¼‟ü 

mahalleler arasında ayrıĢmalara neden olan ikinci etmen olarak “etnik kimlik 

farklılıklarını” görmektedir. Bu genel eğilim Ġzmir‟de %27‟ye, Mersin‟de ise 

%37,3‟e yükselmekteyken, daha önce kimlik tanımlamalarında belirtildiği gibi, etno-

kültürel çeĢitliliğin olmadığı Diyarbakır‟da bu oran %12‟ye düĢmektedir. 

 Siyasal kutuplaĢmalar, mahalleler arası ayrıĢmaya neden olan üçüncü etmen 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. Her üç kentin toplamından oluĢan genel tablo da 

%23‟lük bir kesim bu düĢüncedeyken, kentler açısından ayrı ayrı 

değerlendirdiğimizde Diyarbakır‟ın %14,1‟i Ġzmir‟in 26,7‟si ve Mersin‟in ise %28‟i 

bu görüĢtedir. Bunlara ek olarak mahalleler arasında ayrıĢmalara neden olan bir diğer 

dinamik yaĢam tarzı farklılığı çerçevesinde oluĢmaktadır. AraĢtırmaya katılanların 

%21,2‟si bu görüĢü desteklemektedir. Bu eğilim her üç kentte de yakın oranlarda 

seyir etmektedir.   

 AyrıĢma dinamikleri arasında yer alan bir diğer faktörün Kürt sorunu 

olduğunu düĢünenlerin oranı genel olarak %20,7‟dir. Bu oran, 1990 sonrası zorunlu 

göç ile çok sayıda Kürt kökenli yurttaĢın göç ettiği Mersin‟de %27,6, yine aynı 

süreçte, aynı Ģekilde göç alan Ġzmir‟de %22,9 ve Diyarbakır‟da ise %11,4‟tür. 

Diyarbakır da zorunlu göçü ve etkisini yoğun olarak hissetmesine rağmen, bu oran, 

bu kentte diğer kentlere göre görece düĢük çıkmıĢtır. Bu üç kentten Ġzmir ve 

Mersin‟de etnik çeĢitlilik belirgin iken, Diyarbakır etnik çeĢitlik açısından homojen 

bir yapı sergilemektedir. Bu da, bu kentin diğerleri ile arasındaki temel farklılığıdır. 

Bütün bunlarla beraber mahalleler arası ayrıĢma nedenlerinden bir diğeri 

“hemĢehricilik”tir. Genel olarak araĢtırmaya katılanların %10,4‟ü bu tarz bir 

ayrıĢmaya hemĢehriciliğin neden olduğunu düĢünmektedir. Mersin‟de bunu 

düĢünenlerin oranı %4,1, Diyarbakır‟da %7,1‟iken Ġzmir‟de bu oran %19,7‟ye 

çıkarak, göçle gelenlerin dayanıĢma aracına duyulan tepkiyi yansıtmaktadır.   

Mahalleler arası ayrıĢma nedenlerinde vurgulanan bir diğer faktör, toplumun 
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yozlaĢtığı doğrultusundaki tespitlerdir. Tablodan görüldüğü gibi araĢtırma 

grubumuzun genel olarak %9,8‟i bu yargıya sahiptir. Kentler bazında ele alındığında 

Mersin‟de bu yargıya sahip olanların oranı %4,5 iken, Diyarbakır‟da bu oran %8,3 

ve Ġzmir‟de %16,3‟tür. Ġzmir‟de bu oranın diğer kentlere göre daha yüksek çıkması 

dikkat çekici bir bulgudur. Bununla birlikte Ġzmir‟de dikkat çekici bir diğer bulgu, 

mezhepsel farklılığın mahalleler arası ayrıĢmaya neden olduğunu düĢünenlerin 

oranıdır.  Her üç kentin toplamından oluĢan genel tabloda mezhepsel farklılıkların 

mahalleler arası ayrıĢmaya neden olduğunu düĢünenlerin oranı %6,7‟yken, Ġzmir‟de 

bu oran %10,8‟dir. AraĢtırma alanlarımızın diğer kentleri olan Mersin‟de bu oran 

%5,3 ve Diyarbakır‟da ise %3,9‟dur.  

Yine bütün bunlara ek olarak, AraĢtırmaya katılanların %4,3‟ü göre 

mahalleler arasında ayrıĢmanın nedenlerinden bir diğeri de toplumun 

muhafazakarlaĢmasıdır. Mersin‟de toplumun muhafazakarlaĢmasının mahalleler 

arasında ayrıĢmaya neden olduğunu belirtenlerin oranı %2,1 iken, bu oran Ġzmir‟de 

%7,2‟ye çıkmaktadır. Yine Ġzmir‟de bu oranın diğer kentlere göre yüksek seyir 

etmesi dikkat çekici bir bulgudur. Zira aynı kentte yaĢayanların bir bölümü toplumun 

muhafazakarlaĢmasının ayrıĢmaya neden olduğunu düĢünürken, diğer bölümü ise, 

daha önce vurgulandığı gibi, toplumun yozlaĢmasının buna yol açtığını 

düĢünmektedir. Bu durum, kentteki kutuplaĢmanın bir göstergesi olarak 

değerlendirilebilmektedir. 

Bütün bu bulgulara ek olarak araĢtırmaya katılanların %3,9‟una göre mahalle 

baskısı, mahalleler arası ayrıĢma nedenleri arasında yer almaktayken, %3,3‟üne göre 

ise laik/dinci ayrıĢması mahalleler arası ayrıĢmaya neden olmaktadır.  Tablodan 

görülebileceği gibi, her iki faktörde de Ġzmir‟in belirgin bir oransal ağırlığı 

bulunmaktadır. Kentteki geleneksel-modern çatıĢmasının birer tezahürü olarak bu 

olguların yaĢandığı söylenebilmektedir. 

Dolayısıyla bütün bu bulgulardan kentte bir takım olumsuz geliĢmelerin 

varlığı sorunsallaĢtırılmıĢtır. Bu kapsamda araĢtırmaya katılanlara son 30 yıl 

içerisinde kentlerinde olumsuz geliĢmelerin olup olmadığı sorulmuĢtur. 
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Tablo 65. AraĢtırmaya Katılanların “Son 30 Yıl Ġçerisinde Kentinizde Olumsuz 

GeliĢmeler Oldu Mu?” Sorusuna Verdiği Yanıt 

SON 30 YILDA KENTTE OLUMSUZ GELĠġMELER OLDU MU ?  

  
KENT Genel 

Toplam 
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Evet Frekans 520 542 473 1535 

 Yüzde % 72,0 76,2 67,6 72,0 

Hayır Frekans 202 169 227 598 

 Yüzde % 28,0 23,8 32,4 28,0 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

 Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Alınan yanıtlara göre her üç kentte araĢtırmaya katılanların genel toplamının 

%72‟si son 30 yıl içinde kentlerinde bir takım olumsuz geliĢmelerin yaĢandığını 

düĢünmektedir. Her ne kadar bu kentlerde 30 yıldan fazla süredir yaĢayanların oranı 

%11,7 dolayında olsa da, kente iliĢkin gözlem açısından değerlendirilmesi gereken 

bir veri oluĢturmaktadır. Her bir kent için ayrı ayrı olarak bu tarz düĢünceye sahip 

olanlara bakıldığında, Diyarbakır‟da %67,6 ile genel eğilimin altında bir oranın 

olduğunu görmekteyiz. Ġzmir‟de genel eğilim ile aynı oran bulgulanmıĢken, 

Mersin‟de ise kentin ¾‟ünden fazla bir kesim kentte son otuz yıl içinde 

olumsuzluklar olduğunu düĢünmektedir.  

Bu noktada, kentte yaĢandığı düĢünülen olumsuz geliĢmelerin neler olduğu 

sorusu akla gelmektedir. Bu bağlamda kentte olumsuzluklar yaĢandığını düĢünenlere 

bunların neler olduğu sorulmuĢtur. 
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Tablo 66. AraĢtırmaya Katılanların Kentlerinde YaĢadıkları Olumsuz 

GeliĢmelere Verdikleri Yanıtlar 

KENTĠNĠZDE HANGĠ OLUMSUZ GELĠġMELER YAġANDI ? 

  
KENT Genel 

Toplam 
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Siyasal ÇatıĢmalar Arttı Frekans 214 299 253 766 

 Yüzde % 29,6 42,1 36,1 35,9 

Yoksulluk Arttı Frekans 273 218 265 756 

 Yüzde % 37,8 30,7 37,9 35,4 

Göçle Gelenler Arttı Frekans 149 187 113 449 

 Yüzde % 20,6 26,3 16,1 21,1 

Ahlaki YozlaĢma Arttı Frekans 165 103 114 382 

 Yüzde % 22,9 14,5 16,3 17,9 

HoĢgörüsüzlük Arttı Frekans 199 91 73 363 

 Yüzde % 27,6 12,8 10,4 17,0 

Gecekondular arttı Frekans 116 60 37 213 

 Yüzde % 16,1 8,4 5,3 10,0 

Mahalle Bazında AyrıĢma Arttı Frekans 84 62 27 173 

 Yüzde % 11,6 8,7 3,9 8,1 

Muhafazakarlık Arttı Frekans 81 32 16 129 

 Yüzde % 11,2 4,5 2,3 6,0 

Farklılıklara Baskı Arttı Frekans 36 19 19 74 

 Yüzde % 5,0 2,7 2,7 3,5 

Birden Fazla Yanıt VerilmiĢtir. 

 Alınan yanıtlara göre araĢtırmaya katılanların %35,9‟u siyasal çatıĢmaların 

artmasını kentteki olumsuz geliĢmeler arasında ilk sırada görmektedir. Kentler 

bazında değerlendirdiğimizde Ġzmir‟de siyasal çatıĢmaların arttığını düĢünenlerin 

%29,6‟lık bir oranı varken, Diyarbakır‟da %36,1 ve Mersin‟de ise %42,1‟lik bir 

kesim bu düĢünceye sahiptir. Bununla birlikte genel toplamın 1/3‟ünden fazlasının 

hemfikir olduğu bir diğer olumsuz geliĢme ise yoksullukların artması olmuĢtur. 

Tablodan görülebileceği gibi Ġzmir ve Diyarbakır‟da bu oran birbirine çok yakın 

olarak bulgulanmıĢken, Mersin‟de bu oran biraz daha düĢük kalmıĢtır.  
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 Bunlarla birlikte araĢtırma grubunun %21,1‟i için göçle gelenlerin sayısının  

artması, son otuz yıl içindeki olumsuz geliĢmeler arasında yer almaktadır. Kentler 

açısından bakıldığında, Diyarbakır‟ın %16,1‟i bunu olumsuz geliĢme olarak 

değerlendirmekteyken, Ġzmir‟de bu oran %20,6‟ya, Mersin‟de ise %26,3‟e 

çıkmaktadır. Her üç kentinde son dönem göç hareketlerini yoğun olarak hissettiği, 

daha önce istatistiki verilerle ortaya koyulmuĢtu. Ancak hemen hemen aynı süreçte 

ve aynı ağırlıkta göçü hissetmelerine rağmen bu kentlerde göçle gelenleri olumsuz 

geliĢme olarak ele alma oranı farklılaĢmaktadır. Son dönem göç hareketlerinin 

kimliksel boyutta taĢıması, bu orantısal farklılıkların nedeni olarak belirtilebilir.  

 Kentte olumsuz geliĢme olarak görülen bir diğer “sorunu” ahlaki yozlaĢmanın 

artması olarak belirtenler, genel toplamda %17,9‟luk bir orana sahiptir. Mersin‟de bu 

oran %14,5, Diyarbakır‟da %16,3 olarak belirlenmiĢken, Türkiye‟de modern kentin 

sembolü konumundaki Ġzmir‟de bu oranın %22,9 olarak belirlenmesi dikkat çekici 

bir bulgudur. Yine Ġzmir açısından dikkat çekici bir diğer bulgu da, kentteki olumsuz 

geliĢmeler arasında hoĢgörüsüzlüğün arttığını düĢünenlerin oranıdır. Genel toplamın 

%17‟si bu görüĢteyken, Ġzmir‟in ¼‟ünden fazlası bu düĢünceye sahiptir. Mersin‟de 

ise bu oran %12,8 ve Diyarbakır‟da %10,4 olarak belirmiĢtir.      

 Bütün bunlara ek olarak araĢtırmaya katılanların 1/10‟u gecekonduların 

artmasını kentte son otuz yılda gerçekleĢen olumsuz geliĢme olarak görmektedir. 

Yine Ġzmir %16,1 ile bu oranın en yüksek olduğu kent konumundadır. 

GecekondulaĢma ile ortaya çıkan bir diğer olgu, mahalle bazında ayrıĢmaların 

artmasıdır. Buna göre araĢtırma grubunun %8,1‟i mahalle bazında ayrıĢmaların 

arttığını düĢünürken, Diyarbakır‟da bu oran %3,9, Mersin‟de %8,7 ve Ġzmir‟de ise 

%11,6 olarak bulgulanmıĢtır.   

 Yine bunlarla birlikte muhafazakarlığın artmasını kentteki olumsuz 

geliĢmeler arasında değerlendirenlerin oranı %6 iken, farklılıklara baskının artmasını 

olumsuz geliĢmeler arasında görenlerin oranı %3,5‟de kalmıĢtır. Bu iki olguda da 

Ġzmir‟in genel eğilimden daha yüksek bir orana sahip olduğu tablodan 

izlenebilmektedir. Bu bulgular, araĢtırmaya katılanların belirlediği mahalleler arası 

ayrıĢma nedenleri ile de paralellik sunarak, yapılan tespitleri doğrulamaktadır.  

 Bu tabloda sunulan bütün bulgulardan sonra, göç, yoksulluk ve siyasal 

çatıĢmaların kentlerin dokusunda belirgin hale gelmiĢ olduğu söylemek mümkün 

hale gelmektedir. Bu veriler daha önce sunulan mahalleler arası ayrıĢmanın 
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nedenlerinde sunulan bulgularla birlikte ele alındığında, kentte soyo-mekansal 

ayrıĢmanın belirtileri ortaya çıkmaktadır.  

 Bunlara ek olarak mekana iliĢkin bilgiler baĢlığı altında sunulan bulgulardan 

yola çıkarak, araĢtırma dahilindeki kentlerden olan Ġzmir‟de dıĢlama ve dıĢlanma 

dinamiklerinin diğer iki kente göre daha belirgin olduğunu söyleyebiliriz. Buna bağlı 

olarak da mahalleler ayrıĢmaların nedenlerinin de diğer iki kente göre çok daha 

okunabildiği de vurgulanması gereken bir durumdur. Diyarbakır açısından gelir 

durumu ve yaĢam tarzı farklılığı noktasında belirginleĢen mahalleler arası ayrıĢma 

dinamiği, Mersin‟de gelir durumunun yanında etnik kimlik farklılığı, siyasal 

kutuplaĢma ve Kürt sorunu çerçevesinde somutlaĢırken, kentlilik bilincinin yüksek 

seyir ettiği Ġzmir‟de ise sosyo-ekonomik ve etno-kültürel farklılıklara dayalı 

dinamiklerin hemen hepsinin ayrıĢma dinamiklerinde belirgin etkisinin olduğu 

görülmektedir. 

 

4.4.3. SĠYASĠ TUTUM 

 Bütün bu sunulan verilerde ortaya çıkan önemli bir diğer bulgu da siyasal 

kutuplaĢmaların belirmesi olmuĢtur. Bu doğrultuda araĢtırmaya katılanların siyasal 

tercihlerinin ne olduğunu belirlemek, kutuplaĢmaların nedenlerini sorgulamak 

açısından anlamlı olacaktır.  

 Buna göre araĢtırmaya katılanların kendilerini tanımladıkları siyasi 

kimliklerine bakıldığında, tablodan görüldüğü üzere, genel toplamda %4,5‟i bu 

soruya yanıt vermemekteyken,  %19,1‟i milliyetçi olarak tanımlamaktadır. Kentler 

bazında ele aldığımızda Diyarbakır‟ın %4‟ü kendi siyasi kimliğini milliyetçi olarak 

belirtirken, Ġzmir‟in yaklaĢık ¼‟ü, Mersin‟in ise %30‟u siyasi kimliklerini milliyetçi 

olarak belirtmektedir.  Bununla beraber Kürt siyasal hareketinin kendisini 

tanımladığı kimlik olan “yurtsever akım”, genel toplamın %17,9‟unda karĢılık 

bulmaktayken, Diyarbakır‟da bu oran %38,9, Mersin‟de %8,7 ve Ġzmir‟de %6,5 

olarak belirmektedir.  
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Tablo 67. Kendilerini Tanımladıkları Siyasi Kimlik  

SĠYASĠ KĠMLĠK  

  
KENT Genel 

Toplam 
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Yanıt Yok Frekans 47 22 26 95 

Yüzde % 6,5 3,1 3,7 4,5 

Milliyetçi Frekans 167 213 28 408 

Yüzde % 23,1 30,0 4,0 19,1 

Yurtsever Akım Frekans 47 62 272 381 

Yüzde % 6,5 8,7 38,9 17,9 

Sosyal Demokrat Frekans 150 122 100 372 

Yüzde % 20,8 17,2 14,3 17,4 

Muhafazakar Frekans 77 100 102 279 

Yüzde % 10,7 14,1 14,6 13,1 

Dinsel Muhafazakar Frekans 46 45 114 205 

Yüzde % 6,4 6,3 16,3 9,6 

Sosyalist Frekans 59 94 42 195 

Yüzde % 8,2 13,2 6,0 9,1 

Ulusalcı Frekans 74 41 12 127 

Yüzde % 10,2 5,8 1,7 6,0 

Liberal Frekans 38 7 4 49 

Yüzde % 5,3 1,0 ,6 2,3 

Atatürkçü Frekans 16 5 0 21 

Yüzde % 2,2 ,7 ,0 1,0 

AnarĢist Frekans 1 0 0 1 

Yüzde % ,1 ,0 ,0 ,0 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Bunlara ek olarak genel toplamın %17,4‟ü siyasi kimliğini sosyal demokrat, 

%22,7‟si muhafazakar ve dinsel muhafazakar olarak tanımlamaktayken, %9,1‟i 

Sosyalist ve  %6‟sı ise Ulusalcı olarak tanımlamaktadır. Kentler açısından 

bakıldığında Ġzmir ve Mersin‟de siyasi kimlik olarak milliyetçilik ve sosyal 

demokratlık baskın dokuyken, Diyarbakır‟da Yurtseverlik ve Dinsel Muhafazakarlık 
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ağırlıklı siyasi kimlik olarak belirmektedir.   

Siyasi kimliğin doğal ve belirgin bir yansıması seçmenlerin oy verme 

davranıĢlarına yansımaktadır. Buna göre araĢtırmaya katılanlara son seçim ve 

referandum oylamasındaki tercihleri sorulmuĢtur. 

Tablo 68. 2009 B. Belediye Seçimlerinde Oy Verdikleri Parti 

2009 B.BELEDĠYE SEÇĠMLERĠ  

  
KENT Genel 

Toplam 
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

AKP Frekans 152 123 91 366 

Yüzde % 21,1 17,3 13,0 17,2 

CHP Frekans 286 193 3 482 

Yüzde % 39,6 27,1 ,4 22,6 

MHP Frekans 49 109 2 160 

Yüzde % 6,8 15,3 ,3 7,5 

BDP Frekans 43 113 369 525 

Yüzde % 6,0 15,9 52,7 24,6 

Diğer Frekans 15 7 0 22 

Yüzde % 2 ,3 ,0 1 

Yanıt Vermek Ġstemiyor Frekans 73 63 125 261 

Yüzde % 10,1 8,9 17,9 12,2 

Oy Kullanmadım Frekans 104 103 110 317 

Yüzde % 14,4 14,5 15,7 14,9 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Alınan yanıtlara göre 2009 yerel seçimlerindeki BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanlığı tercihinde, Ġzmir‟in %39,6‟sı CHP‟ye oy verdiğini belirtmiĢken %21,1‟i 

ise AKP‟yi tercih ettiğini vurgulamıĢtır. Mersin‟deki duruma bakıldığında, tablodan 

görüldüğü üzere, %27,1‟i CHP, %17,3‟ü AKP, %15,9‟u BDP ve %15,3‟ü MHP‟ye 

oy verdiklerini aktarmıĢlardır. Diyarbakır‟da ise araĢtırmaya katılanların %52,7‟si 

BDP‟ye, %13‟ü ise AKP‟ye yöneldiğini belirtmiĢtir. Ayrıca, burada belirtilmelidir 

ki, Mersin ve Ġzmir‟in yaklaĢık ¼‟ü, Diyarbakır‟ın da 1/3‟ü yanıt vermek istememiĢ 

ya da oy kullanmadım yanıtı vermiĢtir. Ancak buna rağmen mevcut seçim 

sonuçlarına bakıldığında Ġzmir ve Mersin‟de BüyükĢehir Belediye baĢkanlığı 
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seçimini CHP, Diyarbakır‟da ise BDP kazanmıĢtır. Dolayısıyla araĢtırma sonuçları 

genel eğilimi göstermesi açısından doğru bir bulgu sunmaktadır.   

 2010 yılındaki referandum da siyasi tutumu yansıtması açısından önem arz 

etmektedir.  

Tablo 69. 2010 Referandumunda Kullandıkları Oy 

2010 REFERANDUM  

  
KENT 

Toplam 
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Evet Frekans 205 144 111 460 

 Yüzde % 28,4 20,3 15,9 21,6 

Hayır Frekans 295 317 19 631 

 Yüzde % 40,9 44,6 2,7 29,6 

Boykot Ettim Frekans 70 115 348 533 

 Yüzde % 9,7 16,2 49,7 25,0 

Yanıt Vermek Ġstemiyor Frekans 56 40 119 215 

 Yüzde % 7,8 5,6 17,0 10,1 

Oy Kullanmadım Frekans 96 95 103 294 

 Yüzde % 13,3 13,4 14,7 13,8 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

 Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Buna göre, Ġzmir‟de araĢtırmaya katılanların %40,9‟u referandum da Hayır 

yönünde oy kullandığını, %28,4‟ü Evet oyu verdiğini, %9,7‟si ise referandumu 

boykot ettiğini belirmiĢtir. Mersin‟deki duruma bakılırsa, araĢtırma grubunun 

%44,6‟sı Hayır, %20,3‟ü Evet oyu kullandığını, %9,72lik kesim is boykot ettiğini 

aktarmıĢtır. Diyarbakır‟da ise kentin yaklaĢık 2/3‟ü referandumu boykot etmiĢ ya da 

oy kullanmamıĢken, %15,9‟u Evet, %2,7‟si Hayır yönünde oy kullandıklarını 

vurgulamıĢlardır.  

 Yine burada da gerçekleĢen seçim sonuçlarına bakıldığında Ġzmir ve 

Mersin‟de referandumda Hayır oyunun çıktığını, Diyarbakır‟da ise boykot edenlerin 

belirgin olduğu, oy kullananların ise Evet yönünde oy kullandıkları görülecektir. 

Dolayısıyla araĢtırma bulguları her üç kentte de genel eğilimi yansıtmaktadır. 
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 Bütün bunlarla birlikte bugün seçim olsa eğilimin ne yönde olduğuna 

bakıldığında, Tablodan da izlenebildiği gibi Ġzmir‟de araĢtırmaya katılanların 

%34,3‟ü CHP, %22,4‟ü AKP, %8,2‟si BDP ve %7,5‟ MHP‟ye oy vereceğini 

belirtmektedir. 

Tablo 70. Bugün Seçim Olsa Oy Verecekleri Partiler 

 BUGÜN SEÇĠM OLSA  

  
KENT Genel 

Toplam 
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

AKP Frekans 162 133 93 388 

 Yüzde % 22,4 18,7 13,3 18,2 

CHP Frekans 248 197 5 450 

 Yüzde % 34,3 27,7 ,7 21,1 

MHP Frekans 54 95 3 152 

 Yüzde % 7,5 13,4 ,4 7,1 

BDP Frekans 59 126 385 570 

 Yüzde % 8,2 17,7 55,0 26,7 

Diğer Frekans 17 7 0 24 

 Yüzde % 2,3 ,9 ,0 1,1 

Kararsız/Yanıt vermek 

istemiyor/Oy Kullanmayacak 

Frekans 122 153 214 489 

 Yüzde % 25,2 21,5 30,5 22,9 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

 Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

  

Bunun yanında Mersin‟deki tabloya bakıldığında %27,7‟si CHP‟ye, %18,7‟si 

AKP‟ye, %17,7‟si BDP‟ye ve %13,4‟ü MHP‟ye oy vereceğini belirtmektedir. 

Diyarbakır‟da ise %55‟i BDP‟ye, %13,3‟ü ise AKP‟ye oy vereceğini aktarmaktadır. 

Ayrıca Ġzmir‟de ¼ oranında  karasız-oy kullanmayacak ve yanıt vermek 

istemeyenlerden oluĢan bir kesim bulunmaktadır. Mersin‟de bu oran %21,5 ve 

Diyarbakır‟da %30,5 olarak belirlenmiĢtir. 
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Tablo 71. AraĢtırmaya Katılanların “Mahallenizde Mahalle Meclisi Var Mı? 

Sorusuna Verdikleri Yanıtlar 

MAHALLE MECLĠSĠ VAR MI
16

  

  
KENT Genel 

Toplam 
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Evet Frekans 88 115 176 379 

 Yüzde % 12,2 16,2 25,1 17,8 

Hayır Frekans 127 172 50 349 

 Yüzde % 17,6 24,2 7,1 16,4 

Haberim Yok Frekans 507 424 474 1405 

 Yüzde % 70,2 59,6 67,7 65,9 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

 Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Genel toplamda araĢtırmaya katılanların %17,8‟i belediyelerine ait mahalle 

meclisi olduğunu belirtmektedir. AraĢtırma alanlarımızı oluĢturan kentler açısından 

duruma bakıldığında Ġzmir‟in %12,2‟si, Mersin‟in %16,2‟si, Diyarbakır‟ın ¼‟ü bu 

tarz bir örgütlenmenin varlığını dile getirmiĢtir. Bu bağlamda bu tarz bir 

örgütlenmeden haberdar olanlara bu yapıya üye olup olmadıkları sorulmuĢtur. 

Tablo 72. AraĢtırmaya Katılanların “Evet Ġse Siz Üye Misiniz?” Sorusuna 

Verdikleri Yanıtlar 

EVET ĠSE SĠZ ÜYEMĠSĠNĠZ  

  KENT Genel 

Toplam  ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Hayır-Haberim yok Frekans 634 596 524 1754 

 Yüzde % 87,8 83,8 74,9 82,2 

Evet Frekans 12 20 42 74 

 Yüzde % 1,7 2,8 6,0 3,5 

Hayır Frekans 76 95 134 305 

 Yüzde % 10,5 13,4 19,1 14,3 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

 Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Buna göre mahalle meclisinin varlığından haberdar olanların %19,5‟i bu tarz 

bir örgütlenmeye dahil olduklarını belirtmektedir. Bu tarz bir örgütlenmeye dahil 

                                                           
16

 Son dönemde basın da sıklıkla yer alan mahalle meclisi, BDP‟nin örgütlenme yöntemlerinden 

biridir. 
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olanların %56,8‟sini Diyarbakır‟dan araĢtırmaya katılanlar oluĢturulmaktayken, 

%27‟si, Mersin, %16,2‟si ise Ġzmir‟deki araĢtırma kitlesince oluĢturulmaktadır.   

 Siyasal tutum baĢlığı altında sunulan bulgular kapsamında genel bir 

değerlendirme yapıldığında, Mersin ve Ġzmir‟de siyasi kimlik olarak milliyetçiliğin 

baskın olduğunu, Diyarbakır‟da ise benzer bir kapsamda değerlendirilebilecek 

“yurtsever akımın” etkisinin hissedildiği görülmektedir. KuĢkusuz, milliyetçiliğin 

etkisinin kentlerde derinleĢmesi kentsel gerilimi de tetiklemektedir.    

4.4.4. TOPLUMSAL TUTUM 

Toplumsal tutumlar, sosyo-mekansal ayrıĢmaya neden olan etkenlerin 

temelini oluĢturmaktadır. Bu bağlamda araĢtırma grubunun toplumsal tutumlarını 

belirlemek için 11 soru sorulmuĢtur. Bu sorulardan ilki araĢtırma grubunun 

Türkiye‟deki en önemli sorun algısının ne olduğuna iliĢkindir.  

 

Tablo 73. AraĢtırmaya Katılanların Belirledikleri Türkiye’nin En Önemli 

Sorunu 

TÜRKĠYENĠN EN ÖNEMLĠ SORUNU ?  

  KENT 

 Toplam  ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Ġssizlik Frekans 284 427 229 940 

 Yüzde % 39,3 60,1 32,7 44,1 

Kürt Sorunu Frekans 127 109 320 556 

 Yüzde % 17,6 15,3 45,7 26,1 

Yoksulluk Frekans 96 82 80 258 

 Yüzde % 13,3 11,5 11,4 12,1 

Ekonomi Frekans 121 51 64 236 

 Yüzde % 16,8 7,2 9,1 11,1 

Laik/Dinci ÇatıĢması Frekans 
51 11 4 66 

 Yüzde % 7,1 1,5 ,6 3,1 

Sınıf ÇatıĢması Frekans 19 6 3 28 

 Yüzde % 2,6 ,8 ,4 1,3 

Mezhep ÇatıĢması Frekans 10 7 0 17 

 Yüzde % 1,4 1,0 ,0 ,8 

Sorun Yok Frekans 5 11 0 16 

 Yüzde % ,7 1,5 ,0 ,8 

Diğer Frekans 9 7 0 16 

 Yüzde % 1,2 1,0 ,0 ,7 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

 Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

Buna göre genel toplamda araĢtırmaya katılanların %44,1‟i için Türkiye‟nin 
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en önemli sorunu ĠĢsizlik iken, 1/4‟ünden fazlasına göre Kürt sorunu, %12,1‟ine ise 

yoksulluk, ülkedeki sorun sıralamasında ilk sıradadır. Bununla birlikte %11,1‟i için 

ekonomi, %3,1‟i için laik/dinci çatıĢması, %1,3‟üne göre de sınıf çatıĢması 

Türkiye‟nin en önemli sorunudur. Kentler bazında değerlendirdiğimizde 

Diyarbakır‟ın %45,7‟si için Türkiye‟nin en önemli sorunu Kürt sorunudur. 

Ekonomik göstergeler açısından diğer kentlere göre daha kötü durumda olan 

Diyarbakır‟da ĠĢsizliğin %32,7‟lik, Yoksulluğun %11,4‟lük bir oran ile Kürt 

sorunundan sonra Türkiye‟nin en önemli sorunu olarak değerlendirilmesi dikkat 

çekici bir bulgudur. Bu bağlamda kimliksel sorunların Diyarbakır‟da ekonomik 

sorunlardan önce algılandığı belirtilebilir. 

Bunlarla birlikte Mersin‟den araĢtırmaya katılanların %60,1‟ine göre 

Türkiye‟nin en önemli sorunu iĢsizlikken, %15,3‟ü için Kürt sorunu, %11,5‟i için ise 

yoksulluktur. Ġzmir‟de de ĠĢsizlik %39,3‟lük oran ile Türkiye‟nin en önemli 

sorunuyken, bunu sırasıyla %17,6 ile Kürt sorunu, %16,8 ile Ekonomi, ve %13,3ile 

Yoksulluk takip etmektedir. Ġzmir açısından dikkat çekici bir bulguda, %7,1‟lik bir 

kesimin laik-dinci çatıĢmasını Türkiye‟nin en önemli sorunu olarak görmesidir. Yine 

Ġzmir‟de %2,6‟lık bir kesimde sınıf çatıĢmasını bu kapsamda değerlendirmektedir. 

Ayrıca tablo olarak sunulmamakla birlikte derinlemesine analizler ile bu 

bulgular irdelendiğinde, kimlikler bazında Türkiye‟nin en önemli sorunu algısı da  

farklılaĢmaktadır.  Buna göre kimliğini Türk olarak tanımlayanların %53,3‟ü için en 

önemli sorun iĢsizlikken, %14,6‟sı için Ekonomi, %13,3‟ü için yoksulluk ve 

%10,6‟sı için Kürt sorunudur. Kimliğini Kürt olarak tanımlayanlar için ise en önemli 

sorun sıralamasında ilk sırada %44,2 ile Kürt sorunu, %34,4 ile iĢsizlik ve %10,8 ile 

yoksulluktur. Kimliğini Arap olarak belirtenlerin 2/3‟ü için en önemli sorun iĢsizlik, 

%12‟9‟u için Kürt sorunudur. Kimliğini Roman olarak tanımlayanlar için ise en 

önemli sorun sıralamasında %45,8 ile yoksulluk ilk sırada yer almaktayken, bunu 

%20,8 ile iĢsizlik ve %16,7 ile Kürt sorunu takip etmektedir. Dolaysıyla her bir grup 

için sorun algısı karĢılaĢtıkları olaylara bağlı olarak Ģekillenmektedir.   

Bununla birlikte Türkiye‟nin en önemli sorunu ile kentin en önemli sorununu 

karĢılaĢtırdığımızda Ek Tablo 20‟den görülebileceği gibi Türkiye‟nin en önemli 

sorununu iĢsizlik olarak belirtenlerin %64,6‟sı kentlerinin en önemli sorununu da 

iĢsizlik olarak görmektedir. Türkiye‟nin en önemli sorununu yoksulluk olarak 
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belirtenlerin %45,3‟ü kentin en önemli sorununu iĢsizlik olarak görmekteyken 

%24,4‟ü yoksulluğu en önemli sorun olarak değerlendirmektedir. Ayrıca Türkiye‟nin 

en önemli sorunu ekonomi olarak belirtenlerin %31,4‟ü kentin en önemli sorununu 

iĢsizlik, %9,7‟si yoksulluk, %12,7‟si göç olarak görmekteyken, %36‟sı çarpık 

kentleĢmenin yol açtığı sorunları en önemli sorun olarak belirtmektedir. Kürt 

sorununu Türkiye‟nin en önemli sorunu olarak görenlerin %49,6‟sı kentin en önemli 

sorununu ĠĢsizlik, %18,9‟u ayrımcılık, %9,7‟si ise yoksulluk olarak görmektedir. 

Bütün bunların yanında laik/dinci çatıĢmasını Türkiye‟nin en önemli sorunu olarak 

belirtenlerin %28,8‟i iĢsizliği kentin en önemli sorunu olarak belirtmekteyken, 

%16,7‟si göçü, %13,6‟sı ayrımcılığı, %12,1‟i yoksulluğu, %25,9‟u ise çarpık 

kentleĢmenin yol açtığı sorunları kentlerindeki en önemli sorun olarak aktarmaktadır.     

Dolayısıyla kentin sorunu ile Türkiye‟nin sorunu algısında farklılıklar 

bulunmaktadır. Yani  yurttaĢlar kendi yaĢadığı kentin sorunları ile ülke sorunlarını 

birbirinden ayrıt  edebilmektedir. 

Bütün bunlarla birlikte araĢtırmaya katılanlara “hangileri ile komĢu olmak, 

aynı mahallede yaĢamak, sosyal ve iĢ hayatınızda iliĢki kurmak istemezsiniz”  diye 

sorulmuĢtur.  

Elde edilen yanıtlara göre araĢtırmaya katılanların genel toplamının %44,4‟ü 

sosyal yaĢamda karĢılaĢtıkları farklılıklara hoĢgörülü yaklaĢmakta ve sosyo-

ekonomik ve etno-kültürel farklılıklara toleranslı davranmaktadır. Bu kapsamda da 

herkesle iliĢki kurabileceğini belirtmektedir. Kentler açısından ayrı ayrı 

değerlendirdiğimizde, bu tarz düĢünceye sahip olanların oranı Diyarbakır‟da %52 

iken, Mersin‟de %44‟e ve Ġzmir‟de de %37,5‟e düĢmektedir. Konuya tersten 

yaklaĢıldığında genel toplamın %55,6‟sı bir Ģekilde sosyo-mekansal olarak birileriyle 

iliĢki kurmak istememektedir. Bu tarz düĢünceye sahip olanların oranı Ġzmir‟in 

yaklaĢık olarak 2/3‟üne tekabül etmekteyken, Mersin‟de %56, Diyarbakır‟da ise %48 

olarak belirmiĢtir.   
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Tablo 74. AraĢtırmaya Katılanların KomĢu Olmak, Aynı Mahallede YaĢamak 

ve ĠĢ Hayatında ĠliĢki Kurmak Ġstemedikleri KiĢiler 

HANGĠLERĠ ĠLE KOMġU OLMAK, AYNI MAHALLEDE YAġAMAK, SOSYAL VE Ġġ HAYATINIZDA 

ĠLĠġKĠ KURMAK ĠSTMEZSĠNĠZ ? 

  KENT 
Genel 

Toplam’daki  ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Sayılanlardan Hiçbiri Önemli Değil, 

Hepsi ile ĠliĢki Kurarım 

Frekans 271 313 364 948 

Yüzde % 37,5 44,0 52,0 44,4 

EĢcinsel Biri Frekans 245 237 227 709 

Yüzde % 33,9 33,3 32,4 33,2 

Ġçki Ġçen Biri Frekans 140 158 198 496 

Yüzde % 19,4 22,2 28,3 23,3 

Roman Biri Frekans 117 74 71 262 

Yüzde % 16,2 10,4 10,1 12,3 

Eğitimsiz veya Cahil Biri Frekans 110 63 51 224 

Yüzde % 15,2 8,9 7,3 10,5 

Etnik Kökeni Farklı Biri Frekans 88 88 45 221 

Yüzde % 12,2 12,4 6,4 10,4 

Dini/Mezhebi Farklı Biri Frekans 52 36 58 146 

Yüzde % 7,2 5,1 8,3 6,8 

Dinci Biri Frekans 67 43 20 130 

Yüzde % 9,3 6,0 2,9 6,1 

Siyasal GörüĢü Benimkinden Farklı Biri Frekans 47 13 30 90 

Yüzde % 6,5 1,8 4,3 4,2 

YaĢam Tarzı Benimkinden Farklı Biri Frekans 38 25 14 77 

Yüzde % 5,3 3,5 2,0 3,6 

Türbanlı Biri Frekans 28 14 4 46 

Yüzde % 3,9 2,0 ,6 2,2 

Laik Biri Frekans 19 6 11 36 

Yüzde % 2,6 ,8 1,6 1,7 

Yoksul Biri Frekans 4 2 12 18 

Yüzde % ,6 ,3 1,7 ,8 

ĠĢsiz Biri Frekans 8 3 3 14 

Yüzde % 1,1 ,4 ,4 ,7 

Birden Fazla Yanıt VerilmiĢtir 

Bu kapsamda sosyo-mekansal iliĢki kurulmak istenmeyenler arasında ilk 

sırada eĢcinseller yer almaktadır. Tablodan görüldüğü üzere araĢtırmaya katılanların 

1/3‟ü eĢcinsellerle sosyal ve mekansal iliĢki içerisine girmek istememektedir. Bu 

eğilim her üç kentte de aynı oranda seyir etmektedir. Bununla birlikte genel toplamın 
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%23,3‟ü içki içen birileri iliĢki kurmak istemediği aktarmaktadır. Bu düĢüncede 

olanların en yüksek oranda olduğu kent, %28,3 ile Diyarbakır iken, Mersin‟de bu 

oran %22,2 ve Ġzmir‟de de %19,4‟tür. Genel toplamda sosyo-mekansal iliĢki 

kurulmak istenmeyenler arasında üçüncü sırada, özellikle Roman kimliği üzerinde 

belirginleĢen  etnisiteye bağlı farklılıklar yer almaktadır. AraĢtırmaya katılanların 

%12,3‟ü Roman biri ile iliĢki kurmak istememekteyken, bu oranın özellikle Ġzmir‟de 

görece yüksek çıktığını görmekteyiz. Zira Ġzmir‟in %16,2‟si Roman biri ile iliĢki 

kurmak istemezken, bu oran diğer iki kentte %10‟larda seyir etmektedir. Yine buna 

ek olarak genel toplamın 1/10‟unun farklı etnik kimliklere karĢı bir tavrı söz 

konusudur. Buna göre Diyarbakır‟da %6,4 olan etnik kökeni farklı biri ile sosyo-

mekansal iliĢki kurmak istememe oranı, Mersin ve Ġzmir‟de %12‟lerde seyir 

etmektedir. 

Bu verilere göre Ġzmir‟in etnik köken farklılığı açısından %12,2 olan tutumu, 

Romanlar söz konusu olduğunda %16,2‟ye çıkmaktadır. Benzer durum 

Diyarbakır‟da da görülmekteyken, Mersin‟de tersi durum söz konusudur. 

Bütün bu sayılanlarla birlikte araĢtırma kitlesinin %10,5‟i eğitimsiz ve/veya 

cahil biri ile %6,8‟i dini inancı/mezhebi farklı biri ile sosyo-mekansal iliĢki kurmak 

istememektedir. Kentler açısından bakıldığında Diyarbakır‟ın %8,3‟ü Ġzmir‟in 

%7,2‟si ve Mersin‟in %5,1‟i dinsel veya mezhepsel farklılığı olan biri ile iliĢki 

kurmak istememektedir. Buna karĢın genel toplamın %6,1‟lik bir kesimi dinci biri ile  

bu tarz bir iliĢki içerisine girmeyi düĢünmemektedir. Bu kanı, diğer kentlere göre 

Ġzmir‟de daha belirgindir. Zira Ġzmir‟de bu düĢünceye sahip olanların oranı %9,3‟ken 

Mersin‟de %6, Diyarbakır‟da ise %2,9‟dur. 

Belirtilenlere ek olarak siyasal kutuplaĢmalarda sosyo-mekansal 

ayrıksılıklardaki faktörler arasında yer almaktadır. Buna göre araĢtırma grubunun 

%4,2‟si siyasal görüĢü kendininkinden farklı biri ile sosyo-mekansal iliĢki kurmak 

istememektedir. Bu düĢünce Ġzmir‟de %6,5 ile genel eğilimin üzerindeyken, 

Diyarbakır‟da %4,3 ve Mersin‟de ise %1,8‟dir. Bütün bu belirtilenlerin yanında 

genel toplamın %3,6‟sı, yaĢam tarzı kendininkinden farklı biri ile, %2,2‟si Türbanlı 

biri ile, %1,7‟si Laik biri ile soyo-mekansal iliĢki kurmak istememektedir. Bütün bu 

eğilimlerin en yüksek olduğu kent ise Ġzmir‟dir.  
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Bütün bu sunulan bulgulara göre, araĢtırmaya katılanların yarısından fazlası 

sosyo-mekansal olarak bir Ģekilde birileri ile iliĢki kurmak istememektedir. Bu tutum 

Türkiye‟de mahalleler arasında görülen ayrıĢmaya da temel teĢkil etmektedir. Zira, 

kuramsal bölümde de vurgulandığı gibi, etno-kültürel ve ekonomik açıdan 

benzerlikler gösteren gruplar aynı mekanda kümeleĢmektedir. KuĢkusuz, bu yönelim 

toplumsal ayrıĢma eğilimlerini de daha fazla arttırmakta ve ailevi iliĢkileri de 

etkilemektedir. 

Bu bağlamda toplumsal ayrıĢmanın ulaĢtığı düzeyi irdelemek açısından 

araĢtırmaya katılanlara kimler ile aile kurmak ya da kimleri ailelerinde görmek 

istemedikleri sorulmuĢtur. 

Tablo 75. AraĢtırmaya Katılanların Gelecekteki EĢim veya Gelinim/Damadım 

Olamaz Dedikleri 

GELECEKTEKĠ EġĠM VEYA GELĠNĠM/DAMADIM............. OLAMAZ  

  KENT 
Genel 

Toplam’daki  ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

BaĢka Din/Mezhepten Olamaz Frekans 238 232 179 649 

 Yüzde % 33,0 32,6 25,6 30,4 

BaĢka Etnik Kökenden Olamaz Frekans 183 159 84 426 

 Yüzde % 25,3 22,4 12,0 20,0 

Eğitimsiz/Cahil Olamaz Frekans 207 128 46 381 

 Yüzde % 28,7 18,0 6,6 17,9 

Farklı YaĢam Tarzı Olamaz Frekans 90 61 37 188 

 Yüzde % 12,5 8,6 5,3 8,8 

Dinci Olamaz Frekans 112 58 18 188 

 Yüzde % 15,5 8,2 2,6 8,8 

BaĢka Bir Siyasi GörüĢten Olamaz Frekans 59 24 18 101 

 Yüzde % 8,2 3,4 2,6 4,7 

Laik Olamaz Frekans 26 3 38 67 

 Yüzde % 3,6 ,4 5,4 3,1 

Yoksul Olamaz Frekans 37 8 14 59 

 Yüzde % 5,1 1,1 2,0 2,8 

Sayılanlardan Hiçbiri Önemli Değil Frekans 197 303 420 920 

 Yüzde % 27,3 42,6 60,0 43,1 

Birden Fazla Yanıt VerilmiĢtir 
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Alınan yanıtlara göre araĢtırmaya katılanların genel toplamının %43,1‟i 

farklılıklara yine hoĢgörü ile yaklaĢırken, %56,9‟u birilerine karĢı dıĢlayıcı tavır 

içerisine girmektedir. Kentler bazında değerlendirildiğinde, dıĢlayıcı tavra sahip 

olanların en yüksek oranda görüldüğü kent, %72,7 ile Ġzmir‟dir. Bir baĢka değiĢle 

kentin ¾‟ü bir Ģekilde farklılıklara karĢı dıĢlayıcı bir tutum sergilemektedir. Bu oran 

Mersin‟de %57,4, Diyarbakır‟da da %40 olarak belirlenmektedir. 

Genel tabloya bakıldığında araĢtırma kitlesinin yaklaĢık 1/3‟ü kendileriyle din 

veya mezhep farklılığı bulunan kiĢilerle ailevi iliĢkiler kurmak istememektedir. Bu 

eğilim, Ġzmir ve Mersin‟de benzer oranda seyir etmekteyken, Diyarbakır‟da ¼‟e 

düĢmektedir. Bununla birlikte genel toplamın 1/5‟i farklı etnik kökenden birileri ile 

bu tarz iliĢkilere girmek istememektedir. Ġzmir 1/4‟lük oran ile bu tarz eğilimin en 

yüksek olduğu kent konumundayken, Mersin‟de %22,4‟lük, Diyarbakır‟da ise 

%12‟lik bir kesim etnik kökeni farklı birini eĢ veya gelin/damat olarak 

istememektedir. Bunlara ek olarak genel toplamın %17,9‟u eğitimsiz ve/veya cahil 

birini ailelerinde görmek istemediğini belirtmektedir. Ġzmir bu eğilimin en yüksek 

olduğu kent konumundadır.   

Bütün bu belirtilenlerin yanında, araĢtırma grubunun %8,8‟i için farklı yaĢam 

tarzına sahip olanlar, yine bir diğer %8,8‟lik kesimi için dinci olanlar, %4,7‟si için 

ise baĢka bir siyasi görüĢten olanlar, kendileri için eĢ veya gelin/damat olarak 

düĢünülemezler. Kentler bazında değerlendirmelerde ise, tablodan görüldüğü gibi, 

Ġzmir bütün bu eğilimlerin hepsinde en yüksek orana sahip kent olmayı 

sürdürmektedir.   

Yine tablodan görüldüğü üzere, genel toplamın %3,1‟i Laik birini, %2,8‟i de 

yoksul birini eĢ ya da gelin/damat olarak düĢünmemektedir. Yoksul biri ile ailevi 

iliĢki kurulmak istememe oranının en yüksek olduğu kent Ġzmir iken, Laik birine 

karĢı tavrın en yüksek oranda olduğu kent Diyarbakır‟dır. 

Son verilen iki tablo toplumun sosyo-mekansal olarak hangi dinamiklerin 

etkisi ile ayrıĢtığını net bir biçimde ortaya koymaktadır. Kentler açısından 

bakıldığında bu dinamiklerin en keskin olduğu kent Ġzmir‟dir. Zira sosyo-mekansal 

ayrıĢma yaratan faktörlerin hemen hepsinde Ġzmir, genel eğilimin üzerinde bir seyir 

izlemektedir.  
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Bütün bu bulguların yarattığı kanı Türkiye‟de insanlar arasında ayrımcılık 

olduğuna iliĢkindir. Bu bağlamda araĢtırmaya katılanlara “sizce Türkiye‟de insanlar 

arasında ayrımcılık yapılıyor mu” sorusu yöneltilmiĢtir. 

Tablo 76. AraĢtırmaya Katılanların Türkiye’de Bireyler Arasındaki Ayrımcılık 

Hakkındaki GörüĢleri 

TÜRKĠYE’DE ĠNSANLAR ARASINDA AYRIMCILIK YAPILIYOR MU ?  

  KENT 

Toplam  ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Evet Frekans 625 621 605 1851 

Yüzde % 86,6 87,3 86,4 86,8 

Hayır Frekans 97 90 95 282 

Yüzde % 13,4 12,7 13,6 13,2 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Alınan yanıtlara göre, Tablodan izlenebileceği gibi, araĢtırmaya katılanların 

%86,8‟i Türkiye‟de insanlar arasında ayrımcılık yapıldığını düĢünmektedir. Bu 

düĢünce araĢtırma alanlarımız olan her üç kentte de benzer oranlarda belirmektedir. 

Bu bağlamda Türkiye‟de insanlar arasında ayrımcılık yapıldığını düĢünenlere hangi 

yönlerden ayrımcılık yapıldığı sorulmuĢtur.  

Elde edilen bulgulara göre genel toplamın %62,6‟sı etnik kimlik 

farklılığından dolayı insanlar arasında ayrımcılık yapıldığını düĢünmektedir. 

Tablodan görüldüğü gibi, her üç kentte de ilk sırada vurgulanan bu oranın, en yüksek 

görüldüğü kent Diyarbakır‟dır. Bununla birlikte genel toplamın %36,2‟si insanlar 

arasında ayrımcılığın ekonomik durum farklılığından kaynaklandığını 

düĢünmektedir. Bu tarz düĢünceye sahip olanların en yüksek orantısal yüzdeye sahip 

olduğu kent Ġzmir‟dir.  

Belirtilenlere ek olarak, siyasi görüĢ farklılığının insanlar arasında ayrımcılık 

yarattığını düĢünenlerin oranı genel toplamda %36,1‟dir. AraĢtırma alanımızı 

oluĢturan kentlerdeki duruma bakıldığında her üç kent arasında da belirgin bir 

farklılığın olmadığı görülmektedir. Bunun yanında genel toplamın %23‟ü din ve 

mezhep farklılığını, insanlar arasında ayrımcılık yaratan bir faktör olarak 

belirtmektedir. Ġzmir‟in 1/3‟ünden fazla bir kesimi bu düĢüncedeyken, bu oran 

Mersin‟de 1/4‟e, Diyarbakır‟da da %7,4‟e düĢmektedir. 
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Tablo 77. Bireyler Arasındaki Ayrımcılığın Hangi Yönlerden Olduğuna Dair 

GörüĢler 

TÜRKĠYE’DE ĠNSANLAR ARASINDA AYRIMCILIK HANGĠ YÖNLERDEN 

YAPILMAKTADIR ? 

  KENT Genel 

Toplam’daki  ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Etnik Kimlik Farklılığı Frekans 455 411 470 1336 

 Yüzde % 63,0 57,8 67,1 62,6 

Ekonomik Durum Farklılığı Frekans 350 228 195 773 

 Yüzde % 48,5 32,1 27,9 36,2 

Siyasi GörüĢ Farklılığı Frekans 270 260 239 769 

 Yüzde % 37,4 36,6 34,1 36,1 

Din/Mezhep Farklılığı Frekans 268 171 52 491 

 Yüzde % 37,1 24,1 7,4 23,0 

Dil ya da ġive Farklılığı Frekans 100 77 97 274 

 Yüzde % 13,9 10,8 13,9 12,8 

Giyim KuĢam Farklılığı Frekans 112 65 45 222 

 Yüzde % 15,5 9,1 6,4 10,4 

Cinsel kimlik Farklılığı Frekans 131 37 48 216 

 Yüzde % 18,1 5,2 6,9 10,1 

YaĢam Tarzı Farklılığı Frekans 57 45 22 124 

 Yüzde % 7,9 6,3 3,1 5,8 

YaĢadığı Mahalleden Dolayı Frekans 56 29 14 99 

 Yüzde % 7,8 4,1 2,0 4,6 

Birden Fazla Yanıt VerilmiĢtir 

  Bütün bu söylenenlerin yanında araĢtırma grubunun %12,8‟lik bir kesimine 

göre  dil ya da Ģive farklılığı, %10,4‟üne göre de giyim kuĢam farklılığı, %10,1‟ine 

göre de cinsel kimlik farklılığı, %5,8‟ine göre yaĢam tarzı farklılığı, %4,6‟sına göre 

de yaĢadığı mahalle, Türkiye‟de insanlar arasında ayrımcılık yaratan faktörlerdir. 

Kentler açısından bakıldığında, tablodan görüldüğü gibi, Ġzmir, bu sayılanların 

hepsinde genel ortalamanın üzerinde bir orantısal değere sahiptir. 

 Bu tabloda sunulan bulgulardan yola çıkarak, Türkiye‟de insanlar arasında 
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ayrımcılığın olduğu ve bununda özellikle etnik kimlik, gelir durumu, siyasi görüĢ ve 

dini inanca bağlı olarak yaĢandığı söylenebilmektedir. Daha önceki tablolar ile 

birlikte düĢünüldüğünde, sosyal yaĢamdaki ayrımcılık, dıĢlama ve dıĢlanma 

görüntülerinin yansıması mekan üzerinde belirgin hale gelmektedir. Bir baĢka 

değiĢle, ayrımcılık, dıĢlama ve dıĢlanmaya bağlı olarak birbirinden farklı noktalarda, 

yaĢam alanları oluĢturulmaktadır.  

 Bütün bu sunulan tablolar, toplumsal yapıdaki bir takım farklılıkların sorun 

olarak algılandığını düĢündürmektedir. Bunun ölçülmesi amacıyla araĢtırmaya 

katılanlara “hangisi Türkiye‟de sorun olarak algılanıyor” sorusu yöneltilmiĢtir. 

Alınan yanıtlara göre farklı sosyo-ekonomik ve farklı kimliklere sahip olmanın, 

Türkiye‟de sorun olarak algılanmadığını düĢünenlerin oranı genel toplamda 

%5,1‟dir. Bir baĢka değiĢle farklı sosyo-ekonomik ve farklı kimliklere sahip 

olmanın, Türkiye‟de sorun olarak algılandığını düĢünenlerin oranı %94,9‟dur. Genel 

tablodaki bu oran Ġzmir ve Mersin‟de %93,8‟ken, Diyarbakır‟da %97,3‟tür. 

 Bununla birlikte sorun olarak algılananların neler olduğuna bakarsak, 

araĢtırmaya katılanların %62‟sine göre faklı etno-kültürel yapıda olmak Türkiye‟de 

sorun olarak algılanmaktadır. Bu algı Ġzmir ve Mersin‟de %59 oranında belirmiĢken, 

Diyarbakır‟ın %68,1‟i bu düĢünceye sahiptir. Buna ek olarak eğitimsiz olmanın 

sorun olarak algılandığını düĢünenlerin oranı genel toplamda % 36‟dır. Bu oran 

Ġzmir‟de %47,1‟e çıkmaktayken, Diyarbakır‟da %32,1‟e, Mersin‟de de %28,4‟e 

inmektedir.  

Bütün bu yanıtların yanında araĢtırmaya katılanların %28,2‟si gelir durumu 

farklılığının yani yoksul/zengin olmanın Türkiye‟de sorun olarak algılandığını 

aktarmaktadır. Bu oran Ġzmir‟de %38,2 ile genel eğilimin üzerinde bir oranda 

belirlenmiĢtir. Ayrıca Diyarbakır‟ın ¼‟ü Mersin‟in %21,2‟si de bu düĢünceye sahip 

olduğunu vurgulamıĢtır. Bunlarla birlikte Diyarbakır‟da araĢtırmaya katılanların 

%13,6‟sı, Mersin‟den katılanların %23,1‟i ve Ġzmir‟den katılanların %31,4‟ü için 

farklı din/mezhepten olmak Türkiye‟de sorun olarak algılanmaktadır. 
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Tablo 78. AraĢtırmaya Katılanların Türkiye’de Algıladıkları Sorunlar  

AġAĞIDAKĠLERDEN HANGĠSĠ TÜRKĠYE’DE SORUN OLARAK ALGILANIYOR 

  
KENT Genel 

Toplam’daki  
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Hiçbiri Sorun Olarak 

Algılanmıyor 

Frekans 45 44 19 109 

 Yüzde % 6,2 6,2 2,7 5,1 

Farklı Kültürel -Etnik Kökene 

Sahip Olmak 

Frekans 427 419 477 1323 

 Yüzde % 59,1 58,9 68,1 62,0 

Eğitimsiz Olmak Frekans 340 202 225 767 

 Yüzde % 47,1 28,4 32,1 36,0 

Yoksul/Zengin Olmak Frekans 276 151 175 602 

 Yüzde % 38,2 21,2 25,0 28,2 

Farklı Din/Mezhepten Olmak Frekans 227 164 95 486 

 Yüzde % 31,4 23,1 13,6 22,8 

Farklı Sosyal Durumlarda 

Olmak 

Frekans 169 171 109 449 

 Yüzde % 23,4 24,1 15,6 21,1 

EĢcinsel Olmak Frekans 249 102 88 439 

 Yüzde % 34,5 14,3 12,6 20,6 

Yabancı Olmak Frekans 83 10 60 153 

 Yüzde % 11,5 1,4 8,6 7,2 

Farklı Siyasi GörüĢte Olmak Frekans 3 2 0 5 

 Yüzde % ,4 ,3 ,0 ,2 

Birden Fazla Yanıt VerilmiĢtir 

  Yine alınan yanıtlara göre, farklı sosyal durumlarda (makam, görev, meslek 

gibi) olmanın sorun olarak algılandığını düĢünenleri oranı Ġzmir ve Mersin‟in 

yaklaĢık ¼‟ünün tekabül etmekteyken, Diyarbakır‟ın ise %15,6‟sına denk 

gelmektedir. Bunlara ek olarak genel toplamın 1/5‟ine göre eĢcinsel olmak 

Türkiye‟de sorun olarak algılanmaktadır. Kentler bazında değerlendirdiğimizde bu 

oran Diyarbakır‟da %12,6, Mersin‟de %14,6‟iken, Ġzmir‟in 1/3‟ünden fazla bir 

kesimi eĢcinselliğin Türkiye‟de sorun olarak algılandığını düĢünmektedir. Bütün 

bunların yanında genel toplamın %7,2‟si için de yabancı olmak sorun olarak 

algılanmaktadır. Bu düĢünce de olanların oransal olarak en yüksek olduğu kent 

Ġzmir‟dir. 
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 O halde bu tabloda sunulan bulgulara dayanarak, Türkiye‟de farklı statü, 

durum ve kimliklere sahip olmanın sorun olarak algılandığını söyleyebilmemize 

rağmen, bunların toplumsal dıĢlanmaya neden olup olmadığını kestirememekteyiz. 

Bu kapsamda araĢtırmaya katılanlara, “Türkiye‟de sorun olarak algılandığını 

düĢündükleriniz toplumsal dıĢlanmaya neden oluyor mu” diye bir soru yöneltilmiĢtir. 

Tablo 79. Türkiye’de Algıladıkları Sorunların Toplumsal DıĢlanmaya Neden 

Olup Olmadığı Sorusuna Verdiği Yanıtlar 

TÜRKĠYE’DE SORUN OLARAK ALGILANDIĞINI DÜġÜNDÜKLERĠNĠZ TOPLUMSAL 

DIġLANMAYA NEDEN OLUYOR MU ?  

  KENT Genel  

Toplam  ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Sorun Algılanmıyor Frekans 45 44 19 108 

Yüzde % 6,2 6,2 2,7 5,1 

Evet Frekans 595 549 503 1647 

Yüzde % 82,4 77,2 71,9 77,2 

Hayır Frekans 82 118 178 378 

Yüzde % 11,4 16,6 25,4 17,7 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

Elde edilen bulgulara göre, genel toplamın %77,2‟sine göre belirtilenler 

toplumsal dıĢlanmaya neden olmaktadır. AraĢtırma alanımızı oluĢturan kentlerdeki 

duruma bakıldığında Diyarbakır‟da bu oran %71,9, Mersin‟de %77,2‟yken, Ġzmir‟de 

%82,4‟e çıkmaktadır. Ayrıca, bu soruyu, sadece, Türkiye‟de bir takım farklılıkların 

sorun olarak algılandığını düĢünenler açısından değerlendirirsek, bu oranların çok 

daha yükseğe çıkmaktadır. Bu durumda, toplumsal dıĢlanmanın gerçekleĢeceğini 

düĢünenlerin oranı Ġzmir‟de %87,8‟e, Mersin‟de %82,3‟e, Diyarbakır‟da %77,8‟e 

çıkmaktadır.  

  Daha önce de değinildiği gibi, sunulan bulgular Türkiye‟de sosyo-ekonomik 

ve etno-kültürel farklılıklarla beslenen ayrıĢma dinamiklerinin mevcudiyetini ortaya 

koymaktadır. Son sunulan tablo, bu dinamiklerin dıĢlanmaya neden olabileceği 

hususunda yaygın bir görüĢün varlığını da belirtmektedir. Teorik bölümde belirtildiği 

gibi, birçok ülkedekine benzer bir Ģekilde Türkiye‟de de dıĢlama ve dıĢlanma 

tutumları, milliyetçilik ve cemaatçilik gibi birlikte yaĢama eğilimlerini arttırmaktadır.  
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Tablo 80. AraĢtırmaya Katılanların “AĢiret/Cemaat/Topluluk/Dini Kuruma 

Üyelik Yarar Sağlar Mı?” Sorusuna Verdikleri Yanıtlar 

AġĠRET/CEMAAT/TOPLULUK/DĠNĠ KURUMA ÜYELĠK YARAR SAĞLAR MI ?  

  KENT Genel 

Toplam  ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Fikrim Yok Frekans 176 169 301 646 

 Yüzde % 24,4 23,8 43,0 30,3 

Evet Frekans 376 198 164 738 

 Yüzde % 52,1 27,8 23,4 34,6 

Hayır Frekans 170 344 235 749 

 Yüzde % 23,5 48,4 33,6 35,1 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

 Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

Bu kapsamda araĢtırmaya katılanlara günümüz koĢullarında bir 

aĢirete/cemaate/tarikat/topluluk/dini kuruma üye olmanın yaĢamı kolaylaĢtırmak 

açısından yarar sağlayıp sağlamadığı sorulmuĢtur. Alınan yanıtlara göre, her üç ilde 

araĢtırmaya katılanların toplamını ifade eden, genel toplamın, 1/3‟ünden fazla bir 

kesimi bu tarz örgütlenmelerin yaĢamı kolaylaĢtırdığını düĢünürken, bir diğer 1/3‟lük 

kesim ise bu görüĢe katılmadığını belirtmektedir. Yine genel toplamın %30,3‟ü bu 

konuda herhangi bir fikri olmadığını beyan etmektedir.  

Bununla ek olarak bu tarz örgütlenmelerin yaĢamı kolaylaĢtırmak açısından 

yarar sağlayacağını düĢünenlere kendilerinin böyle bir bağlantısı olup olmadığı 

sorulmuĢtur.  

Tablo 81. “Evet Ġse Bağlantınız Var Mı?” Sorusuna Verdikleri Yanıtlar 

EVET ĠSE SĠZĠN BAGLANTINIZ VAR MI ?  

  KENT Genel 

Toplam  ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Bağlantım Yok Frekans 354 191 160 705 

 Yüzde % 49,0 26,9 22,9 33,1 

Var, Nur Cemaati Frekans 15 7 4 26 

 Yüzde % 2,1 1,0 ,6 1,2 

Var, AĢiret Frekans 7 0 0 7 

 Yüzde % 1,0 ,0 ,0 ,3 

Tablo 80’e göre Hayır-Fikrim yok  Frekans 346 513 536 1395 

 Yüzde % 47,9 72,2 76,6 65,4 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

 Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 
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 Tablodan izlenebileceği gibi, genel toplamın 1/3‟ü böyle bir bağlantısının 

olmadığını belirtmektedir. Bir baĢka değiĢle bu tarz örgütlenmelerin yararına 

inananların %95,5‟i kendilerinin böyle bir bağlantısının olmadığını aktarmaktayken, 

%3,5‟inin Nur Cemaati ile %1‟nin ise AĢiret ile bağlantısı bulunmaktadır. Bu tarz 

bağlantıların, diğer iki kente göre, görece yoğun olduğu kent Ġzmir‟dir. 

 Yine bunlarla birlikte, günümüz koĢullarında bir vakıf/siyasi 

parti/sendika/dernek/hemĢehri örgütüne üye olmanın yaĢamı kolaylaĢtırmak 

açısından gerekli olup olmadığı sorulmuĢtur.  

Tablo 82. “Vakıf/Dernek/Parti/Sendika Üyeliği Yarar Sağlar Mı?”  

VAKIF/DERNEK/PARTĠ/SENDĠKA ÜYELĠGĠ YARAR SAĞLAR MI ?  

  KENT Genel 

Toplam  ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Fikrim Yok Frekans 168 175 298 641 

 Yüzde % 23,3 24,6 42,6 30,1 

Evet Frekans 357 240 190 787 

 Yüzde % 49,4 33,8 27,1 36,9 

Hayır Frekans 197 296 212 705 

 Yüzde % 27,3 41,6 30,3 33,1 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

 Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Alınan yanıtlara göre genel toplamın %36,9‟u herhangi bir vakıf/siyasi 

parti/sendika/dernek/hemĢehri örgütüne üye olmanın yaĢamı kolaylaĢtırmak 

açısından gerekli olduğunu düĢünürken, 1/3‟ü bunun gerekliliğine inanmamakta, 

%30,1‟i, de herhangi bir fikri olmadığını beyan etmektedir. Kentler bazında 

değerlendirdiğimizde, Ġzmir‟in yaklaĢık ½‟si bu tarz bir örgütlenmenin yaĢamı 

kolaylaĢtırmak açısından gerekliliğine inanmaktayken, bu oran Mersin‟de 1/3 ve 

Diyarbakır‟da da %27,1‟dir. 

 Bununla birlikte bu tarz bir örgütlenmenin yarar sağlayacağını düĢünenlere 

kendilerinin böyle bir bağlantısının olup olmadığı sorulmuĢtur. Elde edilen bulgulara 

göre  genel toplamın %31,6‟sı, bir baĢka değiĢle de, bu tarz yapıların içerisinde yer 

almanın yararlı olacağını düĢünenlerin %85,5‟i kendilerinin böyle bir bağlantıya 

sahip olmadıklarını belirtmiĢlerdir. Ayrıca bu tarz örgütlenmelerin yaĢamı 

kolaylaĢtırmak açısından gerekli olduğunu düĢünenlerin %9,3‟ünün siyasi partiler ile 
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bağlantısı varken, %2,5‟inin sendika ile, %2,2‟sinin ise çeĢitli dernekler ile bağlantısı 

bulunmaktadır. 

Tablo 83. “Evet Ġse Sizin Bağlantınız Var Mı?” Sorusuna Verdikleri Yanıtlar 

EVET ĠSE SĠZĠN BÖYLE BĠR BAĞLANTINIZ VAR MI ?  

  KENT Genel 

Toplam  ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Bağlantım Yok Frekans 275 223 175 673 

 Yüzde % 38,1 31,4 25,0 31,6 

AKP Frekans 9 5 0 14 

 Yüzde % 1,2 ,7 ,0 ,7 

CHP Frekans 18 2 1 21 

 Yüzde % 2,5 ,3 ,1 1,0 

MHP Frekans 8 0 0 8 

 Yüzde % 1,1 ,0 ,0 ,4 

BDP Frekans 13 5 11 29 

 Yüzde % 1,8 ,7 1,6 1,4 

ÖDP Frekans 0 1 0 1 

 Yüzde % ,0 ,1 ,0 ,0 

ESP Frekans 1 0 0 1 

 Yüzde % ,1 ,0 ,0 ,0 

Sendika Frekans 14 3 3 20 

 Yüzde % 1,9 ,4 ,4 ,9 

HemĢeri Derneği Frekans 7 1 0 8 

 Yüzde % 1,0 ,1 ,0 ,4 

Pir sultan Abdal Frekans 2 0 0 2 

 Yüzde % ,3 ,0 ,0 ,1 

ADD Frekans 7 0 0 7 

 Yüzde % 1,0 ,0 ,0 ,3 

BARO Frekans 2 0 0 2 

 Yüzde % ,3 ,0 ,0 ,1 

Kadınlar birliği Frekans 1 0 0 1 

 Yüzde % ,1 ,0 ,0 ,0 

Tablo 82’ye göre Hayır-Fikrim yok Frekans 365 471 510 1346 

 Yüzde % 50,6 66,2 72,9 63,1 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

 Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ayrıca kentler açısından durum değerlendirmesinde, diğer iki kente göre 
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Ġzmir‟de bu tarz örgütlenmelerin görece yoğun olduğu görülmektedir. 

 Toplumsal tutum baĢlığı altında sunulan tablolar ıĢığında genel bir 

değerlendirme yapıldığında, Türkiye‟nin en önemli sorunu algısında Mersin ve 

Ġzmir‟in paralellik sergilediği, Diyarbakır‟ın ise farklılaĢtığı görülmektedir. Zira, 

genel olarak ekonomiyi en önemli sorun olarak belirtenlerin oranı Ġzmir‟de %73, 

Mersin‟de %71‟iken Diyarbakır‟da bu oran %45,1‟e düĢerek, %45,7‟lik Kürt 

sorunundan sonra ikinci sırada değerlendirilmektedir. Yine bu algı kimlikler bazında 

da farklılaĢmaktadır. Türk olarak kimliğini tanımlayanlarda ekonomik sorunları 

Türkiye‟nin en önemli sorunu olarak değerlendirenlerin oranı %80,2‟iken, Kürt 

olarak kimliğini tanımlayanlarda bu oran %45,2‟ye düĢmektedir. 

 Bununla birlikte toplumsal ayrıĢmanın ulaĢtığı düzey açısından bakıldığında, 

mekansal değerlendirmelerde olduğu gibi, yine Ġzmir‟de çok daha belirgin olarak 

toplumsal tutum alıĢın oluĢmuĢ olduğu görülmektedir.       

4.4.5. DEĞER YARGILARI 

 

Tablo 84. AraĢtırmaya Katılanların “Türkiye’de Özgürlüklerde Sorun 

YaĢanıyor Mu?” Sorusuna Verdikleri Yanıtlar 

TÜRKĠYE'DE ÖZGÜRLÜKLERDE SORUN YASANIYOR MU ?  

  KENT Genel 

Toplam  ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Evet 
Frekans 408 436 489 1333 

 Yüzde % 56,5 61,3 69,9 62,5 

Evet, Bazı Sıkıntılar Var 
Frekans 77 75 68 220 

 Yüzde % 10,7 10,5 9,7 10,3 

Evet, Çevresel Engeller Var 
Frekans 28 72 26 126 

 Yüzde % 3,9 10,1 3,7 5,9 

Evet, Yasal Engeller Var 
Frekans 23 46 56 125 

 Yüzde % 3,2 6,5 8,0 5,9 

Hayır, Engel Yok Ama Yine de 

Tedirgin Oluyorum 

Frekans 55 45 34 134 

 Yüzde % 7,6 6,3 4,9 6,3 

Hayır Engel Yok 
Frekans 131 37 27 195 

 Yüzde % 18,1 5,2 3,9 9,1 

Toplam 
Frekans 722 711 700 2133 

 Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 
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 “Türkiye‟de kimlik/özgürlük/kendini ifade/inancı özgürce yaĢama 

konularında sorun yaĢanıyor mu” sorusu yöneltilmiĢtir. Elde edilen bulgulara göre 

araĢtırmaya katılanların genel toplamının %84,6‟sı Türkiye‟de belirtilen anlamda bir 

takım sıkıntılar yaĢandığını belirtmektedir. %15,4‟ü ise bu konularda herhangi bir 

sıkıntının olmadığını düĢünmektedir. AraĢtırma dahilindeki kentler açısından 

değerlendirme yapıldığında Ġzmir‟in ¼‟ü, Mersin‟in %11,5‟i ve Diyarbakır‟ın %8,8‟i 

kimlik/özgürlük/kendini ifade/inancı özgürce yaĢama konularında sorun 

yaĢanmadığını düĢünmektedir. 

Bu bağlamda, araĢtırmaya katılanlar, genel anlamda Türkiye‟de demokrasi ve 

özgürlük konularında bir takım sıkıntılar olduğu düĢünmektedir. Bu sıkıntıları 

kendilerinin de yaĢayıp yaĢamadığını tespit etmek amacıyla, araĢtırma grubuna 

“Kimliğinizi/yaĢam tarzınızı/inançlarınızı/düĢüncelerinizi baskı göreceğinizi 

düĢünerek gizlediğiniz oldu mu” sorusu yöneltilmiĢtir. 

Tablo 85. AraĢtırmaya Katılanların “Kimliğinizi/yaĢam tarzınızı/ inançlarınızı/ 

düĢüncelerinizi baskı göreceğinizi düĢünerek gizlediğiniz oldu mu?” Sorusuna 

Verdikleri Yanıtlar 

KĠMLĠĞĠNĠZĠ/ĠNANCINIZI/DÜġÜNCENĠZĠ BASKI GÖRECEĞĠNĠZĠ DÜġÜNEREK 

GĠZLEDĠĞĠNĠZ OLDU MU ?  

  
KENT Genel 

Toplam 
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Evet Frekans 243 149 178 570 

 Yüzde % 33,7 21,0 25,4 26,7 

Hayır Frekans 479 562 522 1563 

 Yüzde % 66,3 79,0 74,6 73,3 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

 Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Alınan yanıtlara göre, araĢtırmaya katılanların  ¼‟ünden fazlası baskı 

göreceğini düĢünerek, kimliğini/yaĢam tarzını/inançlarını/düĢüncelerini gizlediği 

belirtmektedir. Bu oran Mersin‟de %21‟e inmekteyken, Diyarbakır‟da yine ¼ olarak 

belirlenmiĢ,  Ġzmir‟de ise %33,7‟ye çıkmıĢtır. Bir baĢka değiĢle araĢtırma dahilindeki 

kentler açısından bu tarz bir baskı görerek düĢüncelerini gizleyenlerin oranının en 

yüksek olduğu kent Ġzmir‟dir. Bununla birlikte Mersin bu anlamda en hoĢgörülü kent 
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durumundadır. 

Kentler bazında değerlendirdiğimizde Ġzmir‟de kimliğini Türk olarak 

tanımlayanların %29,1‟i, Arap olarak tanımlayanların %30,8‟i, Kürt olarak 

tanımlayanların %55,6‟sı ve Roman olarak tanımlayanların %76,9‟u baskı göreceğini 

düĢünerek kimliğini, inancın, düĢüncelerini gizlediğini belirtmektedir. Mersin‟e 

bakıldığında kimliğini Türk olarak tanımlayanların %12,3‟ü, Arap olarak 

tanımlayanların %31,7‟si, Kürt olarak tanımlayanların %34,3‟ü baskı göreceğini 

düĢünerek kimliğini, inancın, düĢüncelerini gizlediğini belirtmektedir. Ayrıca 

Mersin‟de kimliğini Roman olarak tanımlayanlar arasında bu tarz bir baskı 

göreceğini düĢünerek kimliğini, inancını vb. gizleyenler bulunmamaktadır. 

Diyarbakır‟da ise kimliğini Türk olarak tanımlayanların %9,1‟i, Arap olarak 

tanımlayanların %35,3‟ü, Kürt olarak tanımlayanların %27,7‟si baskı göreceğini 

düĢünerek kimliğini, inancın, düĢüncelerini gizlediğini belirtmektedir. Diyarbakır‟da 

da tıpkı Mersin‟de olduğu gibi kimliğini Roman olarak tanımlayanlar arasında bu 

tarz bir baskı göreceğini düĢünerek kimliğini, inancını vb. gizleyenler 

bulunmamaktadır. 

 Bununla birlikte her iki yanıtı verenlere de “yaĢadığınız yerin bunda etkisi var 

mı” sorusu yöneltilmiĢtir. Zira bu tarz bir baskı hissedilmesinde de, 

hissedilmemesinde de mekanın etkili olduğu düĢünülmektedir.     

Tablo 86. “YaĢadığınız Yerin Bunda Etkisi Var Mı?” Sorusuna Verdikleri 

Yanıtlar 

YAġADIĞINIZ YERĠN BUNDA ETKĠSĠ VAR MI ?  

  
ĠL Genel 

Toplam 
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Evet Frekans 405 247 374 1026 

 Yüzde % 56,1 34,7 53,4 48,1 

Hayır Frekans 317 464 326 1107 

 Yüzde % 43,9 65,3 46,6 51,9 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

 Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

Elde edilen bulgulara göre, genel olarak araĢtırmaya katılanların yaklaĢık 

yarısı, yaĢanılan mekanın psiko-fiziksel baskı, görüp görmeme de  etkisinin 
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olduğunu düĢünmektedir. Bu oran Ġzmir ve Diyarbakır‟da %50‟nin üzerinde seyir 

etmekteyken, Mersin‟de 1/3‟e inmektedir.   

Mahalle baskısını farklı bir açıdan ele alan bu iki tabloda, baskı göreceğini 

düĢünerek düĢünce/kimlik/inanç vb. değerlerini gizleyenlerin oranı,  mahalle baskısı 

gördüğünü belirtenlerin oranından daha yüksektir. Dolayısıyla bu psiko-fiziksel 

baskı, daha önce vurgulandığı gibi, toplumsal ve mekansal ayrıĢmaların da temelini 

teĢkil etmektedir. Sunulan bu bulgular, Türkiye‟de, bugün birçok büyük kentte 

görülen mekansal ayrıĢma olgusunun, yani mahalleler arasındaki ayrıĢmaların, hangi 

kaygılarla oluĢtuğunun anlaĢılması açısından önem arz eden verilerdir.  Özellikle son 

aktarılan tablo, toplumsal tutum ve yaĢanılan mekan arasındaki iliĢkiyi de ortaya 

koymaktadır.  

Bütün bu bulgulardan sonra, sosyo-mekansal olarak ayrılan gruplardan 

bazılarının yönetsel yakınlıklar kurup, bu kapsamda da ayrıcalıklar elde edip 

etmediği sorusunu akla getirmektedir.  

Tablo 87. “Türkiye’de Ayrıcalık Tanınan Birileri Var Mı?” Sorusuna 

Verdikleri Yanıtlar 

TÜRKĠYE’DE AYRICALIK TANINAN KAYRILAN BĠRĠLERĠ VAR MI ?  

  KENT Genel 

Toplam  ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Evet Frekans 636 611 563 1810 

 Yüzde % 88,1 85,9 80,4 84,9 

Hayır Frekans 86 100 137 323 

 Yüzde % 11,9 14,1 19,6 15,1 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

 Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

Bu çerçevede araĢtırmaya katılanlara “sizce Türkiye‟de ayrıcalık tanınan, 

kayırılan, korunan birileri var mı” Ģeklinde bir soru yöneltilmiĢtir. Alınan yanıtlara 

göre, genel toplamın %84,9‟u Türkiye‟de ayrıcalık tanınan, kayrılan birileri 

olduğunu düĢünmektedir. Kentler bazında değerlendirmelerde de bu eğilimin 

sürdüğü ve her üç kentte de %80‟inin üzerinde bir kesimin bu yargıda olduğu 

görülmektedir.  

Bu yönelimlerin varlığı, yani birilerinin ayrıcalık tanınıp, kayrılması, sosyo-

mekansal ayrıĢma dinamiklerini daha da kuvvetlendirecek bir etki yaratabilmektedir. 
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Zira bir yanda, kayrılan, ayrıcalık tanınan birilerinin varlığı, öte yanda da ayrımcılığa 

uğrayan bir kesimin oluĢumuna neden olmaktadır.   

Hatırlanacağı üzere, çalıĢmanın kuramsal bölümünde Kapitalist sistemin 

mekana etkisi üzerinde durulmuĢtu. Bu etkilerin önemli bir ayağı tüketimi arttırmak 

üzere mekanın kurgulanmasına dayanmaktadır. Bu kurgular sonucu, günümüzde 

birçok kentte alıĢ-veriĢ merkezleri ve süper/hiper marketlerin oluĢtuğu 

görülmektedir. kentteki değiĢimi de vurgulayan, tüketimi arttıran bu tür marketlerin 

halk arasında çok farklı algılamaları söz konusudur. Fiyat, ürün çeĢidi, kalite gibi 

faktörlerin yanı sıra bu marketlerin ait olduğu sermaye grupları da tüketici 

tercihlerini etkileyebilmektedir. Bu bağlamda araĢtırmaya katılanlara “alıĢ-veriĢi 

genelden nereden yaparsınız” diye bir soru yöneltilmiĢtir.  

Tablo 88. AraĢtırmaya Katılanların Genelde AlıĢ- VeriĢ Yaptıkları 

Yerler 

ALIġ VERĠġĠ GENELDE NEREDEN YAPARSINIZ 

  KENT Genel 

Toplam  ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Pazar Frekans 56 58 60 174 

Yüzde % 7,8 8,2 8,6 8,2 

Süper/Hiper Market Frekans 256 167 75 498 

Yüzde % 35,5 23,5 10,7 23,3 

AlıĢ-VeriĢ Merkezi Frekans 209 245 268 722 

Yüzde % 28,9 34,5 38,3 33,8 

Bakkal Frekans 201 241 297 739 

Yüzde % 27,8 33,9 42,4 34,6 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

Elde edilen sonuçlara göre, genel toplamın 1/3‟ü alıĢ-veriĢ merkezlerinden, 

bir diğer 1/3‟ü bakkal‟dan, yaklaĢık ¼‟ü süper/hiper marketlerden, ve %8,2‟si ise 

pazar‟dan alıĢ veriĢlerini gerçekleĢtirmektedir. Kentler açısından değerlendirme 

yapıldığında, Ġzmir‟de ankete katılanların %35,5‟i süper/hiper marketten, % 28,9‟u 

alıĢ-veriĢ merkezinden, %27,8‟i bakkaldan, %7,8‟i pazardan ihtiyaçlarını 

gidermektedir. Mersin‟de ise araĢtırmaya katılanların %34,5‟i alıĢ-veriĢ 

merkezinden, 1/3‟ü bakkaldan, yaklaĢık 1/4‟ü süper/hiper marketten ve %8,6‟sı 

pazardan alıĢ veriĢ yapmaktadırlar. Diyarbakır‟da da %42,4‟lük bir kesim bakkaldan, 

%38.3‟lük bir kesim ise alıĢ–veriĢ merkezinden, kentin %10,7‟si ise süper/hiper 
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marketten ve % 8,6‟sı da pazardan alıĢ veriĢ yapmaktadırlar.     

Bu verilere göre genel toplamda sermaye gruplarının henüz girmediği 

%42,8‟lik (bakkal ve Pazar yanıtı verenler) bir oran bulunmaktadır. Son yıllarda bu 

potansiyelin farkına varan sermaye grupları özellikle mikro market
17

 tarzı 

örgütlemelerle bu potansiyeli de hedef kitle haline getirmektedir. 

Toplumsal yaĢamda oluĢan ayrıĢmaların bir diğer yansıması da sermaye 

grupları üzerinde görülmektedir. Zira son yıllarda basında sıklıkla yer alan yeĢil 

sermaye, yabancı sermaye tarzı tanımlamalar, bir yandan kendi yandaĢ tüketici 

grubunu yaratırken, öte yandan da tepkisel bir tüketici kitlesinin oluĢumunu da neden 

olmaktadır. Dolayısıyla sermaye grupları ile anılan marka, ve mağazalar gündeme 

gelmektedir. Bu bağlam da alıĢ veriĢlerde marka ya da mağaza tercihleri ön plana 

çıkmaktadır. Bunun etkisinin ölçülmesi amacıyla araĢtırma grubuna “alıĢ veriĢ 

yapmaya/yapmamaya özellikle dikkat ettiğiniz mağaza ya da markalar var mı” 

sorusu yöneltilmiĢtir.  

Tablo 89. AraĢtırmaya Katılanların Marka Tercihleri Var Mı 

ALIġ VERĠġ ĠÇĠN MAGAZA MARKA TERCĠHĠ VAR MI? 

  KENT Genel 

Toplam  ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Var Frekans 275 156 161 592 

Yüzde % 38,1 21,9 23,0 27,8 

Yok Frekans 447 555 539 1541 

Yüzde % 61,9 78,1 77,0 72,2 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

Alınan yanıtlara göre genel toplamın ¼‟ünden fazla bir kesimi alıĢ veriĢlerde 

                                                           
17

 Örneğin 28 Mart 2008 tarihinde kurulan “A.101” adlı market 2 yıl gibi kısa bir sürede 950 Ģube 

açmıĢtır. ġirketin 2015 yılına kadar 2000 mağaza açma gibi bir hedefi bulunmaktadır 

(www.a101.com.tr). 

1995 yılında kurulan BĠM Aġ.‟nin bugün Türkiye genelinde 3500‟den fazla Ģubesi bulunmaktadır 

(www.bim.com.tr). 

Migros Ticaret A.ġ.‟ye bağlı olan  ġOK mağaza formatı ile Türkiye‟nin tüm coğrafi bölgelerinde, 

31.01.2011 tarihi itibariyle, 70 ilde toplam 1.252 mağaza ile faaliyet göstermektedir 

(www.sok.com.tr) 

 

http://www.a101.com.tr/
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marka ya da mağaza tercih ettiğini belirtmektedir. araĢtırma alanlarını oluĢturan 

kentlerdeki duruma bakıldığında, Ġzmir‟de ankete katılanların % 38,1‟i, 

Diyarbakır‟da ise, %23‟ü, Mersin‟de %21,9‟u alıĢ veriĢlerinde marka ve mağaza 

tercihinde bulunmaktadır. Dolayısıyla toplumsal ayrıĢmanın farklı bir boyutu 

tüketime de yansımaktadır.  

 

4.4.6. TÜRKĠYE’DE UYGULANAN POLĠTĠKALAR 

Bütün bu verilerle beraber araĢtırmaya katılanlara, demokratik değerler 

arasında yer alan insanların kendilerini rahatça ifade etme imkanının, devletçe 

tanınmasına nasıl yaklaĢacakları merak uyandırmıĢtır. Bu kapsamda araĢtırmaya 

katılanlara “sizce devlet tüm etnik ve dini kimliklere kendilerini ifade etme imkanı 

vermeli mi” sorusu yöneltilmiĢtir. 

Tablo 90.AraĢtırmaya Katılanların “Sizce Devlet Tüm Etnik ve Dini Kimliklere 

Kendilerini Ġfade Etme Ġmkanı Vermeli Mi” Sorusuna Verdikleri Yanıtlar 

DEVLET KĠMLĠKLERE KENDĠNĠ ĠFADE ĠMKANI VERĠLMELĠ MĠ ?  

  KENT Genel 

Toplam  IZMIR MERSIN DIYARBAKIR 

Fikrim Yok Frekans 67 60 154 281 

Yüzde % 9,3 8,4 22,0 13,2 

Evet Frekans 554 488 487 1529 

Yüzde % 76,7 68,6 69,6 71,7 

Hayır Frekans 101 163 59 323 

Yüzde % 14,0 22,9 8,4 15,1 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

Buna göre araĢtırmaya katılanların genel toplamının %71,7‟sine göre, devlet 

etnik ve dini kimliklere kendilerini ifade etme imkanı sağlamalıdır. Bununla birlikte 

genel toplamın %15,1‟ine göre de devlet tarafından böyle bir imkan tanınmamalıdır. 

AraĢtırma alanımızı oluĢturan kentler açısından bir değerlendirme yapıldığında,  

tablodan görüldüğü gibi, devletin kimliklere ifade etme imkanı vermesi gerektiğini 

düĢünenler Mersin‟de %68,6 ve Diyarbakır‟da %69,6 ile benzer oranlarda seyir 

etmekteyken, Ġzmir‟de bu oran %76,7 olarak gerçekleĢmektedir. Bunlarla beraber 

Mersin‟de ankete katılanların %22,9‟u, Ġzmir‟de %14‟ü ve Diyarbakır‟da %8,4‟ü 

devletin etnik ve dini kimliklere kendilerini ifade etme imkanı vermemesi gerektiğini 
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düĢünmektedir. 

Bu bulguları araĢtırmaya katılanların kendilerini tanımladıkları kimlik ile 

birlikte değerlendirdiğimizde, kendisini tanımladığı kimliği Türk olarak belirtenlerin 

%60‟ı, Arap  olarak tanımlayanların ¾‟ünden fazlası, Kürt olarak tanımlayanların 

%79,2‟si ve Roman olarak tanımlayanların %70,8‟i devletin etnik ve dini kimliklere 

kendilerini ifade etme imkanı sağlaması gerektiğini düĢünmektedir.  

Bununla birlikte siyasi tercihler ile birlikte değerlendirdiğimizde, devletin bu 

imkanı sağlaması gerektiğini düĢünenlerin %30,9‟u BDP, %21,5‟i CHP, %18,8‟i 

AKP ve %4,2‟si MHP seçmenidir.  

Sunulan bütün bu bulguların sonucunda toplumsal yaĢamda sosyo-mekansal 

ayrıĢmaların etki hissedilmektedir. Bu sürecin toplumda herhangi bir kaygı uyandırıp 

uyandırmadığını belirlemek amacıyla araĢtırma kitlesine “içinde bulunduğumuz 

süreci değerlendirdiğinizde Türkiye‟nin geleceğinden endiĢe duyuyor musunuz” 

sorusu yöneltilmektedir. 

Tablodan da izlenebildiği gibi araĢtırmaya katılanların genel toplamının 

%66,9‟u Türkiye‟nin geleceğinden endiĢe duyduğunu belirtmekteyken, %18,9‟u bu 

tarz kaygılarının olmadığını, %14,2‟si ise herhangi bir fikri olmadığını beyan 

etmiĢtir. Bununla birlikte her bir kentteki ayrı ayrı duruma bakıldığında, Ġzmir‟de 

ankete katılanların % 71,2‟si, Mersin‟de %72,7‟si ve Diyarbakır‟da da % 56,7‟si bu 

tarz kaygılara sahiptir.    

Tablo 91. Türkiye’nin Geleceğinden Duydukları EndiĢe 

TÜRKĠYE'NĠN GELECEĞĠNDEN ENDĠġE DUYUYOR MUSUNUZ ? 

  KENT Genel 

Toplam  ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Fikrim Yok Frekans 64 78 160 302 

Yüzde % 8,9 11,0 22,9 14,2 

Evet Frekans 514 517 397 1428 

Yüzde % 71,2 72,7 56,7 66,9 

Hayır Frekans 144 116 143 403 

Yüzde % 19,9 16,3 20,4 18,9 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Bunların yanında Türkiye‟nin geleceğinden endiĢe duyanların ve 
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duymayanların siyasi tercihlerine bakıldığında Ek Tablo 21‟den görüldüğü üzere 

içinde bulunduğumuz süreçte Türkiye‟nin geleceğinden endiĢe duymayanların 

%40‟ını AKP seçmenleri oluĢturmaktadır. Bununla birlikte CHP seçmeninin 

%85,3‟ü MHP seçmeninin %81,6‟sı, BDP seçmeninin %70,5‟i ve AKP seçmeninin 

%46,1‟i Türkiye‟nin geleceğinden endiĢe duymaktadır. 

 Bu noktada önem teĢkil eden soru ise Türkiye‟nin geleceğinden endiĢe 

duyanların hangi konuda endiĢeler taĢıdığına iliĢkindir. 

 

Tablo 92. Hangi Konuda Türkiye’nin Geleceğinden EndiĢe Duyuluyor 

HANGĠ KONUDA TÜRKĠYE’NĠN GELECEĞĠNDEN ENDĠġE DUYUYORSUNUZ 

  
KENT 

Genel 

Toplam’daki 
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Toplumsal ÇatıĢma 

Potansiyeli 

Frekans 165 163 229 557 

 Yüzde % 22,9 22,9 32,7 26,1 

Bölünme Korkusu Frekans 205 194 40 439 

 Yüzde % 28,4 27,3 5,7 20,6 

Ekonomik Durum Frekans 190 116 107 413 

 Yüzde % 26,3 16,3 15,3 19,4 

Ġslami Bir Toplum Yapısına 

GeçiĢ 

Frekans 167 90 22 279 

 Yüzde % 23,1 12,7 3,1 13,1 

Toplumsal AyrıĢma Frekans 110 65 58 233 

 Yüzde % 15,2 9,1 8,3 10,9 

Birden Fazla Yanıt VerilmiĢtir 

 Buna göre araĢtırma grubu olan 2133 kiĢiden Türkiye‟nin geleceğinden 

endiĢe duyduğunu belirten 1428 kiĢiye “hangi konuda endiĢe duyuyorsunuz” sorusu 

yöneltilmiĢtir. Buna göre genel toplamın ¼‟ünden fazlası toplumsal çatıĢma 

potansiyelinden dolayı endiĢe duyduğunu, %20,6‟sı bölünme korkusundan, %19,4‟ü 

ekonomik durumdan, %13,1‟i Ġslami bir toplum yapısına geçiĢ, %10,9‟u ise 

toplumsal ayrıĢma potansiyelinden dolayı endiĢe duyduğunu belirtmiĢtir. AraĢtırma 

alanlarımızı oluĢturan kentler açısından değerlendirmeler yapıldığında, Diyarbakır‟ın 

yaklaĢık 1/3‟ünün toplumsal çatıĢma potansiyelinden dolayı Türkiye‟nin 

geleceğinden endiĢe duyduğunu, Mersin ve Ġzmir‟de de bu oranın %22,9 olduğunu 



247 

 

tablodan görmekteyiz. Bunun yanında Diyarbakır‟da %5,7 olan bölünme korkusu 

oranı, Ġzmir ve Mersin‟de ¼‟ün üzerinde seyir etmektedir. Benzer bir Ģekilde 

Diyarbakır‟da  %3,1 oranında olan Ġslami bir toplum yapısına geçiĢ kaygısı, 

Mersin‟de %12,7 ve Ġzmir‟de %23,1‟lere tırmanmaktadır. Bunun yanında tablodan 

görülebildiği gibi, Ġzmir‟de ekonomik durumdan dolayı duyulan kaygı ve toplumsal 

ayrıĢma kaygısı diğer iki kentteki oranların çok üzerindedir.  

 Yine siyasi tercihlerle birlikte ele aldığımızda bölünme korkusundan dolayı 

Türkiye‟nin geleceğinden endiĢe duyanların %53‟ü CHP ve MHP seçmenlerinden 

oluĢmaktayken, BDP seçmeninin yaklaĢık yarısı toplumsal çatıĢma potansiyelinden 

dolayı endiĢe duymaktadır. Bunlarla birlikte Ġslami bir toplum yapısına geçiĢ endiĢesi 

duyanların %60,2‟si CHP seçmeniyken, toplumsal ayrıĢmadan dolayı endiĢe 

duyanların %54,6‟sını, ekonomik durumdan dolayı endiĢe duyanların %50,3‟ünü 

BDP ve CHP seçmeni oluĢturmaktadır. 

YaĢam tarzı ve  değer yargılarının oluĢumunda, bireyin “laik ve dinci” olarak 

kendisini nasıl konumlandırdığı önemli bir etkendir. Bu kapsamda AraĢtırmaya 

katılanlara “YaĢam tarzınızı Laik – Dinci skalasında nereye oturtursunuz?” Ģeklinde 

1 tamamen Laik ve 7 tamamen Dinci noktalarını temsil etmek üzere 7‟li likert tipi 

ölçekleme ile bir soru yöneltilmiĢtir. Elde edilen bulgulara göre, tablodan da 

izlenebildiği gibi, genel toplamın %37,3‟ü farklı derecelerde (1-2-3) de olsa laik 

olarak nitelendirilebilirken, %37‟2 si ise yine farklı derecelerde (5-6-7) de olsa dinci 

olarak nitelendirilebilmektedir. ¼‟lük bir kesimin ise nötr pozisyonda olduğu 

söylenebilir.  

  Bununla birlikte her üç kentteki duruma ayrı ayrı bakıldığında, Ġzmir‟de 

araĢtırmaya katılanların yarısından fazlası farklı vurgulamalarla laik olarak,  

1/4‟ünden  fazlası ise yine farklı vurgulamalar ile dinci olarak skalada yer 

almaktadır. Mersin‟de araĢtırma grubunun %43,3‟ü, Diyarbakır‟da ise %15,9‟u farklı 

derecelerde de olsa kendilerini laik olarak tanımlarken, yine farklı 

derecelendirmelerle Mersin‟in %32,8‟i, Diyarbakır‟ın da yarısından fazla bir kesimi 

kendilerini dinci olarak betimlemektedir.  
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Tablo 93. Laik- Dinci Skalasında Kendilerini Tanımladıkları Yer 

LAĠK      .....1.....2.....3.....4.....5.....6.....7....        DĠNCĠ  

 KENT Genel 

Toplam ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

1 Frekans 221 143 62 426 

Yüzde % 30,6 20,1 8,9 20,0 

2 Frekans 78 81 14 173 

Yüzde % 10,8 11,4 2,0 8,1 

3 Frekans 77 84 35 196 

Yüzde % 10,7 11,8 5,0 9,2 

4 Frekans 145 169 230 544 

Yüzde % 20,1 23,8 32,9 25,5 

5 Frekans 93 97 138 328 

Yüzde % 12,9 13,6 19,7 15,4 

6 Frekans 43 82 93 218 

Yüzde % 6,0 11,5 13,3 10,2 

7 Frekans 65 55 128 248 

Yüzde % 9,0 7,7 18,3 11,6 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Bütün bunlarla birlikte eğitim durumu ile kendilerini laik dinci skalasında 

tanımladıkları ölçek ile birlikte değerlendirdiğimizde, Ek Tablo 15‟den görülebildiği 

gibi, okur yazar olmayanların %63,1‟i, okuma yazma bilip herhangi bir diplomaya 

sahip olmayanların %54‟ü, Ġlkokul mezunlarının %41,6‟sı, Ortaokul mezunlarının, 

%42,9‟u, Lise mezunlarının %29,9‟u, Üniversite ve lisans üstü mezunlarının %21‟i 

farklı derecelerde kendilerini dinci olarak tanımlamaktadır. Dolayısıyla bu 

bulgulardan eğitim seviyesi arttıkça kendini dinci olarak tanımlama arasında ters 

yönlü bir iliĢki bulunmaktadır. Zira görüldüğü üzere eğitim seviyesi yükseldikçe, 

kendini skalada dinci olarak belirten ölçeğe yönelim azalmaktadır. 

 Yine Ek Tablo 22‟den eğitim seviyesi ile laiklik arasındaki iliĢkiye 

bakıldığında,  eğitim seviyesi arttıkça kendini laik olarak görme eğiliminin arttığı 

görülmektedir. Dolayısıyla eğitim seviyesi ile kendini laik olarak tanımlama arasında 

doğru yönlü bir iliĢki bulunmaktadır. 

 Bütün bunlara ek olarak bu ölçekdeki genel ortalamanın 3,85 olduğunu da 

belirtmek gerekmektedir. Bu ortalama Ġzmir‟de 3,28, Mersin‟de 3,65 iken, 
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Diyarbakır‟da ise 4,66‟dır. Dolayısıyla Diyarbakır diğer iki kente göre dini motifleri 

daha belirgin bir kenttir. 

Laik-Dinci 

Kent Ortalama Frekans Std. Deviation 

Ġzmir 3,28 722 1,988 

Mersin 3,65 711 1,887 

Diyarbakır 4,66 700 1,696 

Toplam 3,85 2133 1,950 

Son dönemde gündem de olan tartıĢmalardan biri de, özellikle yerel 

yönetimler aracılığıyla içkili yerlerin kent dıĢına taĢınması tartıĢmalarıdır. Mekanda 

ayrıĢmanın bir baĢka boyutunu yansıtan bu uygulama hakkındaki düĢüncelerde 

değerlendirmeye alınmıĢtır. Bu kapsamda araĢtırmaya katılanlara “içkili yerlerin kent 

dıĢına taĢınmasını nasıl değerlendiriyorsunuz” Ģeklinde bir soru yöneltilmiĢtir. 

Tablo 94. AraĢtırmaya Katılanların Ġçkili Yerlerin Kent DıĢına 

TaĢınması Hakkındaki GörüĢleri 

ĠÇKĠLĠ YERLERĠN KENT DIġINA TAġINMASI  

  KENT Genel 

Toplam  ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Fikrim Yok Frekans 109 81 99 289 

Yüzde % 15,1 11,4 14,1 13,5 

Olumlu Frekans 288 446 536 1270 

Yüzde % 39,9 62,7 76,6 59,5 

Olumsuz Frekans 325 184 65 574 

Yüzde % 45,0 25,9 9,3 26,9 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Alınan yanıtlara göre genel toplamın %59,5‟i  içkili yerlerin kent dıĢına 

taĢınması tartıĢmalarını olumlu değerlendirmekteyken, %26,9‟u olumsuz 

değerlendirmektedir. Bununla birlikte %13,5‟lik bir kesim ise bu konuda fikri 

olmadığını aktarmaktadır. Kentler bazında değerlendirildiğinde oranlarda ciddi 

farklılıklar bulgulanmıĢtır. Buna göre içkili yerlerin kent dıĢına taĢınması tartıĢmasını 

olumlu değerlendirenlerin oranı Ġzmir‟de %39,9 iken, Mersin‟de %62,7 ve 

Diyarbakır‟da ise %76,6‟dır. 

 Hatırlanacağı gibi, sosyo-mekansal iliĢki kurulmak istenmeyenler 

sıralamasında eĢcinsellerden sonra ikinci sırada içki içenler yer almaktaydı. Bu tablo, 
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yani genel olarak içkili yerlerin kent dıĢına taĢınması tartıĢmalarının olumlu 

değerlendirilmesi,  bu açıdan anlamlı ve tutarlı bir görüntü sergilemektedir.   

 Bu noktada araĢtırma kitlesine, hükümetin son yıllarda “açılım” ve “reform” 

adı altında uygulamaya koyduğu ve toplumsal boyutta çok tartıĢılan hatta ayrıĢmalar 

yaratan politikaları destekleyip desteklemedikleri sorulmuĢtur. Bu politikalar 

arasında ilk sırada “yargı reformu” yer almaktadır. Buna göre araĢtırmaya katılanlara 

“yargı reformu politikalarını destekliyor musunuz?” Ģeklinde 1 tamamen 

desteklemiyorum, 7 tamamen destekliyorum olmak üzere 7‟li likert ölçeğinden 

oluĢan bir soru yöneltilmiĢtir. 

Tablo 95. AraĢtırmaya Katılanların Yargı Reformu Hakkındaki 

GörüĢleri 

YARGI REFORMUNU DESTEKLĠYOR MUSUNUZ ? 

  KENT Genel 

Toplam  ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Bilmiyorum Frekans 120 141 254 515 

Yüzde % 16,6 19,8 36,3 24,1 

1 Frekans 257 289 200 746 

Yüzde % 35,6 40,6 28,6 35,0 

2 Frekans 39 45 19 103 

Yüzde % 5,4 6,3 2,7 4,8 

3 Frekans 33 17 13 63 

Yüzde % 4,6 2,4 1,9 3,0 

4 Frekans 51 47 43 141 

Yüzde % 7,1 6,6 6,1 6,6 

5 Frekans 29 20 44 93 

Yüzde % 4,0 2,8 6,3 4,4 

6 Frekans 40 21 15 76 

Yüzde % 5,5 3,0 2,1 3,6 

7 Frekans 153 131 112 396 

Yüzde % 21,2 18,4 16,0 18,6 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

Alınan yanıtlara göre araĢtırmaya katılanların genel toplamının yaklaĢık ¼‟ü 

böyle bir reformdan haberdar olmadığını belirterek bilmiyorum yanıtını vermiĢtir. 

Bununla birlikte genel toplamın %42,8‟i yargı reformunu desteklemediğini belirten 

ölçekleri vurgulamıĢ, %26,6‟sı ise desteklediğini belirten ölçekleri iĢaretlemiĢtir. 

AraĢtırma dahilindeki kentler açısından ele aldığımızda, Diyarbakır‟ın 1/3‟ünden 
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fazlasının yargı reformundan bihaber olduğunu, Mersin‟in yaklaĢık yarısının yargı 

reformunu desteklemediğini, Ġzmir‟de de bu oranın %45,6 seviyesinde olduğunu 

görmekteyiz. Ayrıca Ġzmir‟de %30,7‟lik bir kesimin, Mersin ve Diyarbakır‟da da 

yaklaĢık ¼‟lük bir kesimin yargı reformunu desteklediği tablodan görülmektedir. 

Seçmen tercihleri ile birlikte değerlendirdiğimizde AKP seçmeninin 

%59,5‟inin, CHP seçmeninin %12‟sinin, MHP seçmeninin %11,8‟inin ve BDP 

seçmeninin %26,1‟inin yargı reformunu desteklediğini görmekteyiz. Dolayısıyla bu 

bulgulardan, hükümetin politikası olarak beliren bu “reform”un, desteklenmesinde ya 

da desteklenmemesinde siyasi yönelimin etkisi bulunduğu söylenebilmektedir. 

Bununla birlikte araĢtırma grubuna hükümetin uygulamaya koyduğunu 

belirttiği, Kürt açılımı politikalarını destekleyip desteklemedikleri, yine 1 tamamen 

desteklemiyorum, 7 tamamen destekliyorum olmak üzere 7‟li likert ölçeğinden 

oluĢan bir Ģekilde yöneltilmiĢtir. 

Tablo 96. AraĢtırmaya Katılanların Kürt Açılımı Hakkındaki GörüĢleri 

KÜRT AÇILIMI  

  KENT Genel 

Toplam  ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Bilmiyorum Frekans 81 57 139 277 

Yüzde % 11,2 8,0 19,9 13,0 

1 Frekans 310 306 170 786 

Yüzde % 42,9 43,0 24,3 36,8 

2 Frekans 43 47 20 110 

Yüzde % 6,0 6,6 2,9 5,2 

3 Frekans 34 23 23 80 

Yüzde % 4,7 3,2 3,3 3,8 

4 Frekans 46 42 53 141 

Yüzde % 6,4 5,9 7,6 6,6 

5 Frekans 37 27 33 97 

Yüzde % 5,1 3,8 4,7 4,5 

6 Frekans 34 23 36 93 

Yüzde % 4,7 3,2 5,1 4,4 

7 Frekans 137 186 226 549 

Yüzde % 19,0 26,2 32,3 25,7 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

Elde edilen bulgulara göre genel toplamın %13‟ü bu politikadan haberdar 
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olmadığını belirtmekteyken, %45,8‟lik bir kesim desteklemediğini belirten ölçekleri 

tercih etmekte, %34,6‟sı ise desteklediğini vurgulayan ölçekleri iĢaretlemektedir. 

Bununla birlikte her bir kentteki duruma ayrı ayrı bakıldığında, Ġzmir‟in yarısından 

fazla bir kesiminin Kürt açılımını desteklemediğini, ¼‟ünden fazlasının ise 

desteklediğini görmekteyiz. Tablodan izlenebileceği gibi, benzer eğilimler Mersin 

açısından da söz konusudur. Diyarbakır‟ın ise %30,5‟i Kürt açılımını 

desteklemediğini belirtmekteyken, %42,1‟i açılım politikalarını desteklediklerini 

belirten yanıtlar vermektedir. 

Yine siyasi tercihler ile birlikte değerlendirdiğimizde, AKP seçmeninin 

%48,7‟sinin, CHP seçmeninin %11‟6sının, MHP seçmeninin %8,5‟inin ve BDP 

seçmeninin %48,6‟sının Kürt açılımını desteklediğini görmekteyiz. 

Tablo 97. AraĢtırmaya Katılanların Ermeni Açılımı Hakkındaki GörüĢleri 

ERMENĠ AÇĠLIMI  

  KENT Genel 

Toplam  ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

 

Bilmiyorum 

Frekans 102 102 226 430 

Yüzde % 14,1 14,3 32,3 20,2 

1 Frekans 359 358 185 902 

Yüzde % 49,7 50,4 26,4 42,3 

2 Frekans 55 39 32 126 

Yüzde % 7,6 5,5 4,6 5,9 

3 Frekans 25 31 44 100 

Yüzde % 3,5 4,4 6,3 4,7 

4 Frekans 49 47 68 164 

Yüzde % 6,8 6,6 9,7 7,7 

5 Frekans 20 21 36 77 

Yüzde % 2,8 3,0 5,1 3,6 

6 Frekans 21 11 13 45 

Yüzde % 2,9 1,5 1,9 2,1 

7 Frekans 91 102 96 289 

Yüzde % 12,6 14,3 13,7 13,5 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

Hükümetin açılım politikalarından bir diğeri “Ermeni açılımı”dır. Bu 

konudaki toplumsal eğilimi belirlemek amacıyla araĢtırmaya katılanlara “Ermeni 
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açılımı politikalarını destekliyor musunuz” Ģeklinde 1 tamamen Desteklemiyorum, 7 

tamamen Destekliyorum olmak üzere 7‟li likert ölçeğinden oluĢan soru 

yöneltilmiĢtir.   

Alınan yanıtlara göre genel toplamın %20,2‟si bu konuda bilgisi olmadığını 

belirtmiĢtir. Bununla beraber, araĢtırmaya katılanların yarısından fazlası  Ermeni 

açılımı”nı desteklemediğini, %19,2‟si ise desteklediğini belirten ölçekleri 

belirtmiĢtir. Kentlere bakıldığında, Ġzmir‟den ankete katılanların %60,8‟i, 

Mersin‟den katılanların %60,3‟ü ve Diyarbakır‟dan ankete katılanların ise %37,3‟ü 

bu açılımı desteklemediklerini belirten yanıtlar vermiĢlerdir. Buna karĢın Ġzmir‟in 

%18,3‟ü, Mersin‟in %18,8‟i ve Diyarbakır‟ın %20,7‟si Ermeni açılımını destekler 

nitelikte ölçeklendirmelerde bulunmuĢlardır. 

Yine siyasi tercihler ile birlikte değerlendirdiğimizde, AKP seçmeninin 

%34,5‟inin, CHP seçmeninin %7,8‟inin, MHP seçmeninin %5,2‟sinin ve BDP 

seçmeninin %25,4‟ünün Ermeni açılımını desteklediğini görmekteyiz. 

Tablo 98. AraĢtırmaya Katılanların Alevi Açılımı Hakkındaki GörüĢleri 

ALEVĠ AÇILMI  

  KENT Genel 

Toplam  ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Bilmiyorum Frekans 95 103 231 429 

Yüzde % 13,2 14,5 33,0 20,1 

1 Frekans 278 284 183 745 

Yüzde % 38,5 39,9 26,1 34,9 

2 Frekans 40 56 27 123 

Yüzde % 5,5 7,9 3,9 5,8 

3 Frekans 30 32 47 109 

Yüzde % 4,2 4,5 6,7 5,1 

4 Frekans 76 49 70 195 

Yüzde % 10,5 6,9 10,0 9,1 

5 Frekans 42 28 22 92 

Yüzde % 5,8 3,9 3,1 4,3 

6 Frekans 39 18 14 71 

Yüzde % 5,4 2,5 2,0 3,3 

7 Frekans 122 141 106 369 

Yüzde % 16,9 19,8 15,1 17,3 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Bunlarla birlikte gündemde olan, hükümetin uyguladığı bir diğer açılım 
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politikası, “Alevi açılımı”dır. AraĢtırmaya katılanlara yine 7‟li likert ölçeği ile “Alevi 

açılımı” politikalarını destekleyip desteklemedikleri sorulmuĢtur. 

Buna göre araĢtırmaya katılanların genel toplamın %20,1‟i bu konuda bilgisi 

olmadığını belirtmiĢtir. Bunun yanında %45,8‟i açılım politikalarını 

desteklemediğini, ¼‟ü ise bu tarz politikaları desteklediğini belirten yanıtlar 

vermiĢlerdir. Yine bunlara ek olarak Ġzmir‟den araĢtırmaya katılanların %48,2‟si, 

Mersin‟den katılanların %52,3‟ü ve Diyarbakır‟dan araĢtırmada yer alanların 

%36,7‟si hükümetin Alevi açılımı politikasını desteklemediğini belirten 

ölçeklendirmelerde bulunmuĢlardır. Buna karĢın Ġzmir‟in %28,1‟i, Mersin‟in 

%26,2‟si ve Diyarbakır‟ın %20,2‟si destekleme yönünde yanıtlar vermiĢlerdir.   

Alevi açılımını seçmen tercihleri ile birlikte değerlendirdiğimizde, AKP 

seçmeninin %39,7‟sinin, CHP seçmeninin %23,1‟inin, MHP seçmeninin %8,5‟inin 

ve BDP seçmeninin %26,8‟inin Alevi açılımını desteklediğini görmekteyiz. 

Bütün bunlara ek olarak kimliğini tanımlarken Alevi mezhebini kullananların 

%8,6‟sı “Alevi açılımı”ndan haberi olmadığını, %39,3‟ü farklı derecelerde de olsa bu 

açılımı desteklemediğini, %45,9‟u ise Alevi açılımı olarak adlandırılan politikaları 

desteklediğini belirtmektedir. 

Açılım politikalarında son olarak Roman açılımı gündeme gelmiĢtir. Daha 

önceki açılım soruları ile aynı tip bir soru araĢtırma grubuna yöneltilmiĢtir. 

 Alınan yanıtlara göre genel toplamın %23,2‟si bu konuda bilgisi olmadığını, 

%47,6‟sı desteklemediğini, %22,2‟si ise desteklediğini belirtir yanıtlar vermiĢlerdir. 

Her üç kentteki duruma bakıldığında Ġzmir‟in yarısı, Mersin‟in %52,2‟si ve 

Diyarbakır‟ın %40,9‟u desteklemediğini belirten ölçeklendirmeler yapmıĢtır. Buna 

karĢın Ġzmir‟in ¼‟ü Mersin‟in  %22,7‟si ve Diyarbakır‟ın %17,7‟si  Roman açılımını 

desteklemediğini belirten yanıtlar aktarmıĢlardır.  
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Tablo 99. AraĢtırmaya Katılanların Roman Açılımı Hakkındaki GörüĢleri 

ROMAN AÇILIMI  

  
KENT Genel 

Toplam 
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

 

Bilmiyorum 

Frekans 114 123 258 495 

Yüzde % 15,8 17,3 36,9 23,2 

1 Frekans 291 288 196 775 

Yüzde % 40,3 40,5 28,0 36,3 

2 Frekans 34 53 56 143 

Yüzde % 4,7 7,5 8,0 6,7 

3 Frekans 35 30 34 99 

Yüzde % 4,8 4,2 4,9 4,6 

4 Frekans 61 56 32 149 

Yüzde % 8,4 7,9 4,6 7,0 

5 Frekans 28 27 15 70 

Yüzde % 3,9 3,8 2,1 3,3 

6 Frekans 40 17 9 66 

Yüzde % 5,5 2,4 1,3 3,1 

7 Frekans 119 117 100 336 

Yüzde % 16,5 16,5 14,3 15,8 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

Yine siyasi tercihler ile birlikte değerlendirdiğimizde, AKP seçmeninin 

%39,4‟ünün, CHP seçmeninin %15,3‟ünün, MHP seçmeninin %9,2‟sinin ve BDP 

seçmeninin %23,8‟inin Roman açılımını desteklediğini görmekteyiz. 

Sosyo-mekansal ayrıĢmaların ulaĢacağı nihai noktalardan biri de, yönetsel 

ayrıĢmaların gündeme gelmesidir. Türkiye açısından bakıldığında zaman zaman 

basında bu tartıĢmaların yer aldığı görülmektedir. Bu bağlamda   AraĢtırmaya 

katılanlara “Türkiye‟nin özerk bölgelere ayrılması tartıĢmalarını nasıl 

değerlendiriyorsunuz?” Ģeklinde bir soru yöneltilmiĢtir. Elde edilen yanıtlara göre 

genel toplamda araĢtırmaya katılanların%27,2‟si Türkiye‟nin özerk bölgelere 

ayrılması tartıĢmalarını olumlu değerlendirirken, %55,5‟i bu tartıĢmaları olumsuz 

değerlendirmekte, %17,3‟ü de hiç bir fikrinin olmadığını beyan etmektedir. Her üç 
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kentteki duruma bakıldığında, bu tartıĢmayı olumlu değerlendirenlerin oranı Ġzmir‟de 

%11,2, Mersin‟de %18,4 ve Diyarbakır‟da ise %52,6‟dır. Bununla birlikte dikkat 

çekici bir diğer husus da bu konuda fikrim yok yanıtı verenlerin oranıdır. Tablodan 

da görüldüğü gibi, Mersin‟de %9,4, Ġzmir‟de %10,7 olan fikrim yok yanıtı, 

Diyarbakır‟ın yaklaĢık 1/3‟ünün bu soru karĢısındaki ortak tutumudur.  

 

Tablo 100. AraĢtırmaya Katılanların Özerklik TartıĢmaları Hakkında 

DüĢündükleri 

  

ÖZERKLĠK TARTIġMALARINI NASIL DEĞERLENDĠRĠYORSUNUZ ?  

  
KENT Genel 

Toplam 
 

ĠZMĠR MERSĠN DĠYARBAKIR 

Fikrim Yok Frekans 77 67 226 370 

Yüzde % 10,7 9,4 32,3 17,3 

Olumlu Frekans 81 131 368 580 

Yüzde % 11,2 18,4 52,6 27,2 

Olumsuz Frekans 564 513 106 1183 

Yüzde % 78,1 72,2 15,1 55,5 

Toplam Frekans 722 711 700 2133 

Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 

Kimlikler açısından bu yanıtlar değerlendirildiğinde, Kendisini tanımladığı 

kimliği Türk olarak belirtenlerin %90,7‟si özerklik tartıĢmalarını olumsuz, %3,2‟si 

olumlu,  kendisini tanımladığı kimliği Arap olarak belirtenlerin %65,6‟sı olumsuz, 

%23,7‟si olumlu, kendisini tanımladığı kimliği Kürt olarak belirtenlerin %54,7‟si 

olumlu, %19,2‟si olumsuz olarak özerklik tartıĢmalarını değerlendirmektedir. 

Yine bunlara ek olarak siyasi tercihler ile özerklik tartıĢmalarını birlikte 

değerlendirdiğimizde, AKP seçmeninin %12,4‟ü, CHP seçmeninin %4,9‟u MHP 

seçmeninin %95,4‟ü özerklik tartıĢmalarını olumsuz değerlendirirken, BDP 

seçmeninin %71,9‟u bu tartıĢmaları olumlu değerlendirmektedir. 

Yine gelir durumu açısından özerklik tartıĢmaları değerlendirildiğinde, Ek 

Tablo 23‟den görülebileceği gibi, 300 TL‟nin altında gelir beyanında bulunanların 

%46,9‟u, 301-700 TL arası hane aylık geliri olanların %34‟ü, 701-1000 TL arası 

hane aylık gelir beyanında bulunanların %32,5‟i, 1001-2500 TL gelir elde edenlerin 
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%21,1‟i ve  2500 TL‟nin üzerinde hane aylık geliri elde edenlerin de %17,7‟si 

özerklik tartıĢmalarını olumlu değerlendirmektedir. Dolayısıyla gelir durumu ile 

özerklik tartıĢmalarını olumlu değerlendirme arasında zıt yönlü iliĢki bulunmaktadır. 

Zira, gelir durumu arttıkça özerklik tartıĢmalarını olumlu değerlendirme oranı 

düĢmektedir.   

Bu son bölümde yer alan tablolar hep birlikte değerlendirildiğinde, demokrasi 

ve açılım açısından “kendini ifade özgülüğünü” %71 oranında destekliyor gözüken 

araĢtırma kitlesi, bu genel tanıma anlam kazandıracak, açılıma açıklık getirecek tek 

tek sorulara yönelindiğinde aynı tutumu göstermemektedir. Demokrasinin geliĢmesi 

doğrultusunda atılacak adımların ¼‟lük bir kitlenin “bilmiyorum, fikrim yok” 

yanıtlarını vermesi de, toplumsal düzeye inilme konusunda yetersiz kalındığını 

göstermektedir.   
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BEġĠNCĠ BÖLÜM 

SONUÇ, DEĞERLENDĠRME VE ÖNERĠLER 

Türkiye‟de mekansal ayrıĢmalar, özellikle kentleĢme dinamiklerine bağlı 

olarak ivme kazanan gecekondulaĢmayla birlikte kentsel mekanda belirginleĢmeye 

baĢlamıĢtır. Süreç içerisinde kentteki baskın doku haline gelen gecekondulaĢma, hem 

yaĢam alanında hem de iĢgücü piyasasında kimliğe ve kökene bağlı bir ayrıĢmayı da 

beraberinde getirmiĢtir. Bu kapsamda 1980 sonrası küreselleĢme çerçevesinde 

uygulanan neo-liberal politikaların gelir dağılımı dengesizliğini ve yoksulluğu 

arttırması ve  1990‟lı yıllarda Türkiye‟nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki 

çatıĢma ortamından kaynaklanan zorunlu göçe bağlı olarak, Kürt vatandaĢlarının 

hazırlıksız ve birikimsiz bir Ģekilde Batı‟daki kentlere, kitle halinde zincirleme göç 

etmesi, mekansal yapıdaki ayrıĢmaları belirgin hale getirmiĢtir. Dolayısıyla 

Türkiye‟de kentsel alanlardaki sosyo-mekansal ayrıĢmaların temelinde, gelir 

dağılımı, yoksulluk, göç ve bunların kentsel mekana yansımaları ile oluĢan etno-

kültürel farklılaĢmalar yer almaktadır. Yani bir baĢka değiĢle Türkiye‟deki mekansal 

ayrıĢmaların temelinde bir yandan direk olarak kapitalist sistemin konumlanıĢı ve 

sistemin bölüĢüm iliĢkilerinin yarattığı gelir durumu, konut, eğitim, sosyal 

güvencesizlik, gibi sosyo-ekonomik eĢitsizlikleri içeren sınıf temelli ayrıĢmalar yer 

alırken, öte yandan da etnik, dini, kültürel vb. her türlü kimliksel farklılıkları yer 

almaktadır.   

Bu kapsamda, araĢtırmadan elde edilen bulgulara bakıldığında her üç kentin 

de yoğun göç baskısı yaĢamıĢ olduğu görülmektedir. Buna göre Ġzmir‟de araĢtırmaya 

katılanların %66,3‟ü, Mersin‟den %58,6‟sı ve Diyarbakır‟da yaĢayanların %13,9‟u 

kente göç ile gelmiĢtir. Bu nedenle her üç kentin dokusunda da olgusal olarak göç 

kendini  hissettirmektedir. Üstelik göç edenlerin kentte yaĢama sürelerine 

bakıldığında yaklaĢık yarısının son yirmi beĢ yıl içinde kente göç ettiği 

görülmektedir. Dolayısıyla, bu veriye dayanarak, kentlerin sosyal yapısının son yirmi 

beĢ yıl içerisinde daha hızlı değiĢime uğradığını söylemek mümkün olmaktadır. 

Bununla birlikte Ġzmir ve Mersin‟e bakıldığında ise kentte yaĢama sürelerini yirmi 

yıldan az olarak belirtenlerin oranı her iki ilde de %40 civarındadır. Bu bulgu, her iki 

kentin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden aldığı göç ile birlikte ele 
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alındığında zorunlu göç olgusunu akla getirmektedir. Bu bulgu özellikle kuramsal 

tartıĢmalarda vurgulandığı gibi, etnik ve mezhepsel kimlik boyutu da içerdiği için, 

kentlerdeki ayrıĢma dinamiklerini harekete geçirmesi açısından dikkat çekmektedir.    

Bütün bu süreçte yaĢanan göçlere bağlı olarak kentsel dokuda etkili olan bir 

diğer olgu kırsal özelliklerin etkinliğine bağlı olarak oluĢmaktadır. Zira kırsal 

özelliklerin sürdürülmesi kente sosyo-kültürel anlamda ayrıĢmalara neden 

olmaktadır. Bu bağlamda araĢtırmaya katılanların %41,6‟sının hala kırsal alanla ile 

farklı düzeylerde bağı bulunmaktadır. Dolayısıyla kentlerde kırsal alanın sosyo-

kültürel özellikleri bir Ģekilde devam etmektedir.   

ÇalıĢmanın kuramsal bölümünde sıklıkla üzerinde durulan tartıĢmalardan biri 

de, küreselleĢme sürecinde uygulanan liberal politikaların etkisi ile iĢsizlik, 

yoksulluk, güvencesizlik ve gelir dağılımı dengesizliklerinin arttığına iliĢkindi. Buna 

kapsamda araĢtırma bulgularına bakıldığında, genel tablonun %13,5‟inin iĢsiz olduğu 

görülmektedir.  Bu yüksek orana %3 olan marjinal istihdam olarak anılan iĢportacı, 

tablacı, simitçi vb. grubu ve ev kadını, emekli ve öğrencileri de eklersek, araĢtırma 

dahilindeki kentlerde yaĢayanların yarısından fazlasının istihdam dıĢında 

kalmaktadır. Bununla birlikte iĢsizlerin %41,6‟sı son yirmi beĢ yıl içerisinde kente 

gelenlerden oluĢmaktadır. Yine buna ek olarak iĢsizlerin kendilerini tanımladığı 

kimliklere bakıldığında, iĢsizlerin %18,8‟i kimliğini Türk olarak tanımlayanlardan, 

%3,4‟ü Arap olarak tanımlayanlardan, %51,5‟i Kürt olarak tanımlayanlardan ve 

%1,3‟ü Roman olarak tanımlayanlardan oluĢmaktadır. Dolayısıyla, göç, yoksulluk ve 

etnisite aynı karede yer almaktadır. 

Sosyo-ekonomik göstergelerin nihai noktası, gelir durumuna bağlı olarak 

oluĢmaktadır. Gelir durumu, çalıĢmanın kuramsal boyutunda sıklıkla vurgulandığı 

gibi, eĢitsizlik ve farklılık durumunda hem sosyal ayrıĢmalara, hem de mekansal 

ayrıĢmalara neden olabilmektedir. Buna göre genel tabloda araĢtırma kitlesinin 

yaklaĢık ¼‟ünün asgari ücret altında hane aylık gelir elde ettiği görülmektedir. 

Bunun yanında yarısına yakını da TÜRK-Ġġ‟in 2011 Nisan  ayında açıkladığı 869,87 

lira olan açlık sınırının altında gelir elde etmektedir. Yine bunlara ek olarak 

araĢtırmaya katılanların %16,5‟inin herhangi bir sosyal güvenlik kurumu ile iliĢkisi 

bulunmamaktadır. Bunun yanında 1/5‟i ise yoksulluklara verilen yeĢil karta sahiptir. 
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Bütün bu bulgulardan her üç kentte de kentsel yoksulluğun belirgin olduğu 

ortaya çıkmaktadır. Ancak Diyarbakır bütün ekonomik göstergelerde üç kent 

içerisinde en kötü durumdadır. Zira istihdam açısından, en fazla sorun yaĢayan kent 

olarak Diyarbakır dikkat çekmektedir. Diyarbakır‟ın %21,3‟lük kesimi iĢsiz ve 

çalıĢamaz haldeyken, bu oran Ġzmir‟de %11,4 ve Mersin‟de ise  %8,4‟tür. Benzer 

tablo gelir durumu oranlarında da görülmektedir. Ġzmir‟de 700 TL altı gelir beyan 

edenlerin oranı %9, Mersin‟de %19,2 iken, Diyarbakır‟da bu oran %42,1‟e 

çıkmaktadır. Bunların yanında sosyal güvenceye dair bulgularda Diyarbakır‟ın diğer 

iki kente göre yoksulluk görüntülerini pekiĢtirmektedir. Herhangi bir sosyal güvenlik 

kurumu ile bağı olmayanlar ve yeĢil kartı olanların toplam oranı Ġzmir‟de %19,5, 

Mersin‟de %36 iken, Diyarbakır‟da ise %55,5 olarak bulgulanmaktadır. Mersin ve 

Ġzmir‟de ise kente göç ile gelen kesimlerin görece daha kötü durumda yaĢamlarını 

sürdürdükleri görülmektedir. Örneğin Mersin‟de 700 TL‟nin altında hane aylık geliri 

olanların %46,3‟ü Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden göç etmiĢtir.  

Kuramsal bölümde vurguladığımız üzere, kentlere yönelen kitlesel göç, 

yoksulluk ve yoksunluk ile ortaya çıkan yeni dokuda, iki önemli eğilim toplumsal 

yapıda baskın özellik kazanmaktadır. Bir yandan, etnik kimlikleri ön plana çıkaran 

milliyetçilik eğilimi, öte yandan da din temelli, toplumsal birliktelik eğilimi. Nitekim 

araĢtırma bulgularına bakıldığında da bu söylemi onar nitelikte sonuçlar elde 

edilmiĢtir. Zira araĢtırmaya katılanların %76,1‟i kimliğini tanımlarken etnisiteye 

vurgu yapmaktayken, %85‟i de dini temelli kimlik tanımlamalarında bulunarak 

inanca  vurgu yapmıĢtır. ġüphesiz ki göç, yoksulluk, etnik ve dini/mezhepsel 

farklılıkların çakıĢtığı noktada kentlerde gerilimli bir doku da oluĢmakta ve kuramsal 

bölümde sıklıkla vurgulandığı gibi sosyal ve mekansal ayrıĢmalar meydana 

gelmektedir.  

Teorik bölümdeki tartıĢmalardan bir diğeri de sosyal ayrıĢmaların bir 

tezahürü olarak mekansal ayrıĢmaların olabilirliği üzerineydi. Modern kentte hep var 

olan bu olgunun içinde bulunduğumuz bu dönemde derinleĢmesi ve farklı boyutlara 

ulaĢması yine yazında vurgulanmaktaydı. Bunun ise genellikle mekana bir kimlik 

atfedilmesiyle gerçekleĢmekte olduğu yine belirtilmiĢti. AraĢtırma bulguları 

bakıldığında, genel toplamın 3/4‟ü oturulan mahallenin kimlik-sosyal durum ve 

ekonomik durumu sembolize ettiğini düĢünmektedir. Mahallenin bir 
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sembolleĢtirmeye maruz bırakılması yani mahalleye bir Ģekilde “değer atfedilmesi o 

“değere” sahip olmayanların baskı görmesini ve/veya dıĢlanmasını da beraberinde 

getirmektedir. Bu süreç aynı sosyo-ekonomik ve etno-kültürel özelliklere sahip 

insanların aynı kent içerisinde farklı mahallelerde kümeleĢmelerine neden 

olmaktadır. Nitekim, “mahallede yaĢayanların sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri 

aynı mı” sorusuna verilen yanıtlar bu kümeleĢmeleri ortaya koymaktadır. Buna göre   

araĢtırma grubunun %50,7‟si yani yarısından fazla bir kesimi, oturdukları mahallede 

yaĢayanların sosyo-ekonomik ve kültürel değerlerinin aynı olduğunu belirtmiĢtir.  

Öte yandan ise mahallelere belirli bir değer/sembol/kimlik atfedilmesi, o 

mahallelerin dıĢlanmasına da neden olmaktadır. Nitekim araĢtırma bulgularına 

bakıldığında, Ġzmir‟de genel toplamın %46,7‟sinin, Mersin‟de %40,5‟inin ve 

Diyarbakır‟da ise %7,7‟sinin  “kesinlikle yaĢamam” dediği mahalleler 

bulunmaktadır. Bu mahallelerde yaĢayanların profillerine bakıldığında, Ġzmir‟de 

belirtilen mahallelerde ağırlıklı olarak yoksul, Kürt ve Romanlar yaĢamaktayken, 

Mersin‟de kesinlikle yaĢamam denilen mahallelerde yoksul Kürtler, Diyarbakır‟da 

ise yoksullar yaĢamaktadır. Dolayısıyla, toplumsal yapıda ekonomik ve etno-kültürel 

sosyo-mekansal ayrım kendini hissettirmektedir.      

Mahallelerin sosyo-ekonomik ve etno-kültürel değerlere bürünmesi toplumsal 

yapıda dıĢlanma görüntülerini oluĢturmaktayken, aynı algının kamu kurum ve 

kuruluĢlarında olup olmadığı da, literatürün tartıĢma konuları arasında yer 

almaktadır. Buna göre araĢtırmaya katılanların %38,6‟sı mahallelerinin kamu kurum 

ve kuruluĢları tarafından hizmet alımında, siyasi görüĢ, ekonomik durum, etnik 

kimlik farklılığı ve mezhepsel farklılıktan dolayı haksızlığa uğradığını 

düĢünmektedir. Bu düĢünce, sosyo-mekansal ayrıĢma dinamiklerine ivme 

kazandırmaktadır. 

Bu tarz ayrıĢmalara ivme kazandıran bir diğer faktör de, kentsel dönüĢüm 

uygulamaları  çerçevesinde gerçekleĢtirilen düzenlemelerdir. Hatırlanacağı üzere, 

teorik bölümde belirtildiği gibi, bu uygulamalarla bir yandan sermayeye yeni 

açılımlar sağlanırken öte yandan da kentin imajını zedelediği, kentin 

pazarlanmasında olumsuz etki yarattığı düĢünülen gecekondu alanlarının 

temizlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca bu uygulamalarla, kentsel suçların “kaynağı” 
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olarak görülen gecekondu bölgelerinde yaĢayanlar, kentin dıĢında izole edilerek, kent 

merkezinin sorunsuz hale getirileceği vurgulanmaktadır. Oysa bu uygulama ile 

kentten soyutlamaya çalıĢılan yoksullar ve bununla ilintilendirilebilecek sorunlar, 

çözüme kavuĢmamakta aksine yerinden edilen insanlarla birlikte bu sorunlarda yeni 

mekânlara taĢınmaktadır. Sonuç olarak bu projelerle kentin fiziksel yapısında bir 

takım değiĢimler gerçekleĢtirilse de bütün olarak değerlendirildiğinde, Türkiye 

kentlerinin gecekondu dokusunda hâkim olan eĢitsizlik, dıĢlanma ve ayrıĢma 

dinamiklerini daha da arttırıcı bir etkiye neden olmaktadır. Bu kanı, araĢtırma 

bulgularınca da desteklenmektedir. Buna göre araĢtırma kitlesinin %58‟i kentsel 

dönüĢüm uygulamaları ve “güvenlikli” lüks sitelerin toplumu sosyo-mekansal olarak 

ayrıĢtırdığını düĢünmektedir. Dolayısıyla çalıĢmanın kuramsal bölümde vurgulanan 

“güvenlikli” sitelerin ve kentsel dönüĢüm uygulamalarının sosyo-mekansal 

ayrıĢmalara neden olduğu savı bu bulgu ile onanmaktadır.    

Bütün bunların yanında kentsel alanlarda sosyo-mekansal ayrıĢma 

dinamiklerindeki temel etmenlerden bir diğeri de “mahalle baskısı”dır. Teorik 

bölümde belirtildiği gibi, bu kavramla, psiko-fiziksel unsurlarla, “farklılıklara” baskı 

uygulanması kast edilmektedir. Buna göre genel toplamda araĢtırmaya katılanların 

yaklaĢık yarısı, yani %47,4‟ü mahalle baskısının Türkiye‟de olduğuna dair 

görüĢlerini dile getirmiĢlerken, mahalle baskısı olduğunu düĢünen %47,4‟ün 

%43,7‟si mahalle baskısı hissettiklerini belirtmiĢlerdir. Bunun dıĢında mahalle 

baskısı hissedenlerin cinsiyetleri açısından anlamlı bir farklılık olmamakla beraber 

her iki cinsin de benzer oranlarda mahalle baskısı hissettiği araĢtırma bulgularının 

sonuçları arasında yer almaktadır. Bunlara ek olarak Türkiye‟de mahalle baskısı 

olduğunu düĢünenlerin,  %55,9‟u lise ve üzeri eğitime sahipken,  mahalle baskısı 

hissedenlerin  %55,6‟sı da  yine lise ve üzeri eğitime sahiptir. Dolayısıyla bu 

bulgulardan Türkiye‟de mahalle baskısı adı altında psiko-fiziksel baskıların 

mevcudiyetinden söz etmek olasıdır. ÇalıĢmanın kuramsal kısmında vurgulandığı 

gibi bu durum yumuĢak bir ifade ile ötekileĢtirme ve sonrasında da dıĢlanma 

tutumlarına neden olmaktadır.  

Yine çalıĢmanın kuramsal kısımda belirtildiği gibi, literatürde dıĢlanmıĢlığa 

dair ilk görüntü, etnisite üzerinde belirmektedir. Bir baĢka değiĢle, toplumun 

genelinden farklı bir etnik kimliğe sahip olmak, zaman zaman dıĢlanmaya neden 
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olmaktadır. Bu kanıyı destekler nitelikte bulgular araĢtırma sonuçlarından elde 

edilmiĢtir. Buna göre genel toplamda araĢtırma kitlesinin 1/3‟ü etnik kimlikten dolayı 

ayrımcılığa uğradığını, dıĢlandığını belirtmektedir. Türkiye‟de birçok araĢtırmada 

belirtildiği gibi, bu ayrımcılığa maruz kalanlar genelde Romanlar ve Kürtlerdir. 

Ancak bu çalıĢma kapsamında elde edilen bulgulara göre sayılan iki etnik gruba ek 

olarak Arap olarak kimlik tanımlamasında bulunanların %43‟ü de etnik 

kimliklerinden dolayı dıĢlandıklarını belirtmiĢlerdir. Dolayısıyla tepki belirli bir etnik 

kimliğe değil, “biz” sınırları dıĢına çıkan bütün kimliklere karĢıdır. 

Bunların yanında, çalıĢmanın III. Bölümünde Türkiye‟deki mekansal ayrıĢma 

dinamiklerinden söz ederken, mezhepsel kimliğe bağlı olarak dıĢlanmaların varlığı 

tartıĢılmıĢtı. AraĢtırma bulgularına göre bu tarz ayrımcılığa maruz kalıp, 

dıĢlanmıĢlığı hissedenlerin oranı %12‟dir. Bu dıĢlanmayı hissedenlerin %56,4‟ünü 

ise Alevi olarak kimliğini tanımlayanlar oluĢturmaktadır. Dolayısıyla, bu bulguya 

dayanarak, Alevi mezhebine bağlı olanların kentsel mekanlarda bu tarz dıĢlanmıĢlığı 

en fazla hisseden inanç grubu olduğu söylenebilir. 

Bunların yanında araĢtırma grubunun yaklaĢık 1/5‟i ekonomik durumundan 

dolayı,  %30,6‟sı siyasi görüĢünden dolayı, %11,2‟si oturduğu mahalleden dolayı, 

%12,6‟sı giyim kuĢamdan dolayı, %23,1‟i konuĢtuğu dil ya da Ģiveden dolayı, 

%7,9‟u cinsel kimliğinden dolayı, %10,1‟i yaĢam tarzından dolayı ayrımcılığa 

uğramaktadır. Bu kapsamda, belirtilen dinamiklerin etkisi ile dıĢlanmıĢlığa uğramak, 

toplumsal yapıdaki sosyal ayrıĢmaların göstergesidir. Bu göstergelerin doğal sonucu 

ise coğrafik alana yansımakta ve kentlerde birbirleri ile iliĢkisiz ya da çok az iliĢkili 

yaĢam alanları oluĢmakta ve kent, sosyal ayrıĢmanın yanında mekansal olarak da 

ayrıĢmaktadır. Bu kanı, araĢtırma bulgularının önemli sonuçlarından biridir. Zira, 

araĢtırmaya katılanların %91‟i de mahalleler arasında ayrıĢmanın olduğu  

düĢünmektedir. 

Hatırlanacağı gibi, kuramsal kısımda bu ayrıĢmaların nedenlerinin sosyo-

ekonomik, etno-kültürel ve siyasal içerikli olduğu belirtilmiĢti. AraĢtırma sonucunda 

elde dilen bulgularda bu görüĢü desteklemektedir. Buna göre araĢtırma grubunun 

%57‟i gelir durumu, ¼‟ü etnik kimlik farklılığını, %23‟ü siyasal kutuplaĢmaları, 

1/5‟i Kürt sorununu, %10,4‟ü hemĢehriciliği, %9,8‟i toplumun yozlaĢmasını, %6,7‟si 
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mezhepsel farklılıkları, %4,3‟ü toplumun muhafazakarlaĢmasını, %3,9‟u mahalle 

baskısını, %3,3‟ü de laik/dinci ayrıĢmasını mahalleler arası ayrıĢmaya neden olan 

faktörler olarak görmektedir.    

Dolayısıyla belirtilen etmenlere bağlı olarak Türkiye‟de sosyo-mekansal 

ayrıĢmaların mevcudiyeti vurgulanabilir. Bu söylemi destekler nitelikte bir diğer 

bulguda, komĢuluk baĢta olmak üzere, kimlerle sosyo-ekonomik iliĢkiler kurmak 

istemezsiniz sorusuna alınan yanıtlardan oluĢmaktadır. Buna göre araĢtırmaya 

katılanların genel toplamının %55,6‟sı sosyal yaĢamda karĢılaĢtıkları farklılıklara 

karĢı tepkili yaklaĢmakta ve iliĢki kurmak istememektedir. Bu tepkiler özellikle 

eĢcinsellere, içki içenlere, etno-kültürel farklılığı olanlara ve sosyal ve siyasal 

farklılığı bulunanlara yöneltilmektedir.  

Sosyo-mekansal ayrıĢmayı vurgulayan bir diğer çalıĢma bulgusu da, kimler ile 

aile kurmak ya da kimleri ailelerinde görmek istemediklerine dair sonuçlardır. Buna 

göre araĢtırma grubunun %56,9‟u bir Ģekilde birilerine karĢı dıĢlayıcı tavır içerisine 

girmekte ve gelecekteki eĢleri ya da gelin/damat olarak birilerini istemediklerini 

vurgulamaktadırlar. Ailede istenmeyen farklılıklar özelikle din/mezhep, etnik kimlik, 

eğitim durumu ve yaĢam tarzı olarak belirmektedir. Kimlik tanımlamaları ile birlikte 

değerlendirildiğinde gelecekteki eĢinin ya da gelin/damadının farklı etnik kimlikten 

olmasını istemeyenlerin %48,4‟ünü kimliğini Türk olarak %3,3‟ünü Arap olarak, 

%25,8‟ini Kürt olarak, %3,5‟ini Roman olarak  tanımlayanlar oluĢturmaktadır. Öte 

yandan kimlikler üzerinden bu tarz bir değerlendirme yaparsak, kimliğini Türk 

olarak tanımlayanların %32,6‟sı, Arap olarak tanımlayanları %15‟i, Kürt olarak 

tanımlayanların %12,5‟i ve Roman olarak tanımlayanları %62,5‟i farklı etnik 

kökenden biri ile aile kurmak ya da ailelerine almak istememektedirler.  

Bununla birlikte farklı din ve mezhepten biri ile ailevi iliĢkiler içerisine girmek 

istemeyenleri, kimlik tanımlamaları ile birlikte değerlendirir isek, kimliğini Türk 

olarak tanımlayanların %37‟si, Arap olarak tanımlayanları %25,8‟i, Kürt olarak 

tanımlayanların %28,5‟i ve Roman olarak tanımlayanları %37,5‟i farklı inançtan 

birileri ile aile kurmak ya da ailelerine almak istememektedirler.  
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Bütün bu tartıĢmalar ile toplumsal yapı da, sosyo-ekonomik ve etno-kültürel 

farklılıklara göre dıĢlanma ve dıĢlama dinamiklerinin görüldüğü, dolayısıyla da 

toplumsal bir ayrıĢmanın mevcudiyeti vurgulanmaktadır. Bu toplumsal ayrıĢmaların 

da kısır döngüsel bir iliĢki içerisinde mekansal ayrıĢmaya dönüĢtüğü kuramsal 

bölümde özellikle vurgulanan tartıĢma konularından biridir. Bununla birlikte aynı 

dinamiklerin etkisi ile Türkiye‟de insanlar arasında ayrımcılıkların görüldüğü de 

belirtilmelidir. Zira genel olarak araĢtırmaya katılanların %86,8‟i Türkiye‟de insanlar 

arasında, özellikle etnik kimlik (%62,6), ekonomik durum (36,2), siyasi görüĢ (36,1) 

ve din/mezhebe (%23) bağlı olarak  ayrımcılık yapıldığını düĢünmekteyken, farklı 

sosyo-ekonomik ve farklı kimliklere sahip olmanın, Türkiye‟de sorun olarak 

algılandığını düĢünenlerin oranı %94,9‟dur.  

Bütün bunlara ek olarak genel toplamının %84,6‟sı Türkiye‟de 

kimlik/özgürlük/kendini ifade/inancı özgürce yaĢama konularında bir takım sıkıntılar 

yaĢandığını belirtmektedir. Ancak sorun alanlarına iliĢkin tek tek yöneltilen sorulara 

verilen yanıtlar, bu genel söylemi, özgürlükçü yaklaĢımı red ederek, araĢtırmanın 

bütününü doğrulayan ayrıĢmacı yapıyı desteklemektedir. Dolayısıyla Türkiye‟de 

“farklı” olmanın sorun olduğuna dair genel bir kanının olduğu söylenebilmektedir. 

Bir baĢka genel kanı da Türkiye‟de ayrıcalık tanınan, kayrılan birileri olduğuna 

iliĢkindir. Genel toplamın %84,9‟u bu düĢünceye sahiptir.  

ÇalıĢmanın bu noktasında varsayımlardan yola çıkarak bir tartıĢma 

yürütülecektir.  

Varsayım 1: Kentlerde gelir dağılımı eĢitsizliği ve yoksulluğa bağlı olarak 

sosyo-ekonomik içerikli ayrıĢmalar artmaktadır. 

ÇalıĢmanın üçüncü bölümünde belirtildiği gibi Türkiye‟de gelir dağılımı 

eĢitsizliği ve yoksulluğa bağlı olarak sosyo-mekansal ayrıĢmalar kentleĢme 

hareketinin ivme kazanmasından sonra artmıĢtır. Özellikle 1980 yılından sonra 

ekonomi politikalarında yaĢanan dönüĢüm, sosyal devletin uyguladığı politikaların 

yerini  neo-liberal ekonomi politikalarına bırakması kentsel mekanlarda yoksulluk 

görüntülerini daha da ağırlaĢtırmıĢtır. Bu tablo kentlerdeki sosyo-mekansal 

ayrıĢmaların da kaynağı olmuĢtur.    
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AraĢtırma kapsamında elde edilen bulgulara bakıldığında, genel toplamın 

sadece %41,5‟inin sürekli istihdam olanaklarına sahip olduğu, %13,5‟inin iĢsiz 

olduğu görülmektedir. Bunun yanında araĢtırmaya katılanların yaklaĢık 1/4‟ünün 

asgari ücretin altında, yaklaĢık yarısınında TÜRK-Ġġ‟in açıkladığı açlık sınırının 

altında hane aylık geliri elde ettiği görülmektedir. Bununla birlikte %16,5‟inin 

herhangi bir sosyal güvenlik kurumu ile iliĢkisi bulunmazken, %20,3‟ünün ise 

yoksulluktan dolayı yeĢil kartı bulunmaktadır. Ayrıca araĢtırmaya katılanların 

%52,1‟i iĢsizliği, %10,5‟i de yoksulluğu kentin en önemli sorunu olarak görmektedir. 

Genel olarak ekonomik durumun mekansal konumlaĢmalar üzerinde etkisi 

bilinen bir olgudur. Buna göre araĢtırmaya katılanların yarısından fazlası oturdukları 

mahallenin sosyo-ekonomik durumu ifade ettiği düĢüncesine sahiptir. Dolayısıyla 

sosyo-ekonomik farklılıklarda mekansal farklılıklar üzerinde somutlaĢmaktadır. 

Nitekim genel toplamın %50,7‟si mahallelerinde yaĢayanların sosyo-ekonomik ve 

kültürel değerlerinin aynı olduğunu belirtmektedir. Bir baĢka değiĢle benzer profile 

sahip insanlar belirli mekanlarda kümeleĢmektedir. Bu durum mekansal ayrıĢmaların 

temelini teĢkil etmektedir.  

Varsayım 2: Günümüz kentlerinde sosyo-ekonomik ve etno kültürel 

farklılıklara karĢı tavır alma ve dıĢlama dinamikleri artmaktadır. 

Türkiye‟de 1980‟li yıllardan sonra devletin değiĢimine bağlı olarak yoksulluk 

tablolarının belirginleĢmesi ve 1990‟lı yıllarda yaĢanan zorunlu göçe bağlı olarak 

kent merkezlerindeki etnik farklılığa bağlı konumlaĢmaların artması, kentlerdeki  

sosyo-ekonomik ve etno kültürel farklılıklara karĢı tavır alma ve dıĢlama 

dinamiklerine ivme kazandırmıĢtır. Bu sav araĢtırma bulgularınca da 

desteklenmektedir. Buna göre araĢtırma kitlesinin %33‟ü etnik kimlikten dolayı 

ayrımcılığa uğradıklarını belirtmiĢlerdir. Etnik kimlikten dolayı ayrımcılığa 

uğradıklarını düĢünenlerin kimler olduğuna bakıldığında kimliğini Kürt olarak 

tanımlayanların %58,6‟sı, Arap olarak tanımlayanların %43‟ü, Roman olarak 

tanımlayanların %87,5‟i etnik kimliklerinden dolayı ayrımcılığa maruz kaldıklarını 

belirtmektedirler. Bu çerçevede tartıĢılan bir diğer ayrıĢma dinamiği din/mezhepsel 

kimliğe bağlı olarak değerlendirilmektedir. Elde edilen bulgulara göre araĢtırma 

grubumuzun genel toplamda %12‟si bu tarz bir ayrımcılığa uğradığını belirtmektedir.  



267 

 

Dinsel kimliğinden dolayı ayrımcılığa maruz kalanların kimler olduğuna 

bakıldığında, kimliğini tanımlarken Alevi mezhepsel kimliğine vurgu yapanların 

%56,4‟ü, ġafi olarak tanımlayanların %18,8‟i ve Hanefi olarak tanımlayanların 

%7,5‟i mezheplerinden dolayı ayrımcılığa uğradıklarını belirtmektedirler.  

Hatırlanacağı üzere, çalıĢmanın kuramsal bölümünde sıklıkla ekonomik 

durum kaynaklı ayrımcılığın mevcudiyeti vurgulanmıĢtı. AraĢtırma kapsamında elde 

edilen bulgulara göre genel toplamın %19,3‟ü ekonomik durumundan dolayı 

ayrımcılığa uğradığını düĢünmektedir. Bu tarz bir ayrımcılığa maruz kaldığını 

düĢünenlerin düĢük gelir gruplarında yer almaları da ĢaĢırtıcı olmamaktadır. 

Bunlarla birlikte bir diğer dıĢlanma boyutu konuĢulan dil ya da Ģivesel 

farklılıklara bağlı olarak yaĢanmaktadır. Buna göre aĢağıdaki tablodan görüldüğü 

gibi, araĢtırma kitlesinin %23,1‟i konuĢtuğu dil ya da Ģiveden dolayı ayrımcılığa 

uğradığını düĢünmektedir. Bununla beraber, konuĢtukları dil ya da Ģive nedeniyle 

ayrımcılığa uğradığını düĢünenlerin %68,3‟ü aile içinde en çok Kürtçe/Zazaca 

konuĢmaktayken, %25,8‟i Türkçe, %4,3‟ü Türkçe ve Kürtçe yani her iki dili, %1,4‟ü 

ise Arapça konuĢanlardan oluĢmaktadır. KonuĢtuğu dili Türkçe olarak belirtip, bu 

tarz bir ayrımcılığa maruz kaldığını belirtenlerin Ģivesel farklılıklardan dolayı bu 

düĢüncede olduklarını belirtmiĢlerdir. Dolayısıyla kentsel mekanlarda konuĢulan dil 

ya da Ģiveye bağlı olarak ayrıĢma dinamiklerinin aktif olduğu sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Bunda, dilin sonuçta kültürel bir boyut taĢımasının etkisi 

bulunmaktadır. Yani dil ve Ģive üzerinden tartıĢılan ayrıĢma dinamiği aslında etnisite 

ve bölgecilik üzerinden bir ayrıĢmaya bağlanabilmektedir.    

Bütün bunlarla birlikte tavır alma ve dıĢlamanın önemli bir göstergesi 

kimlerle sosyo-mekansal iliĢki kurmak istenmediğine dair bulgularda belirmektedir. 

Zira alınan yanıtlara göre araĢtırmaya katılanların genel toplamın %55,6‟sı bir 

Ģekilde sosyo-mekansal olarak birileriyle iliĢki kurmak istemediğini belirtmektedir. 

Bu kapsamda sosyo-mekansal iliĢki kurulmak istenmeyenler arasında ilk sırada 

eĢcinseller yer almaktadır. AraĢtırmaya katılanların %33,2‟si eĢcinsellerle sosyal ve 

mekansal iliĢki içerisine girmek istememektedir. Bununla birlikte genel toplamın 

%23,3‟ü içki içen birileri iliĢki kurmak istemediği aktarmaktadır. Genel olarak 

sosyo-mekansal iliĢki kurulmak istenmeyenler arasında üçüncü sırada, özellikle 
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Roman kimliği üzerinde belirginleĢen etnisiteye bağlı farklılıklar yer almaktadır. 

AraĢtırmaya katılanların %12,3‟ü Roman biri ile iliĢki kurmak istememektedir. Yine 

buna ek olarak genel toplamın %10,4‟ü farklı etnik kimliklere karĢı bir tavrı söz 

konusudur. Bütün bu sayılanlarla birlikte araĢtırma kitlesinin %10,5‟i eğitimsiz 

ve/veya cahil biri ile %6,8‟i dini inancı/mezhebi farklı biri ile sosyo-mekansal iliĢki 

kurmak istememektedir. Buna karĢın genel toplamın %6,1‟lik bir kesimi dinci biri ile  

bu tarz bir iliĢki içerisine girmeyi düĢünmemektedir. Bütün bu belirtilenlerin yanında 

genel toplamın %3,6‟sı, yaĢam tarzı kendininkinden farklı biri ile, %2,2‟si Türbanlı 

biri ile, %1,7‟si Laik biri ile soyo-mekansal iliĢki kurmak istememektedir.  

Bütün bu sunulan bulgulara göre, araĢtırmaya katılanların yarısından fazlası 

sosyo-mekansal olarak bir Ģekilde birileri ile iliĢki kurmak istememektedir. Bu tutum 

Türkiye‟de mahalleler arasında görülen ayrıĢmaya da temel teĢkil etmektedir. Zira, 

kuramsal bölümde de vurgulandığı gibi, etno-kültürel ve ekonomik açıdan 

benzerlikler gösteren gruplar aynı mekanda kümeleĢmektedir. KuĢkusuz, bu yönelim 

toplumsal ayrıĢma eğilimlerini de daha fazla arttırmakta ve ailevi iliĢkileri de 

etkilemektedir. 

Bu bağlamda toplumsal ayrıĢmanın ve/veya dıĢlamanın ulaĢtığı düzeyi 

irdelemek açısından araĢtırmaya katılanlara kimler ile aile kurmak ya da kimleri 

ailelerinde görmek istemedikleri sorulmuĢtur. Alınan yanıtlara göre araĢtırmaya 

katılanların genel toplamının  %56,9‟u birilerine karĢı dıĢlayıcı tavır içerisine 

girmektedir. Genel tabloya bakıldığında araĢtırma kitlesinin yaklaĢık %30,4‟ü 

kendileriyle din veya mezhep farklılığı bulunan kiĢilerle ailevi iliĢkiler kurmak 

istememektedir. Bununla birlikte genel toplamın %20‟si farklı etnik kökenden 

birileri ile bu tarz iliĢkilere girmek istememektedir. Bunlara ek olarak %17,9‟u 

eğitimsiz ve/veya cahil birini ailelerinde görmek istemediğini belirtmektedir. Bütün 

bu belirtilenlerin yanında, araĢtırma grubunun %8,8‟i için farklı yaĢam tarzına sahip 

olanlar, yine bir diğer %8,8‟lik kesimi için dinci olanlar, %4,7‟si için ise baĢka bir 

siyasi görüĢten olanlar, kendileri için eĢ veya gelin/damat olarak düĢünülemezler. 

Ayrıca genel toplamın %3,1‟i Laik birini, %2,8‟i de yoksul birini eĢ ya da 

gelin/damat olarak düĢünmemektedir.  
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Bütün bu bulguların yarattığı kanı Türkiye‟de sosyo-ekonomik ve etno 

kültürel farklılıklara karĢı tavır alma ve dıĢlama dinamikleri arttığına iliĢkindir.  

Varsayım 3: Kentsel dönüĢüm uygulamaları ve güvenlikli lüks siteler 

toplumsal yapıda sosyo-mekansal ayrıĢmalara neden olmaktadır. 

Türkiye‟de son yıllarda baĢta büyükĢehirler olmak üzere birçok kentte kentsel 

dönüĢüm uygulamaları adı altında kent merkezindeki “varoĢ ve gecekondu” 

mahalleleri yeniden dizayn edilerek, alt gelir grubunun kullanımından alınıp üst gelir 

grubunun kullanımına tahsis edilmektedir. Bu süreç sonunda alt gelir grubu kent 

merkezi dıĢına itilmekte ve kent merkezinden izole edilmektedir.  

Bununla birlikte yine son süreçte sosyo-mekansal ayrıĢma tartıĢmalarında 

gündemi iĢgal eden bir diğer konu, “güvenlikli siteler” olarak da adlandırılan lüks 

sitelerdeki yaĢam alanı ve tarzı kaynaklı ayrıĢmalardır. Bu kapsamda araĢtırmaya 

katılanlara bu tarz uygulamaların ve konutlaĢmaların toplumda bir ayrıĢmaya neden 

olup olmadığı sorulmuĢtur. Buna göre araĢtırma kitlesinin %58‟i kentsel dönüĢüm 

uygulamaları ve “güvenlikli” lüks sitelerin toplumu ayrıĢtırdığını belirtmektedir.  

 Bunların yanında toplumun bu tarz yapılaĢmalar ve uygulamalarla ayrıĢtığını 

düĢünenlerin %59,3‟ü kente göç ile gelenlerdir. Ayrıca doğduğundan beri kent 

merkezinde yaĢadığını belirtenlerin %56,6‟sı kentsel dönüĢüm uygulamalarının ve 

güvenlikli lüks sitelerin toplumda ayrıĢmaya yol açtığını düĢünmektedir. 

Bu bulgular “güvenlikli” sitelerin ve kentsel dönüĢüm uygulamalarının sosyo-

mekansal ayrıĢmalara neden olduğu savının desteklenme oranını da göstermektedir.   

Varsayım 4: Toplumsal yapıda marjinal olarak görülen kiĢi ve gruplara karĢı 

dıĢlayıcı tavır son dönemde artmaktadır.         

Türkiye‟de sosyo-mekansal ayrıĢma çalıĢmalarında dıĢlanmaya maruz kalan 

gruplar arasında ön sıralarda eĢcinseller yer almaktadır. Bu savı destekler nitelikte bir  

bulguya da çalıĢma kapsamındaki araĢtırma sonuçlarında da ulaĢılmaktadır. Buna 

göre komĢuluk baĢta olmak üzere, kimlerle sosyo-ekonomik iliĢki kurmak 

istemezsiniz sorusuna alınan yanıtlara  göre genel toplamın %33,2‟si eĢcinseller ile 

sosyo-mekansal iliĢki kurmak istemediklerini belirtmektedir. Bununla birlikte genel 

toplamın %23,3‟ü de “içki içen” birileri ile sosyo-mekansal iliĢki kurmak 

istemediklerini aktarmaktadır. Bu bulgulardan Türkiye‟de baĢta eĢcinseller olmak 
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üzere, marjinal olarak görülen kiĢi ve gruplara karĢı bir tavır almanın söz konusu 

olduğu görülmektedir.  

Bütün bunlara ek olarak yine araĢtırma bulgularına genel toplamın %20,6‟sı 

Türkye‟de eĢcinsel olmanın sorun olarak algılandığını düĢünmektedir. Bununla 

birlikte yine genel toplamın %77,2‟si sorun olarak algılanan bu durumun toplumsal 

dıĢlanmaya neden olabileceğini belirtmektedir. 

Varsayım 5: Türkiye‟de, son dönemde mekansal yapıdaki sosyo-ekonomik 

ve etno-kültürel farklılıklara karĢı “mahalle baskısı” olarak adlandırılan bir takım 

psiko-fiziksel baskılar uygulanmaktadır.  

Sosyo-kültürel yapının psiko-fiziksel yöntemlerle belirli bir yaĢam biçiminin 

topluma dayatılması olarak görülen mahalle baskısı, toplum içerisindeki farklılıkların 

baskın grup tarafından sorun olarak algılanması noktasında ortaya çıkmakta ve 

farklılıkların bir Ģekilde sindirilmesi amaçlanmaktadır. Bu olgu, Türkiye‟de 

milliyetçiliğin baskın karakter olduğu mekanlarda etnik içerikli, laikliğin baskın 

olduğu mekanlarda seküler içerikli, Ġslamcılığın/Sünniliğin ağır bastığı mekanlarda 

inanç içerikli, gelenek, görenek, “kültür”ün baksın olduğu mekanlarda bu kavramlar 

içerikli toplumsal baskı uygulanmaktadır. Sonuçta mahalle baskısı olarak 

adlandırılan olgu, her türlü mekansal birimin bir kimliğe bürünmesine ve bu kimlik 

dıĢında kalanların dıĢlanmasına neden olabilmektedir.  

AraĢtırma bulgularına bakıldığında, genel toplamda araĢtırmaya katılanların 

%47,4‟ü Türkiye‟de mahalle baskısı olduğuna dair görüĢlerini dile getirmiĢlerdir. 

Bununla birlikte Türkiye‟de mahalle baskısı olduğunu düĢünenlere, kendilerinin 

böyle bir baskı hissedip hissetmediği sorulmuĢtur. AraĢtırmaya katılanlardan mahalle 

baskısı olduğunu düĢünen %47,4‟ün %43,7‟si mahalle baskısı hissettiklerini 

belirtmiĢlerdir. Bu oran genel toplamın %20,7‟sine tekabül etmektedir. Bir baĢka 

değiĢle genel toplamın %20,7‟si mahalle baskısı hissettiğini belirtmektedir. Bu soru 

bir baĢka soruda daha açık ve direk olarak sorulduğunda ise oran daha da 

yükselmektedir. Zira araĢtırmaya katılanların %26,7‟si baskı göreceğini düĢünerek, 

kimliğini/yaĢam tarzını/inançlarını/düĢüncelerini gizlediği belirtmektedir.  
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Temel Varsayım 

Türkiye kentlerinde gelir gruplarına bağlı olarak varolan mekansal 

farklılıklar, içinde bulunduğumuz dönemde oluĢan yeni dinamiklerin etkisi ile sosyo-

mekansal ayrıĢmaları derinleĢtirmektedir. 

Türkiye‟de mekansal ayrıĢmalar, özellikle kentleĢme hareketine bağlı olarak 

ivme kazanan gecekondulaĢmayla birlikte kentsel mekanda belirginleĢmeye 

baĢlamıĢ, 1980 sonrası küreselleĢme çerçevesinde uygulanan neo-liberal politikalar 

ve  1990‟lı yıllarda Türkiye‟nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki çatıĢma 

ortamından kaynaklanan zorunlu göçe bağlı olarak mekansal yapıda baskın doku 

haline gelmiĢtir. Dolayısıyla Türkiye‟deki mekansal ayrıĢmaların temelinde bir 

yandan direk olarak kapitalist sistemin konumlanıĢı ve sistemin bölüĢüm iliĢkilerinin 

yarattığı gelir durumu, konut, eğitim, sosyal güvencesizlik, gibi sosyo-ekonomik 

eĢitsizlikler yer alırken, öte yandan da etnik, dini, kültürel vb. her türlü kimliksel 

farklılıklar yer almaktadır. Bu kapsamda eĢitsizliklerin ve sosyal ayrıĢmaların doğal 

sonucu ise coğrafik alana yansımakta ve kentlerde birbirleri ile iliĢkisiz ya da çok az 

iliĢkili yaĢam alanları oluĢmakta ve kent, sosyo-mekansal olarak ayrıĢmaktadır. 

Alt varsayımlarımıza bakıldığında, araĢtırma dahilindeki kentlerin yoğun göç 

ve yoksulluk baskısı altında olduğu, bu kapsamda da dıĢlama dinamiklerinin, baĢka 

bir değiĢle  sosyal ayrıĢmalara dair bulguların varlığı ortaya konulmuĢtur. Bununla 

birlikte sosyal ayrıĢmaların mekansal yapıya etkisine bakıldığında, mahallelerin bir 

Ģekilde sosyo-ekonomik ve kimliksel bir sembole dönüĢtürüldüğü görülmektedir. 

Zira, oturulan mahallenin neyi belirlediği sorusuna, araĢtırmaya katılanların yaklaĢık 

1/4‟ü oturulan mahallenin hiçbirĢeyi belirlemediği yanıtını vermiĢtir. Geriye kalan 

3/4 ise oturulan mahallenin   bir takım değerleri sembolize ettiğini düĢünmektedir. 

Bir baĢka değiĢle araĢtırmaya katılanların %45,3‟ü oturulan mahallenin sosyo-

ekonomik bir gösterge olduğunu düĢünmektedir. Bununla birlikte genel toplamın 

%7,6‟sı ise oturulan mahallelerin direk olarak kimliği belirlediğini 

vurgulamaktadırlar. Bunun yanında %19,9‟luk bir kesim mahallenin kimlik-

ekonomik-sosyal durumların hepsini belirlediğini düĢünmektedirler. 

O halde bu bulgulardan, oturulan mahallenin bir Ģekilde sosyo-ekonomik ve 

kimliksel bir farklılığı temsil ettiği sonucuna varabiliriz. Bu durum sosyo-mekansal 
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ayrıĢmalara da temel teĢkil etmektedir. Zira mahallenin bir sembol taĢıması ve 

mahalleye bir Ģekilde “değer atfedilmesi o “değere” sahip olmayanların baskı 

görmesini ve/veya dıĢlanmasını, dolayısıyla da ayrıĢmayı beraberinde getirmektedir.    

Öte yandan ise mahallede yaĢayanların profillerinden dolayı mahallelere 

belirli bir değer/sembol/kimlik atfedilmesi, o mahallelerin dıĢlanmasına da neden 

olmaktadır. Nitekim araĢtırma bulgularına bakıldığında, Ġzmir‟de genel toplamın 

%46,7‟sinin, Mersin‟de %40,5‟inin ve Diyarbakır‟da ise %7,7‟sinin  “kesinlikle 

yaĢamam” dediği mahalleler bulunmaktadır. Bu mahallelerde yaĢayanların 

profillerine bakıldığında, Ġzmir‟de belirtilen mahallelerde ağırlıklı olarak yoksul, 

Kürt ve Romanlar yaĢamaktayken, Mersin‟de kesinlikle yaĢamam denilen 

mahallelerde yoksul Kürtler, Diyarbakır‟da ise yoksullar yaĢamaktadır. Dolayısıyla, 

toplumsal yapıda ekonomik ve etno-kültürel sosyo-mekansal ayrım kendini 

hissettirmektedir. Bu ayrım aynı özelliklere sahip insanların belirli mahallelerde 

kümeleĢmelerine de neden olmaktadır. Buna göre araĢtırma grubunun %50,7‟si 

oturdukları mahallede yaĢayanların sosyo-ekonomik ve kültürel değerlerinin aynı 

olduğunu belirtmiĢlerdir. Dolayısıyla yaĢam alanını kapsayan mahalle seçilirken bir 

takım değerler gözetilmektedir. Bu kapsamda “oturdukları mahalleyi seçmelerinin en 

önemli nedeni” sorgulaması, yukarıdaki sayılanlardan hangisinin öne çıkacağını 

belirlemek açısından önem taĢımaktadır.  

Buna göre araĢtırmaya katılanların %37,2‟si mahallede oturma nedenini 

ekonomik koĢullarının uygun olmasına bağlı olarak açıklamaktayken, %23‟ü 

akraba/tanıdık ve hemĢehrilerinin olmasına bağlamaktadır. Bunun yanında %10,9‟u 

kendiyle aynı kimlik ve aynı yaĢam tazına sahip insanların bulunması, %8,4‟ü 

kendini rahat ve güvende hissetmesi, %5‟i de kentin baĢka yerinde oturma Ģansının 

olmamasından dolayı mahalle tercihi yaptığı aktarmaktadır. Bir baĢka değiĢle 

%43,5‟lik bir kesim sosyal konumu gerekçe göstermiĢtir. Bununla birlikte %7,6‟lık 

bir kesim iĢyerine yakın, %5,3‟lük bir kesim ise iyi bir mahalle olduğu için tercih 

ettiklerini belirtmiĢlerdir. 

Sunulan bu bulgular toplumsal yapıda, sosyo-ekonomik ve etno-kültürel 

farklılıklara göre ayrıĢma dinamiklerinin görüldüğü, dolayısıyla da bir toplumsal 

ayrıĢmanın varlığı ortaya konulmuĢtur. Bu ayrıĢmaların da döngüsel bir iliĢki 
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içerisinde mekansal ayrıĢmaya dönüĢtüğü de belirlenmektedir. Bu kapsamda da 

Türkiye‟de mekansal ayrıĢmaların en önemli yansıması olan mahalleler arası ayrıĢma 

da açıkça gözlenmektedir. Bu noktada mahalleler arasında gözlemlenen ayrıĢmaların 

temelinde hangi dinamiklerin yer aldığı, yani hangi etmenlere bağlı olarak mahalleler 

arasında ayrıĢmaların oluĢtuğu ve bu etmenlerin nicel ağırlıklarının ne olduğu 

ölçülmüĢtür. Buna göre araĢtırmaya katılanların %91‟i mahalleler arasında 

ayrıĢmanın olduğunu düĢünmektedir. Bunun yanında bu tarz bir ayrıĢma olduğunu 

düĢünenlerin %57,1‟i “gelir durumunu” mahalleler arasındaki ayrıĢmanın 

nedenlerinde ilk sırada görmektedir. Bununla birlikte araĢtırmaya katılanların 

%25,5‟i mahalleler arasında ayrıĢmalara neden olan ikinci etmen olarak “etnik 

kimlik farklılıklarını” görmektedir. Siyasal kutuplaĢmalar, mahalleler arası 

ayrıĢmaya neden olan üçüncü etmen olarak karĢımıza çıkmaktadır. Her üç kentin 

toplamından oluĢan genel tablo da %23‟lük bir kesim bu düĢüncededir. Bunlara ek 

olarak mahalleler arasında ayrıĢmalara neden olan bir diğer dinamik yaĢam tarzı 

farklılığı çerçevesinde oluĢmaktadır. AraĢtırmaya katılanların %21,2‟si bu görüĢü 

desteklemektedir. AyrıĢma dinamikleri arasında yer alan bir diğer faktörün Kürt 

sorunu olduğunu düĢünenlerin oranı genel olarak %20,7‟dir. Bütün bunlarla beraber 

mahalleler arası ayrıĢma nedenlerinden bir diğeri “hemĢehricilik”tir. Genel olarak 

araĢtırmaya katılanların %10,4‟ü mahalleler arası ayrıĢmaya hemĢehriciliğin neden 

olduğunu düĢünmektedir. Mahalleler arası ayrıĢma nedenlerinde vurgulanan bir diğer 

faktör, toplumun yozlaĢtığı doğrultusundaki tespitlerdir. Tablodan görüldüğü gibi 

araĢtırma grubumuzun genel olarak %9,8‟i bu yargıya sahiptir. Bir diğer bulgu, 

mezhepsel farklılığın mahalleler arası ayrıĢmaya neden olduğunu düĢünenlerin 

oranıdır.  Her üç kentin toplamından oluĢan genel tabloda mezhepsel farklılıkların 

mahalleler arası ayrıĢmaya neden olduğunu düĢünenlerin oranı %6,7‟dir. Yine bütün 

bunlara ek olarak, AraĢtırmaya katılanların %4,3‟ü göre mahalleler arasında 

ayrıĢmanın nedenlerinden bir diğeri de toplumun muhafazakarlaĢmasıdır. Bütün bu 

bulgulara ek olarak araĢtırmaya katılanların %3,9‟una göre mahalle baskısı, 

mahalleler arası ayrıĢma nedenleri arasında yer almaktayken, %3,3‟üne göre ise 

laik/dinci ayrıĢması mahalleler arası ayrıĢmaya neden olmaktadır.   

Bütün bunlarla beraber sosyo-mekansal ayrıĢma dinamiklerine ivme 

kazandıran bir diğer olgu insanlar arasında ayrımcılık yapıldığına dair düĢüncedir. 
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Elde edilen bulgulara göre araĢtırmaya katılanların %86,8‟i Türkiye‟de insanlar 

arasında ayrımcılık yapıldığını düĢünmektedir. Bu bağlamda Türkiye‟de insanlar 

arasında ayrımcılık yapıldığını düĢünenlere hangi yönlerden ayrımcılık yapıldığı 

sorulmuĢtur. Elde edilen bulgulara göre genel toplamın %62,6‟sı etnik kimlik 

farklılığından dolayı insanlar arasında ayrımcılık yapıldığını düĢünmektedir. Bununla 

birlikte araĢtırmaya katılanların %36,2‟si insanlar arasında ayrımcılığın ekonomik 

durum farklılığından kaynaklandığını düĢünmektedir. Belirtilenlere ek olarak, siyasi 

görüĢ farklılığının insanlar arasında ayrımcılık yarattığını düĢünenlerin oranı genel 

toplamda %36,1‟dir. Bunların yanında %23‟ü din ve mezhep farklılığını, insanlar 

arasında ayrımcılık yaratan bir faktör olarak belirtmektedir. Bütün bu söylenenlerin 

yanında araĢtırma grubunun %12,8‟lik bir kesimine göre  dil ya da Ģive farklılığı, 

%10,4‟üne göre de giyim kuĢam farklılığı, %10,1‟ine göre de cinsel kimlik farklılığı, 

%5,8‟ine göre yaĢam tarzı farklılığı, %4,6‟sına göre de yaĢadığı mahalle, Türkiye‟de 

insanlar arasında ayrımcılık yaratan faktörlerdir. 

Sunulan bulgulardan yola çıkarak, Türkiye‟de insanlar arasında ayrımcılığın 

olduğu ve bununda özellikle etnik kimlik, gelir durumu, siyasi görüĢ ve dini inanca 

bağlı olarak yaĢandığı söylenebilmektedir. Daha önceki veriler ile birlikte 

düĢünüldüğünde, sosyal yaĢamdaki ayrımcılık, dıĢlama ve dıĢlanma görüntülerinin 

yansıması mekan üzerinde belirgin hale gelmektedir. Bir baĢka değiĢle, ayrımcılık, 

dıĢlama ve dıĢlanmaya bağlı olarak birbirinden farklı noktalarda, yaĢam alanları 

oluĢturulmaktadır.  

Bütün bu sunulan veriler, toplumsal yapıdaki bir takım farklılıkların sorun 

olarak algılandığını düĢündürmektedir. Bunun ölçülmesi amacıyla araĢtırmaya 

katılanlara “hangisi Türkiye‟de sorun olarak algılanıyor” sorusu yöneltilmiĢtir. 

Alınan yanıtlara göre farklı sosyo-ekonomik ve farklı kimliklere sahip olmanın, 

Türkiye‟de sorun olarak algılanmadığını düĢünenlerin oranı genel toplamda 

%5,1‟dir. Bir baĢka değiĢle farklı sosyo-ekonomik ve farklı kimliklere sahip 

olmanın, Türkiye‟de sorun olarak algılandığını düĢünenlerin oranı %94,9‟dur. 

Bununla birlikte sorun olarak algılananların neler olduğuna bakarsak, araĢtırmaya 

katılanların %62‟sine göre faklı etno-kültürel yapıda olmak Türkiye‟de sorun olarak 

algılanmaktadır. Buna ek olarak eğitimsiz olmanın sorun olarak algılandığını 

düĢünenlerin oranı genel toplamda % 36‟dır. Bütün bu yanıtların yanında araĢtırmaya 
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katılanların %28,2‟si gelir durumu farklılığının yani yoksul/zengin olmanın 

Türkiye‟de sorun olarak algılandığını aktarmaktadır. Ayrıca genel toplamın %22,8‟i 

için farklı din/mezhepten olmak Türkiye‟de sorun olarak algılanmaktadır. Yine 

alınan yanıtlara göre, farklı sosyal durumlarda (makam, görev, meslek gibi) olmanın 

sorun olarak algılandığını düĢünenleri oranı %21,1‟dir. Bütün bunların yanında genel 

toplamın %7,2‟si için de yabancı olmak sorun olarak algılanmaktadır.  

O halde sunulan bulgulara dayanarak, Türkiye‟de farklı statü, durum ve 

kimliklere sahip olmanın sorun olarak algılandığını söyleyebilmemize rağmen, 

bunların toplumsal dıĢlanmaya neden olup olmadığını kestirememekteyiz. Bu 

kapsamda araĢtırmaya katılanlara, “Türkiye‟de sorun olarak algılandığını 

düĢündükleriniz toplumsal dıĢlanmaya neden oluyor mu” diye bir soru yöneltilmiĢtir. 

Elde edilen bulgulara göre, genel toplamın %77,2‟sine göre belirtilenler toplumsal 

dıĢlanmaya neden olmaktadır. 

Daha önce de değinildiği gibi, sunulan bulgular Türkiye‟de sosyo-ekonomik 

ve etno-kültürel farklılıklarla beslenen ayrıĢma dinamiklerinin mevcudiyetini ortaya 

koymaktadır. Bu dinamiklerin dıĢlanmaya neden olabileceği hususunda yaygın bir 

görüĢ bulunmaktadır. 

Sunulan bütün bu bulguların sonucunda genel bir değerlendirme yapıldığında 

Türkiye‟de 1980 sonrası sosyal devletin tasfiye sürecine alınıp, liberal devletin inĢa 

edilmesi amacıyla, kamu harcamalarının kısılması, gelir dağılımı eĢitsizliklerini, 

iĢsizliği ve yoksulluğu arttırmıĢtır. Bu geliĢme de kentlerde oluĢan yoksullukların 

daha da belirginleĢmesine neden olmuĢken, yaĢanan ekonomik krizlerle kentlerdeki 

yoksulluk tablosu daha da ağırlaĢmıĢtır. Liberal politikaların kentteki bu etkilerine ek 

olarak, zorunlu göçmenlerin kente hazırlıksız ve mevcut birikimlerini 

kullanamadıkları için birikimsiz ve farklı kimlikleriyle gelmeleri, kentin mekansal 

boyutunu ciddi oranda etkilemiĢtir. Özellikle etnisiteye dayalı olarak dıĢlanma ve içe 

kapanma kentlerdeki konumlaĢmayı da etkilemiĢ her türlü kimliğe dayalı 

birliktelikler mekansal yapıda baskın hale gelmiĢtir. Dolayısıyla günümüz 

kentlerinde toplumsal yaĢamda sosyo-ekonomik ve etno-kültürel etmenlere bağlı 

olarak, sosyo-mekansal ayrıĢmaların etkisi hissedilmektedir. 
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Son söz olarak Mersin, Diyarbakır ve Ġzmir örneklerinin net bir biçimde ortaya 

koyduğu gibi kentlerde her bir  grubun algıladığı mekan farklılaĢmakta ve mekan 

yaĢayanlarının profiline göre sosyo-ekonomik ve/veya etno kültürel ifadeler ile 

sembolleĢtirilmektedir. Dolayısıyla mekanın sembolleĢtirilen profili dıĢındaki herkes 

“öteki” algısıyla ayrımcılık, dıĢlanma ve hatta psiko-fiziksel baskıya maruz 

bırakılarak sosyo-mekansal olarak ayrıĢtırılmaktadırlar. Türkiye kentleri açısından 

tehlikeli bir gerilimi ifade eden bu tablonun ivedilikle ele alınıp, sosyo-mekansal 

bütünleĢmeleri sağlayıcı sosyo-ekonomik düzenlemelerin bir an önce yapılması 

gerekmektedir.  

ġüphesiz ki burada asıl görev devlete düĢmektedir. Zira sosyo-mekansal 

ayrıĢmaların temelinde iĢsizlik ve gelir dağılımı dengesizliğine bağlı olarak oluĢan 

yoksulluk ve yoksunluklar yer almaktadır. Dolayısıyla ilk olarak bu tarz eĢitsizlikleri 

giderici politikaların devlet tarafından ivedilikle uygulamaya konulması 

gerekmektedir. Bu politikaların baĢında ise sosyal devletin uyguladığı devlet 

desteğinin yoksullara tekrar sunulması  ve asgari yaĢam standardının yoksullara 

kazandırılması yer almalıdır. Ayrıca, kentsel bütünleĢmenin en önemli ayağını 

oluĢturan barınma ihtiyaçlarına sermaye lehine politikalarla çözüm aranması ayrıĢma 

dinamiklerine ivme kazandırmaktadır. Özellikle kentsel dönüĢüm uygulamalarıyla 

dezavantajlı grupların kentin dıĢına itilmesi, sosyo-mekansal ayrıĢmaları arttırdığı 

için bir an önce son verilmesi ve kentsel dönüĢüm yerine kentsel yenilme 

politikalarının, kullanıcılarını değiĢtirmeden uygulanması, bu tarz ayrıĢmaları 

gidermede önemli bir adım olacaktır.     

Bunlarla ek olarak ayrımcılık ve dıĢlanmıĢlıkları ortadan kaldırmaya yönelik 

politikaların da uygulamaya geçirilmesi önem taĢımaktadır. Özellikle kimliksel ve 

yaĢam tarzı farklılıklarına bağlı olarak oluĢan “ötekileĢtirme”den  dıĢlamaya kadar 

olan sosyal ayrıĢmaları giderici politikalar üretilmesi gerekmektedir. Bu politikaların 

toplumsal eĢitliği sağlamaya yönelik olması özellikle önem arz etmektedir. Bununla 

birlikte devletin, temel hak özgürlüklerden kaynaklanan eksikliklerin giderilmesi için 

bir takım yasal düzenlemeleri gerçekleĢtirmesi, bütünleĢmeyi sağlamada yine önemli 

etki yaratabilmektedir.  
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EKLER 

EK 2 – EK TABLOLAR  

Ek Tablo1. Mersin AraĢtırmanın Yapıldığı Mahalleler 

MERSĠN MAHALLELER 

 Frekans Yüzde % 

Pirireis 9 1,3 

Palmiye 6 ,8 

Gazi 9 1,3 

Ġnönü 7 1,0 

Dumlupınar 2 ,3 

Cumhuriyet 15 2,1 

Hurriyet 13 1,8 

Bahçelievler 12 1,7 

Güvenevler 15 2,1 

Aydınlıkevler 9 1,3 

Barbaros 10 1,4 

Eğriçam 13 1,8 

Akkent 9 1,3 

MenteĢ 9 1,3 

Batıkent 5 ,7 

Turgutreis 8 1,1 

Hamidiye 7 1,0 

Kültür 5 ,7 

Kiremithane 5 ,7 

BarıĢ 15 2,1 

Bahçe 5 ,7 

Çankaya 1 ,1 

Mahmudiye 8 1,1 

Ġhsaniye 8 1,1 

Nusratiye 12 1,7 
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Mesudiye 8 1,1 

CamiĢerif 2 ,3 

Yenimahalle 18 2,5 

Üç Ocak 4 ,6 

MithatpaĢa 3 ,4 

Siteler 7 1,0 

Gündogdu 13 1,8 

GüneĢ 19 2,7 

ġevket sümer 18 2,5 

Hal 16 2,3 

Müfide Ġlhan 5 ,7 

Özgürlük 6 ,8 

Çilek 14 2,0 

Çay 12 1,7 

Karaduvar 9 1,3 

kazanlı 7 1,0 

Alsancak 10 1,4 

DemirtaĢ 13 1,8 

Turunçlu 8 1,1 

Turgut Türkalp 4 ,6 

Portakal 2 ,3 

Osmaniye 11 1,5 

Zeki ayan 3 ,4 

Yusuf kılıç 4 ,6 

Akbelen 16 2,3 

Çukurova 12 1,7 

Sağlık 12 1,7 

Tozkoparan 11 1,5 

Mithat Toroğlu 7 1,0 

ÇavuĢlu 6 ,8 

Selçuklar 10 1,4 
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Kurdali 21 3,0 

Toroslar 8 1,1 

ÇağdaĢkent 10 1,4 

Güneykent 13 1,8 

Halkkent 17 2,4 

Okan Merzeci 2 ,3 

Mustafa Kemal 2 ,3 

Mevlana 10 1,4 

Çiftlikköy 4 ,6 

Afetevler 3 ,4 

Mezitli Atatürk 12 1,7 

Mezitli Menderes 19 2,7 

Mezitki Yeni 15 2,1 

Mezitli Fatih 10 1,4 

Mezitli Merkez 4 ,6 

Mezitli ViranĢehir 19 2,7 

Davultepe Fatih 5 ,7 

Davultepe 75. yıl 6 ,8 

Mezitli Akdeniz 12 1,7 

Tece Merkez 5 ,7 

Kuyuluk Merkez 3 ,4 

Karacailyas 4 ,6 

Toplam 711 100,0 
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Ek Tablo 2. Ġzmir AraĢtırmanın Yapıldığı Mahalleler 

ĠZMĠR MAHALLE 

 Frekans Yüzde % 

Atatürk 14 1,9 

G.O.P 8 1,1 

IĢıklar 1 ,1 

YeĢilova 18 2,5 

Doğanlar 12 1,7 

Ergene 7 1,0 

Kazım Dirik 17 2,4 

Kızılay 9 1,2 

Mevlana 13 1,8 

Naldoken 4 ,6 

Aksoy 7 1,0 

Alaybey 4 ,6 

Atakent 4 ,6 

Bostanlı 20 2,8 

Cumhuriyet 8 1,1 

Dedebası 8 1,1 

Goncalar 6 ,8 

Ornekkoy 10 1,4 

Semikler 11 1,5 

Ġnonu 2 ,3 

Karsıyaka Mustafa Kemal 5 ,7 

Adatepe 7 1,0 

Akıncılar 7 1,0 

Barıs 8 1,1 

Camlıpınar 5 ,7 

Fırat 11 1,5 

Goksu 16 2,2 

Buca Ġnonu 8 1,1 
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Kozagac 9 1,2 

Menderes 7 1,0 

Buca Mustafa Kemal 8 1,1 

Ufuk 9 1,2 

Yıldız 7 1,0 

Yesilbaglar 1 ,1 

1.Kadriye 6 ,8 

19 Mayıs 5 ,7 

Ali Reis 1 ,1 

Alsancak 2 ,3 

Altıntas 5 ,7 

Bogazici 3 ,4 

Cankaya 7 1,0 

Cimentepe 1 ,1 

Ferahlı 9 1,2 

Goztepe 9 1,2 

Huzur 3 ,4 

Ġmariye 3 ,4 

Kadifekale 6 ,8 

Kılıc Reis 8 1,1 

Lale 5 ,7 

Mithatpasa 4 ,6 

Saygı 4 ,6 

Ulubatlı 6 ,8 

Yesildere 2 ,3 

Hasan Ozdemir 1 ,1 

Kosova 2 ,3 

Altay 2 ,3 

Sakarya 3 ,4 

Hilal 5 ,7 

Egitim 7 1,0 
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Koruturk 7 1,0 

Balatcık 4 ,6 

Cagdas 4 ,6 

Guzeltepe 4 ,6 

Ġstasyonaltı 11 1,5 

Koyici 2 ,3 

Kucuk Cigli 7 1,0 

Maltepe 3 ,4 

Ugur Mumcu 1 ,1 

Harmandalı Gazi Mustafa 1 ,1 

Aktepe 8 1,1 

Beyazevler 2 ,3 

Binbası Resat bey 2 ,3 

Emrez 3 ,4 

Gazikent 6 ,8 

Yesil 5 ,7 

2. Ġnonu 3 ,4 

Narlıdere Ataturk 1 ,1 

Narlıdere Huzur 4 ,6 

Ilıca 5 ,7 

Narlı 4 ,6 

Manavkuyu 14 1,9 

Mansuroglu 11 1,5 

Osmangazi 11 1,5 

Bayraklı 3 ,4 

Cengizhan 6 ,8 

Cay 3 ,4 

Emek 6 ,8 

Gumuspala 8 1,1 

Onur 8 1,1 

Org.Nafiz Gurman 7 1,0 
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R.Sevket Ġnce 6 ,8 

Postacılar 4 ,6 

Yamanlar 8 1,1 

Abdi Ġpekçi 4 ,6 

Aydın 4 ,6 

Bahçelievler 9 1,2 

Basın Sitesi 8 1,1 

Bozyaka 9 1,2 

Cennetcesme 2 ,3 

Fahrettin Altay 5 ,7 

Gunaltay 10 1,4 

Ġhsan Alyanak 6 ,8 

Limontepe 3 ,4 

Metin Oktay 4 ,6 

Peker 6 ,8 

Refet Bele 4 ,6 

Sevgi 5 ,7 

Tahsin Yazıcı 4 ,6 

Umut 6 ,8 

Uzundere 3 ,4 

Vatan 12 1,7 

Yunus Emre 11 1,5 

Yüzbası Serafettin 3 ,4 

Adnan Suvar 1 ,1 

Bahar 1 ,1 

Kasımpasa 9 1,2 

Kazımpasa 2 ,3 

Menemen Ataturk 2 ,3 

Irmak 5 ,7 

Kemal Atatürk 2 ,3 

Toplam 722 100,0 
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Ek Tablo 3. Diyarbakır AraĢtırmanın Yapıldığı Mahalleler 

MAHALLE 

 
Frekans Yüzde % 

Alipınar 4 ,6 

5 Nisan 54 7,7 

Bagcılar 19 2,7 

Fatih 21 3,0 

Kaynartepe 30 4,3 

Körhat 10 1,4 

Mevlana Halit 49 7,0 

Muradiye 11 1,6 

Selahattin Eyyubi 18 2,6 

Seyh Samil 39 5,6 

Yenikoy 7 1,0 

Yunus Emre 17 2,4 

Huzurevi 70 10,0 

Peyas 101 14,4 

Aziziye 14 2,0 

Cumhuriyet 5 ,7 

Fabrika 7 1,0 

Gurdogan 8 1,1 

Kooperatifler 30 4,3 

Sehitlik 25 3,6 

Yenisehir 45 6,4 

Üçkuyu 8 1,1 

Yolaltı 8 1,1 

Abdaldede 3 ,4 

Cami Kebir 8 1,1 

Cami Nebi 1 ,1 

Cemal Yılmaz 5 ,7 

Cevat PaĢa 5 ,7 

Dabanoglu 6 ,9 

Fatih Pasa 9 1,3 



309 

 

Hasırlı 9 1,3 

Ġskenderpasa 7 1,0 

Lalabey 6 ,9 

Melikahmet 9 1,3 

SavaĢ 5 ,7 

Ziya Gökalp 6 ,9 

AlipaĢa 7 1,0 

Dicle 14 2,0 

Toplam 700 100,0 
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Ek Tablo 4. Hane Aylık Gelir-Hane Aylık Gider KarĢılaĢtırması 

 

HANE AYLIK GELĠR * HANE AYLIK GĠDER 

 GĠDER 

Genel 

Toplam 0-300 TL 

301-500 

TL 

501-700 

TL 

701-1000 

TL 

1001-1500 

TL 

1501-2500 

TL 

2501-3500 

TL 

3501-5000 

TL 

5001 TL 

ÜSTÜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GELĠR  

0-300 TL Frekans 55 20 5 0 0 0 1 0 0 81 

Yüzde %  64,0 10,9 1,9 ,0 ,0 ,0 ,9 ,0 ,0 3,8 

301-500 TL Frekans 16 101 12 13 0 0 0 0 0 142 

Yüzde %  18,6 54,9 4,7 2,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 6,7 

501-700 TL Frekans 8 22 182 57 2 2 0 0 0 273 

Yüzde %  9,3 12,0 70,5 8,9 ,5 ,5 ,0 ,0 ,0 12,8 

701-1000 TL Frekans 4 35 42 435 37 1 0 0 0 554 

Yüzde %  4,7 19,0 16,3 67,9 8,9 ,3 ,0 ,0 ,0 26,0 

1001-1500 

TL 

Frekans 3 4 13 94 278 20 1 0 0 413 

Yüzde %  3,5 2,2 5,0 14,7 67,0 5,2 ,9 ,0 ,0 19,4 

1501-2500 

TL 

Frekans 0 0 3 37 86 304 8 1 0 439 

Yüzde %  ,0 ,0 1,2 5,8 20,7 79,0 7,5 2,1 ,0 20,6 

2501-3500 

TL 

Frekans 0 2 1 4 11 47 76 0 0 141 

Yüzde %  ,0 1,1 ,4 ,6 2,7 12,2 71,7 ,0 ,0 6,6 

3501-5000 

TL 

Frekans 0 0 0 1 1 10 18 42 0 72 

Yüzde %  ,0 ,0 ,0 ,2 ,2 2,6 17,0 89,4 ,0 3,4 

5001 TL 

ÜSTÜ 

Frekans 0 0 0 0 0 1 2 4 11 18 

Yüzde %  ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,3 1,9 8,5 100,0 ,8 

Toplam Frekans 86 184 258 641 415 385 106 47 11 2133 

Yüzde %  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Ek Tablo 5. Ġzmir- Kentte YaĢam Süresi- Sosyal Güvenlik Durumu KarĢılaĢtırması 

ĠZMĠR- BU KENTTE YASAM SURENIZ * SOSYAL GÜVENLIK DURUMUNUZ  

  SOSYAL GUVENLIK DURUMUNUZ 

Toplam  Yok YeĢil kart SGK Özel sigorta 

 

 

 

 

 

 

BU KENTTE YAġAM 

SÜRENĠZ 

Doğduğumdan Beri Frekans 32 16 185 10 243 

Yüzde %  34,4 33,3 32,7 66,7 33,7 

1-5 YIL Frekans 8 2 45 1 56 

Yüzde %  8,6 4,2 8,0 6,7 7,8 

6-10 YIL Frekans 11 5 52 0 68 

Yüzde %  11,8 10,4 9,2 ,0 9,4 

11-15 YIL Frekans 12 8 70 1 91 

Yüzde %  12,9 16,7 12,4 6,7 12,6 

16-20 YIL Frekans 11 10 74 0 95 

Yüzde %  11,8 20,8 13,1 ,0 13,2 

21-25 YIL Frekans 7 2 42 3 54 

Yüzde %  7,5 4,2 7,4 20,0 7,5 

25 YIL Üstü Frekans 12 5 98 0 115 

Yüzde %  12,9 10,4 17,3 ,0 15,9 

Toplam Frekans 93 48 566 15 722 

Yüzde %  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Ek Tablo 6. Mersin- Kentte YaĢam Süresi- Sosyal Güvenlik Durumu KarĢılaĢtırması 

MERSĠN-BU KENTTE YASAM SURENIZ * SOSYAL GUVENLIK DURUMUNUZ  

  
SOSYAL GUVENLIK DURUMUNUZ Genel 

Toplam 
 

Yok YeĢil kart SGK Özel sigorta 

 

 

 

 

 

 

 

BU KENTTE YASAM 

SURENIZ 

Doğduğumdan beri Frekans 49 48 169 14 280 

Yüzde %  36,3 39,7 39,8 46,7 39,4 

1-5 YIL Frekans 11 10 40 7 68 

Yüzde %  8,1 8,3 9,4 23,3 9,6 

6-10 YIL Frekans 14 16 52 3 85 

Yüzde %  10,4 13,2 12,2 10,0 12,0 

11-15 YIL Frekans 15 11 31 2 59 

Yüzde %  11,1 9,1 7,3 6,7 8,3 

16-20 YIL Frekans 23 13 46 2 84 

Yüzde %  17,0 10,7 10,8 6,7 11,8 

21-25 YIL Frekans 8 10 32 2 52 

Yüzde %  5,9 8,3 7,5 6,7 7,3 

25 ÜSTÜ Frekans 15 13 55 0 83 

Yüzde %  11,1 10,7 12,9 ,0 11,7 

Toplam Frekans 135 121 425 30 711 

Yüzde %  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Ek Tablo 7. Hane Aylık Gelir- Mahallenizde Yardım Dağıtıldı Mı KarĢılaĢtırması  

HANE AYLIK GELĠR * MAHALLENĠZDE YARDIM DAGITILDI MI? 

  MAHALLEDE YARDIM DAGITILDI MI Genel 

Toplam  EVET HAYIR BĠLMĠYORUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GELĠR  

0-300 TL Frekans 43 23 15 81 

Yüzde % 4,3 3,7 2,9 3,8 

301-500 TL Frekans 86 35 21 142 

 Yüzde %   8,7 5,7 4,0 6,7 

501-700 TL Frekans 149 77 47 273 

 Yüzde %   15,0 12,5 9,0 12,8 

701-1000 TL Frekans 298 144 112 554 

 Yüzde %   30,0 23,3 21,5 26,0 

1001-1500 TL Frekans 204 102 107 413 

 Yüzde %   20,5 16,5 20,5 19,4 

1501-2500 TL Frekans 164 142 133 439 

 Yüzde %   16,5 23,0 25,5 20,6 

2501-3500 TL Frekans 28 50 63 141 

 Yüzde %   2,8 8,1 12,1 6,6 

3501-5000 TL Frekans 17 33 22 72 

 Yüzde %   1,7 5,3 4,2 3,4 

5001 TL ÜSTÜ Frekans 4 12 2 18 

 Yüzde %   ,4 1,9 ,4 ,8 

Toplam Frekans 993 618 522 2133 

 Yüzde %   100,0 100,0 100,0 100,0 



314 

 

Ek Tablo 8. Bu Kentte Yasam Süreniz * Oturduğunuz Mahallede Sosyo-Ekonomik 

Değerler Aynı Mı ? 

BU KENTTE YASAM SURENIZ * OTURDUĞUNUZ MAHALLEDE SOSYO-EKONOMĠK 

DEGERLER AYNI MI ? 

  OTURDUĞUNUZ 

MAHALLEDE SOSYO-

EKONOMĠK DEĞERLER 

AYNI MI Genel 

Toplam  Fikrim yok Evet Hayır 

 

 

 

 

 

 

BU KENTTE 

YASAM SURENIZ 

Doğduğumdan 

Beri 

Frekans 121 444 325 890 

Yüzde % 39,0 41,1 43,8 41,7 

1-5 Yıl Frekans 38 76 63 177 

Yüzde % 12,3 7,0 8,5 8,3 

6-10 Yıl Frekans 35 82 85 202 

Yüzde % 11,3 7,6 11,5 9,5 

11-15 Yıl Frekans 47 106 63 216 

Yüzde % 15,2 9,8 8,5 10,1 

16-20 Yıl Frekans 41 152 81 274 

Yüzde % 13,2 14,1 10,9 12,8 

21-25 Yıl Frekans 12 62 50 124 

Yüzde % 3,9 5,7 6,7 5,8 

25 Yıl Üstü Frekans 16 159 75 250 

Yüzde % 5,2 14,7 10,1 11,7 

Toplam Frekans 310 1081 742 2133 

Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Ek Tablo 9. Kesinlikle YaĢamam Denilen Mahalleler- Diyarbakır 

KESĠNLĠKLE YAġAMAM DEDĠĞĠ MAHALLE -DĠYARBAKIR 

 

Frekans 

 

Yüzde 

% 

Kesinlikle YaĢamam Dediği Mahalle Yok 646 92,3 

Bağlar 12 1,7 

Kayapınar 4 ,6 

Sur Ġçi 12 1,7 

Alipınar 4 ,6 

5 Nisan 2 ,3 

Körhat 1 ,1 

Dicle 1 ,1 

Gurdogan 1 ,1 

Kooperatifler 1 ,1 

Seyrantepe Sanayi 1 ,1 

Sehitlik 6 ,9 

YeniĢehir 6 ,9 

Üçkuyu 1 ,1 

Melikahmet 1 ,1 

AlipaĢa 1 ,1 

TOPLAM 700 100,0 
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Ek Tablo 10. Kesinlikle YaĢamam Denilen Mahalleler- Ġzmir 

KESĠNLĠKLE YAġAMAM DEDĠĞĠ MAHALLE -ĠZMĠR 

 Frekans 

 

Yüzde 

% 

Yasamam dediği mahalle yok 385 53,3 

Bornova 5 ,7 

Kürt mahalleleri 5 ,7 

Yoksul-VaroĢ mahalleleri 13 1,8 

Bu mahalle dıĢında her yer 3 ,4 

Atatürk 3 ,4 

Çamkule 1 ,1 

YeĢilova 1 ,1 

Doğanlar 3 ,4 

Mevlana 3 ,4 

Naldöken 1 ,1 

Karacaoğlan 6 ,8 

Atakent 3 ,4 

Bostanlı 4 ,6 

Semikler 1 ,1 

Camlıpınar 1 ,1 

Fırat 1 ,1 

Göksu 5 ,7 

Buca Mustafa Kemal 3 ,4 

Yıldız 2 ,3 

Gediz 3 ,4 

Yesilbaglar 4 ,6 

Yenigun 2 ,3 

Camlıkule 1 ,1 

19 Mayıs 1 ,1 

Ali Reis 1 ,1 

Alsancak 13 1,8 

Kurucay 12 1,7 

Goztepe 1 ,1 
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Kadifekale 100 13,9 

Kahramanlar 2 ,3 

YeniĢehir 2 ,3 

Yesildere 1 ,1 

Tepecik 55 7,6 

YeniĢehir 1 ,1 

Altay 1 ,1 

Gultepe 3 ,4 

Eğitim 1 ,1 

Koyici 1 ,1 

 

Küçük Çiğli 2 
,3 

Harmandalı Gazi Mustafa 2 ,3 

Aktepe 5 ,7 

BinbaĢı ReĢat bey 2 ,3 

Narlıdere Atatürk 4 ,6 

Osmangazi 1 ,1 

Cengizhan 4 ,6 

Cay 2 ,3 

Gumuspala 2 ,3 

Onur 2 ,3 

Yamanlar 27 3,7 

Erenler 4 ,6 

Alparslan 2 ,3 

Çiçek 1 ,1 

Adalet 1 ,1 

Aydın 1 ,1 

Bozyaka 1 ,1 

Cennetcesme 1 ,1 

Günaltay 1 ,1 

Limontepe 2 ,3 

Metin Oktay 1 ,1 

Toplam 722 100,0 
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Ek Tablo 11. Kesinlikle YaĢamam Denilen Mahalleler- Mersin 

KESĠNLĠKLE YAġAMAM DEDĠĞĠ MAHALLE -MERSĠN 

 
Frekans 

 

Yüzde 

% 

Yok 423 59,5 

Akdeniz ilçesi 3 ,4 

Toroslar ilçesi 3 ,4 

Ġnönü 3 ,4 

Bahçelievler 1 ,1 

Güvenevler 1 ,1 

Limonluk 2 ,3 

Turgutreis 1 ,1 

Kiremithane 1 ,1 

BarıĢ 2 ,3 

Bahçe 1 ,1 

Ġhsaniye 1 ,1 

Cami Ģerif 1 ,1 

Yenimahalle 4 ,6 

Üç Ocak 1 ,1 

Siteler 41 5,8 

Gündogdu 6 ,8 

GüneĢ 2 ,3 

ġevket Sümer 9 1,3 

Hal 2 ,3 

Çilek 59 8,3 

Çay 47 6,6 

DemirtaĢ 56 7,9 

Osmaniye 2 ,3 

Çukurova 2 ,3 

ÇavuĢlu 1 ,1 

Kurdali 14 2,0 

Toroslar 1 ,1 

ÇağdaĢkent 1 ,1 
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Güneykent 1 ,1 

Yenipazar 14 2,0 

Çiftlikköy 1 ,1 

Mezitli Merkez 3 ,4 

Mezitli ViranĢehir 1 ,1 

Toplam 711 100,0 
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Ek Tablo 12. Bu Kentte Yasam Süreniz * Mahalleniz Hizmet Alımında Haksızlığa 

Uğruyor Mu? 

BU KENTTE YASAM SURENIZ * MAHALLENĠZ HĠZMET ALIMINDA HAKSIZLIĞA UĞRUYOR 

MU? 

  
MAHALLENĠZ HĠZMET 

ALIMINDA HAKSIZLIĞA 

UĞRUYOR MU Genel 

Toplam 
 Fikrim yok Evet Hayır 

 

 

 

 

 

BU KENTTE 

YASAM SURENIZ 

Doğduğumdan 

Beri 

Frekans 177 332 381 890 

Yüzde % 41,5 40,3 43,1 41,7 

1-5 YIL Frekans 48 64 65 177 

Yüzde % 11,2 7,8 7,4 8,3 

6-10 YIL Frekans 43 66 93 202 

Yüzde % 10,1 8,0 10,5 9,5 

11-15 YIL Frekans 57 82 77 216 

Yüzde % 13,3 10,0 8,7 10,1 

16-20 YIL Frekans 52 122 100 274 

Yüzde % 12,2 14,8 11,3 12,8 

21-25 YIL Frekans 13 56 55 124 

Yüzde % 3,0 6,8 6,2 5,8 

25 YIL Üstü Frekans 37 101 112 250 

Yüzde % 8,7 12,3 12,7 11,7 

Toplam Frekans 427 823 883 2133 

Yüzde % 100,0 100,0 100,0 100,0 
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EK Tablo 13. Bu Kentte Yasam Süreniz * Yeni Lüks Siteler AyrıĢtırıyor Mu 

BU KENTTE YASAM SURENIZ * YENĠ LÜKS SĠTELER AYRIġTIRIYOR MU ? 

  
YENĠ LÜKS SĠTELER 

AYRIġTIRIYOR MU Genel 

Toplam 
 Evet Hayır 

 

 

 

 

 

 

BU KENTTE YASAM 

SURENIZ 

Doğduğumdan 

Beri 

Frekans 504 386 890 

Yüzde % 40,7 43,1 41,7 

1-5 YIL Frekans 115 62 177 

Yüzde % 9,3 6,9 8,3 

6-10 YIL Frekans 131 71 202 

Yüzde % 10,6 7,9 9,5 

11-15 YIL Frekans 119 97 216 

Yüzde % 9,6 10,8 10,1 

16-20 YIL Frekans 165 109 274 

Yüzde % 13,3 12,2 12,8 

21-25 YIL Frekans 65 59 124 

Yüzde % 5,3 6,6 5,8 

25 YIL Üstü Frekans 138 112 250 

Yüzde % 11,2 12,5 11,7 

Toplam Frekans 1237 896 2133 

Yüzde % 100,0 100,0 100,0 
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Ek Tablo 14. Hane Aylık Gelir-Mahallede Yasamaktan Memnunluk KarĢılaĢtırması 

 

HANE AYLIK GELĠR * MAHALLEDE YASAMAKTAN MEMNUNLUK 

  BU MAHALLEDE YASAMAKTAN MEMNUNLUK 
Genel 

Toplam  1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

GELĠR  

0-300 TL Frekans 11 4 5 19 11 9 22 81 

Yüzde %  10,1 8,0 3,8 6,2 2,1 1,9 3,9 3,8 

301-500 TL Frekans 14 4 9 35 26 19 35 142 

Yüzde %  12,8 8,0 6,9 11,4 5,0 4,1 6,3 6,7 

501-700 TL Frekans 18 6 11 54 53 50 81 273 

Yüzde %  16,5 12,0 8,5 17,5 10,3 10,8 14,5 12,8 

701-1000 TL Frekans 26 16 36 84 152 98 142 554 

Yüzde %  23,9 32,0 27,7 27,3 29,4 21,2 25,5 26,0 

1001-1500 TL Frekans 14 7 33 53 114 92 100 413 

Yüzde %  12,8 14,0 25,4 17,2 22,1 19,9 18,0 19,4 

1501-2500 TL Frekans 19 9 28 43 113 129 98 439 

Yüzde %  17,4 18,0 21,5 14,0 21,9 27,9 17,6 20,6 

2501-3500 TL Frekans 4 2 6 14 26 44 45 141 

Yüzde %  3,7 4,0 4,6 4,5 5,0 9,5 8,1 6,6 

3501-5000 TL Frekans 3 2 2 6 15 19 25 72 

Yüzde %  2,8 4,0 1,5 1,9 2,9 4,1 4,5 3,4 

5001 TL ÜSTÜ Frekans 0 0 0 0 7 2 9 18 

Yüzde %  ,0 ,0 ,0 ,0 1,4 ,4 1,6 ,8 

Toplam Frekans 
109 50 130 308 517 462 557 2133 

Yüzde %  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Ek Tablo 15. Ġzmir-Bu Kentte YaĢam Süreniz-Mahallede Yasamaktan Memnunluk KarĢılaĢtırması 

ĠZMĠR- BU KENTTE YASAM SÜRENIZ * BU MAHALLEDE YASAMAKTAN MEMNUNLUK 

  BU MAHALLEDE YASAMAKTAN MEMNUNLUK Genel 

Toplam  1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

BU KENTTE YASAM 

SÜRENIZ 

Doğduğumdan beri Frekans 8 13 30 32 58 41 61 243 

Yüzde %  22,2 44,8 44,1 39,5 29,4 26,6 38,9 33,7 

1-5 YIL Frekans 3 2 9 4 17 12 9 56 

Yüzde %  8,3 6,9 13,2 4,9 8,6 7,8 5,7 7,8 

6-10 YIL Frekans 1 2 7 14 21 11 12 68 

Yüzde %  2,8 6,9 10,3 17,3 10,7 7,1 7,6 9,4 

11-15 YIL Frekans 6 3 10 8 28 24 12 91 

Yüzde %  16,7 10,3 14,7 9,9 14,2 15,6 7,6 12,6 

16-20 YIL Frekans 7 5 4 11 21 25 22 95 

Yüzde %  19,4 17,2 5,9 13,6 10,7 16,2 14,0 13,2 

21-25 YIL Frekans 2 2 4 5 16 13 12 54 

Yüzde %  5,6 6,9 5,9 6,2 8,1 8,4 7,6 7,5 

25 YIL Üstü Frekans 9 2 4 7 36 28 29 115 

Yüzde %  25,0 6,9 5,9 8,6 18,3 18,2 18,5 15,9 

Toplam Frekans 36 29 68 81 197 154 157 722 

Yüzde %  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Ek Tablo 16. BUGÜN EÇĠM OLSA * SĠYASĠ GÖRÜġÜNÜZDEN DOLAYI AYRIMCILIĞA UĞRADINIZ MI ? 

  SĠYASĠ GÖRÜġÜNÜZDEN DOLAYI Genel 

Toplam  EVET HAYIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUGÜN EÇĠM OLSA 

Oy Kullanmayacağım Frekans 29 57 86 

Yüzde %  4,4 3,9 4,0 

AKP Frekans 82 306 388 

Yüzde %  12,6 20,7 18,2 

CHP Frekans 86 364 450 

Yüzde %  13,2 24,6 21,1 

MHP Frekans 21 131 152 

Yüzde %  3,2 8,9 7,1 

BDP Frekans 311 259 570 

Yüzde %  47,6 17,5 26,7 

DP Frekans 2 1 3 

Yüzde %  ,3 ,1 ,1 

SP Frekans 4 0 4 

Yüzde %  ,6 ,0 ,2 

HAS Frekans 1 0 1 

Yüzde %  ,2 ,0 ,0 

Kararsızım Frekans 54 192 246 

Yüzde %  8,3 13,0 11,5 

Yanıt Vermek Ġstemiyor Frekans 57 160 217 

Yüzde %  8,7 10,8 10,2 

Diğer Frekans 6 10 16 

Yüzde %  ,9 ,6 ,7 

Toplam Frekans 653 1480 2133 

Yüzde %  100,0 100,0 100,0 
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Ek Tablo 17. Hane Aylık Gelir  * Oturduğunuz Mahalleden Dolayı Ayrımcılığa Uğradınız Mı KarĢılaĢtırması 

HANE AYLIK GELĠR  * OTURDUGUNUZ MAHALLEDEN DOLAYI AYRIMCILIĞA UĞRADINIZ 

MI? 

  OTURDUGUNUZ 

MAHALLEDEN DOLAYI Genel 

Toplam  EVET HAYIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

GELĠR  

0-300 TL Frekans 14 67 81 

Yüzde %  5,9 3,5 3,8 

301-500 TL Frekans 28 114 142 

Yüzde %  11,8 6,0 6,7 

501-700 TL Frekans 27 246 273 

Yüzde %  11,3 13,0 12,8 

701-1000 TL Frekans 62 492 554 

Yüzde %  26,1 26,0 26,0 

1001-1500 TL Frekans 50 363 413 

Yüzde %  21,0 19,2 19,4 

1501-2500 TL Frekans 40 399 439 

Yüzde %  16,8 21,1 20,6 

2501-3500 TL Frekans 11 130 141 

Yüzde %  4,6 6,9 6,6 

3501-5000 TL Frekans 6 66 72 

Yüzde %  2,5 3,5 3,4 

5001 TL ÜSTÜ Frekans 0 18 18 

Yüzde %  ,0 ,9 ,8 

Toplam Frekans 238 1895 2133 

Yüzde %  100,0 100,0 100,0 
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Ek Tablo 18. KonuĢulan Dil -KonuĢtuğunuz Dil ya da ġiveden Dolayı Ayrımcılığa Uğradınız Mı KarĢılaĢtırması 

KONUSULAN DĠL * KONUġTUGUNUZ DĠL YADA ġĠVEDEN DOLAYI AYRIMCILIĞA UĞRADINIZ MI? 

  
KONUġTUGUNUZ DĠL YADA 

ġĠVEDEN DOLAYI Genel 

Toplam 
 

EVET HAYIR 

 

 

 

 

 

 

KONUSULAN DĠL 

Türkçe Frekans 127 1198 1325 

Yüzde %  25,8 73,0 62,1 

Kürtçe/Zazaca Frekans 336 367 703 

Yüzde %  68,3 22,4 33,0 

Arapça Frekans 7 37 44 

Yüzde %  1,4 2,3 2,1 

Arnavutça Frekans 0 1 1 

Yüzde %  ,0 ,1 ,0 

Lazca Frekans 1 0 1 

Yüzde %  ,2 ,0 ,0 

Türkçe-Kürtçe Frekans 21 38 59 

Yüzde %  4,3 2,3 2,8 

Toplam Frekans 492 1641 2133 

Yüzde %  100,0 100,0 100,0 
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Ek Tablo 19. Cinsiyet- Cinsel Kimliğinizden Dolayı Ayrımcılığa Uğradınız Mı KarĢılaĢtırması 

CĠNSĠYET * CĠNSEL KĠMLĠĞĠNĠZDEN DOLAYI 

  
CĠNSEL KĠMLĠĞĠNĠZDEN 

DOLAYI Genel 

Toplam 
 

EVET HAYIR 

CĠNSĠYET Erkek Frekans 30 1221 1251 

Yüzde %  17,9 62,1 58,6 

Kadın Frekans 138 744 882 

Yüzde %  82,1 37,9 41,4 

Toplam Frekans 168 1965 2133 

Yüzde %  100,0 100,0 100,0 
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Ek Tablo 20. Kentin En Önemli Sorunu * Türkiye’nin En Önemli Sorunu 

KENTĠN EN ÖNEMLĠ SORUNU * TÜRKĠYENĠN EN ÖNEMLĠ SORUNU 

  TÜRKĠYENĠN EN ÖNEMLĠ SORUNU 

Genel 

Toplam 
 Sorun 

Yok Ġssizlik Yoksulluk Ekonomi 

Kürt 

Sorunu 

Laik/Dinci 

ÇatıĢması 

Sınıf 

ÇatıĢması 

Mezhep 

ÇatıĢması 

Siyasal 

ÇatıĢma Eğitim Demokrasi Yolsuzluk Ayrımcılık 

Demokrasi 

Eksikliği 

 

 

 

 

 

 

 

KENTĠN 

EN 

ÖNEMLĠ 

SORUNU 

Sorun yok Frekans 4 5 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15 

Yüzde%  25,0 ,5 ,4 ,4 ,5 ,0 3,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,7 

Ġssizlik Frekans 2 607 117 74 276 19 9 3 0 1 0 1 1 1 1111 

Yüzde%  12,5 64,6 45,3 31,4 49,6 28,8 32,1 17,6 ,0 25,0 ,0 50,0 25,0 50,0 52,1 

Ayrımcılık Frekans 0 47 17 16 105 9 4 6 0 0 1 0 0 0 205 

Yüzde%  ,0 5,0 6,6 6,8 18,9 13,6 14,3 35,3 ,0 ,0 33,3 ,0 ,0 ,0 9,6 

Yoksulluk Frekans 0 72 63 23 54 8 3 1 0 0 0 0 0 0 224 

Yüzde%  ,0 7,7 24,4 9,7 9,7 12,1 10,7 5,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 10,5 

DıĢarıdan 

göç 

Frekans 2 61 22 30 37 11 2 1 0 0 0 0 0 0 166 

Yüzde%  12,5 6,5 8,5 12,7 6,7 16,7 7,1 5,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 7,8 

Kayırmacılık Frekans 0 11 4 7 9 2 3 1 1 0 0 0 0 0 38 

Yüzde%  ,0 1,2 1,6 3,0 1,6 3,0 10,7 5,9 100,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,8 

Çarpık 

YapılaĢma 

Frekans 5 40 6 18 24 4 4 2 0 1 2 0 1 1 108 

Yüzde%  31,2 4,3 2,3 7,6 4,3 6,1 14,3 11,8 ,0 25,0 66,7 ,0 25,0 50,0 5,1 

UlaĢım Frekans 1 22 5 15 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 55 

Yüzde%  6,2 2,3 1,9 6,4 1,1 6,1 3,6 5,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,6 

Altyapı Frekans 1 32 8 31 14 4 0 0 0 0 0 1 0 0 91 

Yüzde%  6,2 3,4 3,1 13,1 2,5 6,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 50,0 ,0 ,0 4,3 

Konut Frekans 0 6 5 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 17 

Yüzde%  ,0 ,6 1,9 1,3 ,2 ,0 ,0 11,8 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,8 

Yönetim Frekans 1 37 10 18 27 5 1 0 0 2 0 0 2 0 103 

Yüzde%  6,2 3,9 3,9 7,6 4,9 7,6 3,6 ,0 ,0 50,0 ,0 ,0 50,0 ,0 4,8 

Toplam Frekans 16 940 258 236 556 66 28 17 1 4 3 2 4 2 2133 

Yüzde%  100,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Ek Tablo 21. Bugün Seçim Olsa-Türkiye'nin Geleceğinden EndiĢe Duyuyor musunuz 

KarĢılaĢtırması 

BUGÜN SEÇĠM OLSA * TÜRKĠYE'NĠN GELECEĞĠNDEN ENDĠġE DUYUYORMUSUNUZ 

  TR'NĠN GELECEĞĠNDEN 

ENDĠġE 

Genel 

Toplam 
 FĠKRĠM 

YOK EVET HAYIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUGÜN SEÇĠM 

OLSA 

Oy Kullanmayacağım Frekans 
13 59 14 86 

Yüzde %  4,3 4,1 3,5 4,0 

AKP Frekans 48 179 161 388 

Yüzde %  15,9 12,5 40,0 18,2 

CHP Frekans 24 384 42 450 

Yüzde %  7,9 26,9 10,4 21,1 

MHP Frekans 8 124 20 152 

Yüzde %  2,6 8,7 5,0 7,1 

BDP Frekans 95 402 73 570 

Yüzde %  31,5 28,2 18,1 26,7 

DP Frekans 0 3 0 3 

Yüzde %  ,0 ,2 ,0 ,1 

SP Frekans 0 2 2 4 

Yüzde %  ,0 ,1 ,5 ,2 

HAS Frekans 0 0 1 1 

Yüzde %  ,0 ,0 ,2 ,0 

Kararsızım Frekans 50 158 38 246 

Yüzde %  16,6 11,1 9,4 11,5 

Yanıt Vermek Ġstemiyor Frekans 64 103 50 217 

Yüzde %  21,2 7,2 12,4 10,2 

Diğer Frekans 0 14 0 14 

Yüzde %  ,0 ,9 ,0 ,7 

TKP Frekans 0 7 1 8 

Yüzde %  ,0 ,5 ,2 ,4 

DSP Frekans 0 2 0 2 

Yüzde %  ,0 ,1 ,0 ,1 

HEPAR Frekans 0 2 0 2 

Yüzde %  ,0 ,1 ,0 ,1 

ESP Frekans 0 0 1 1 

Yüzde %  ,0 ,0 ,2 ,0 

Toplam Frekans 
302 1428 403 2133 

Yüzde %  100,0 100,0 100,0 100,0 
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Ek Tablo 22. Eğitim Durumunuz –Laik/Dinci Skalasındaki Yer KarĢılaĢtırılması 

EĞĠTĠM DURUMUNUZ * LAĠK-DĠNCĠ 

  
LAĠK-DĠNCĠ Genel 

Toplam 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

EĞĠTĠM 

DURUMUN

UZ 

Okur yazar değil Frekans 15 2 10 43 37 34 49 190 

Yüzde %  ,7 ,1 ,5 2,0 1,7 1,6 2,3 8,9 

Okuma yazma 

biliyor 

Frekans 12 6 10 35 28 19 27 137 

Yüzde %  ,6 ,3 ,5 1,6 1,3 ,9 1,3 6,4 

Ġlkokul Frekans 74 38 45 139 77 67 67 507 

Yüzde %  3,5 1,8 2,1 6,5 3,6 3,1 3,1 23,8 

Ortaokul Frekans 52 21 17 79 56 31 40 296 

Yüzde %  2,4 1,0 ,8 3,7 2,6 1,5 1,9 13,9 

Lise Frekans 130 50 51 169 80 45 46 571 

Yüzde %  6,1 2,3 2,4 7,9 3,8 2,1 2,2 26,8 

Üniversite Frekans 131 52 58 76 48 22 19 406 

Yüzde %  6,1 2,4 2,7 3,6 2,3 1,0 ,9 19,0 

Yük.Lisans/Doktora Frekans 12 4 5 3 2 0 0 26 

Yüzde %  ,6 ,2 ,2 ,1 ,1 ,0 ,0 1,2 

Toplam Frekans 426 173 196 544 328 218 248 2133 

Yüzde %  20,0 8,1 9,2 25,5 15,4 10,2 11,6 100,0 
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Ek Tablo 23. Hane Aylık Gelir -Özerklik TartıĢmalarını Nasıl Değerlendiriyorsunuz 

KarĢılaĢtırması 

HANE AYLIK GELĠR * OZERKLĠK TARTIġMALARINI NASIL DEGERLENDĠRĠYORSUNUZ  

  OZERKLĠGĠ NASIL 

DEGERLENDĠRĠYORSUNUZ Genel 

Toplam  FĠKRĠM YOK OLUMLU OLUMSUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GELĠR  

0-300 TL Frekans 16 38 27 81 

Yüzde % GELĠR 

GRUP 19,8 46,9 33,3 100,0 

 of Toplam ,8 1,8 1,3 3,8 

301-500 TL Frekans 40 49 53 142 

Yüzde % GELĠR 

GRUP 28,2 34,5 37,3 100,0 

 of Toplam 1,9 2,3 2,5 6,7 

501-700 TL Frekans 67 92 114 273 

Yüzde % GELĠR 

GRUP 24,5 33,7 41,8 100,0 

 of Toplam 3,1 4,3 5,3 12,8 

701-1000 TL Frekans 99 180 275 554 

Yüzde % GELĠR 

GRUP 17,9 32,5 49,6 100,0 

 of Toplam 4,6 8,4 12,9 26,0 

1001-1500 TL Frekans 66 92 255 413 

Yüzde % GELĠR 

GRUP 16,0 22,3 61,7 100,0 

 of Toplam 3,1 4,3 12,0 19,4 

1501-2500 TL Frekans 55 88 296 439 

Yüzde % GELĠR 

GRUP 12,5 20,0 67,4 100,0 

 of Toplam 2,6 4,1 13,9 20,6 

2501-3500 TL Frekans 23 23 95 141 

Yüzde % GELĠR 

GRUP 16,3 16,3 67,4 100,0 

 of Toplam 1,1 1,1 4,5 6,6 

3501-5000 TL Frekans 4 12 56 72 

Yüzde % GELĠR 

GRUP 5,6 16,7 77,8 100,0 

 of Toplam ,2 ,6 2,6 3,4 

5001 TL ÜSTÜ Frekans 0 6 12 18 

Yüzde % GELĠR 

GRUP ,0 33,3 66,7 100,0 

 of Toplam ,0 ,3 ,6 ,8 

Toplam Frekans 370 580 1183 2133 

Yüzde % GELĠR 

GRUP 17,3 27,2 55,5 100,0 

 of Toplam 17,3 27,2 55,5 100,0 
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EK 2. ANKET ÖRNEĞĠ  

Anketörün adı, soyadı:..........................................        ĠL:     Ġlçe:          

Anket No: ................               Mahalle:……………………….  Sokak:…………….. 

KĠġĠ VE HANE BĠLGĠLERĠ 

1. Cinsiyet:  Erkek ( 1)                              Kadın (  2)  

2. YaĢ (RAKAM YAZ)      : ……….  

3. Medeni Durum:  Bekar ( 1) Evli ( 2 )  Dul( 3 )        

4. Doğum yeri:  Ġl:.........................                ( 1 )Köy                    ( 2 ) ġehir Merkezi  

5. Kaç Yıldır Bu Kentte yaĢıyorsunuz Doğduğumdan beri ( 0)           (RAKAM YAZ) :……… yıl 

6. Hanenizin Köy (Kırsal Alan) Ġle ĠliĢkisi (Akrabanız, Malınız Olması ,Erzak Gelmesi Vb) Var mı ?  

Evet (  1 )               Hayır (  2 )  

7. Eğitim Durumunuz:   

Okur-yazar değil ( 1 )      Okur-yazar ( 2 )    Ġlkokul ( 3 )  Ortaokul ( 4 )          Lise ( 5 )    Üniversite/Yüksekokul 

( 6 )           Y.Lisans/Doktora ( 7 ) 

8. Geçen hafta para kazanmak için bir iĢte çalıĢtınız mı? ÇalıĢtınızsa mesleğiniz nedir? 

ÇALIŞIYOR İSE:     ÇALIŞMIYOR İSE: 

(1) Devlet memuru, Ģef, müdür vd   (10) Emekli 

(2) Özel sektörde memur, müdür, vd   (11) Ev kadını 

(3) ĠĢçi      (12) Öğrenci 

(4) Küçük esnaf / zanaatkâr /Ģoför vs)  (13) ĠĢsiz, iĢ arıyor 

(5) Tüccar/sanayici/iĢadamı    (14)  ÇalıĢamaz halde 

(6) Serbest meslek (Mim.,avu.,dr.vb )  (15) ÇalıĢmıyor, ĠĢsizlik Sigortası Alıyor 

(7) Marjinal sektör (iĢp. simit, hizmetli..vb )  (16 ) ÇalıĢmıyor, Diğer:.....................................) 

(8) Çiftçi, ziraatçı, hayvancı 

(9) ÇalıĢıyor, diğer yazınız (...............................................................................................) 

9. Kendi Kimliğinizi nasıl tanımlarsınız?(Birden Fazla Yanıt verebilir) 

KÖKEN:Türk (1 ) Arap ( 2 ) Kürt ( 3 )  Roman(4 )   Türkiyeli (5 )   T.C VatandaĢı(6 )     Diğer .. 

DĠN:       Sünni Hanefi( 7)   Sünni ġafi (8  )    Alevi ( 9 )     Müslüman(10 )   Hıristiyan( 11)  Diğer. 

10. Kendi kimliğinizi tanımlarken hangisi daha önceliklidir 

( 1 )Din                ( 2 )Etnik Kimlik        ( 3 )Siyasi GörüĢ         (4 )AĢiret           ( 5 ) Ekonomik Durum  

(6 ) Memleket       ( 7 )Cinsiyet              ( 8 )VatandaĢlık        Diğer(.....................................................) 

11. Aile Ġçinde, Evde En Çok Hangi Dil KonuĢulur   ( .....................................................................) 

12. Evinizde Kaç KiĢi YaĢıyor (RAKAM YAZ) :……..….kiĢi  

13. Eve Gelir Getirmek Ġçin Kaç KiĢi ÇalıĢmaktadır:   

Hiç ( 0)    …........................ kiĢi  (RAKAM YAZ)   Bunlardan Kaçı Çocuk (....................) 

14. Evdeki Tüm  ÇalıĢanların Kazancı ve Diğer Yan Gelirleri  Toplarsanız; 

Hane Toplam Aylık Geliri  ….....……........TL               Hane Toplam Aylık Harcaması:………… 

15. Sosyal Güvenceniz:   Yok(0)           YeĢil Kart(1)           SGK(2)                     Özel Sigorta(3) 

MEKANA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER  

16. Oturduğum eve :          Kira ödemiyorum ( 1)                      Kira ödüyorum ( 2) 
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17. Bu Kentte Oturduğunuz  Mahalle: 

( 1 ) Kimliğini belirler                  ( 2 ) Ekonomik durumunu belirler 

( 3 ) Sosyal durumunu belirler            ( 4 )Hepsini belirler 

( 5)  Hiç birini belirlemez                      (   ) Diğer(………………………………… 

18. Bu Kentin  En Önemli Sorunu:  

       ( 1 )   ĠĢsizlik ( 6 ) Çarpık YapılaĢma 

       ( 2 )   Ayrımcılık ( 7 ) UlaĢım   

       ( 3 )    Yoksulluk   ( 8 ) Altyapı 

       ( 4 )    DıĢardan Göç  ( 9 ) Konut                    

       ( 5 )    Kayırmacılık                                   (10) Yönetim                                Diğer...............……………….. 

19. Bu Kentin Kesinlikle YaĢamam Dediğiniz Mahallesi Var mı? 

( 1 )Var ............................................Mahallesi/Bölgesi                    ( 0 )Yok, her yerde yaĢarım  

20. Oturduğunuz Mahallede YaĢayanların Ekonomik Durumları, Sosyal, Kültürel (Gelenek, 

Görenek,Adet, Din,Dil Vb..) Değerleri Aynı mı? 

Evet( 1)   Hayır ( 2)  Fikrim yok( 0) 

21. Bu Mahallede Oturmanızın En Önemli Nedeni?  

(1) Akrabalarım/Tanıdıklarım/ HemĢehrilerim olduğu için (7) Kendimi rahat/ güvende hissettiğim için 

(2) Ekonomik KoĢullarıma Uygun Olduğu Ġçin                         (8 ) ĠĢ yerime yakın olduğu için  

( 3) Benimle aynı kimlikten insanlar yaĢadığı için                     (9 ) Ġyi bir mahalle olduğu için  

( 4) Benimle aynı yaĢam tarzına sahip insanlar yaĢadığı için  (10) Kentin seçkin  kesimi oturduğu  için 

( 5 ) Bu mahallede dayanıĢma olduğu için/Mahalleli birbirine sahip çıktığı için 

( 6) Kentin baĢka bir yerinde oturma Ģansımın olmaması  

Diğer (………………………….)                                (11)Benimle aynı inançtan insanlar yaĢadığı için   

 

22. Oturduğunuz Mahallenin Kamu Kurum ve KuruluĢları Tarafından Hizmet Alımında Haksızlığa 

Uğradığını DüĢünüyor musunuz?  

( 1 )Evet   ( 2 )Hayır                 (0)Fikrim Yok          

Evet ise,Neden; 

( 1 )Mahallede YaĢayanların Siyasi GörüĢü Farklı   

( 2)Mahallede YaĢayanların Din/Mezhep Farklılığından 

( 3 )Mahallede YaĢayanların Etnik Kimliğinden Dolayı        

 (4)Mahallede YaĢayanların Yoksul Olmasından    (  )Diğer................................... 

 

23. Sizce Yeni Yapılan Siteler, Lüks Konutlar, Apartmanlar veya Kentsel DönüĢüm Uygulamaları 

Toplumda Bir AyrıĢmaya Yol Açıyor mu? 

( 1 ) Evet  ( 2 ) Hayır 

24. Bu mahallede yaĢamaktan memnun musunuz (1’den 7’ye Numaralandır) 

(Hiç memnun değilim 1.......2.........3..................4.......................5..........6............7 Çok memnunum) 

25. Sizce Türkiye’de Mahalle Baskısı Var mı? 

( 1 )Var  ( 2 )Yok 

Var Ġse; Siz Hiç Mahalle Baskısı Hissettiniz mi?  ( 1 ) Evet      ( 2 )Hayır 
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26. AĢağıdaki Nedenlerden Dolayı Kendinizi Hiç DıĢlanmıĢ Hissettiğiniz Oldu mu? 

Etnik Kimliğinizden Dolayı Ayrımcılığa Uğradınız mı  ( 1  ) Evet ( 2 ) Hayır 

Dini/Mezhepsel Kimliğinizden Dolayı Ayrmcılığa Uğradınız mı ( 1  ) Evet ( 2 ) Hayır 

Ekonomik Durumunuzdan Dolayı Ayrımcılığa Uğradınız mı ( 1  ) Evet ( 2 ) Hayır 

Siyasi GörüĢünüzden Dolayı Ayrımcılığa Uğradınız mı ( 1  ) Evet ( 2 ) Hayır 

Oturduğunuz  Mahalleden Dolayı Ayrımcılığa Uğradınız mı (  1 ) Evet ( 2 ) Hayır 

Giyim KuĢamınızdan Dolayı  Ayrımcılığa Uğradınız mı (  1 ) Evet ( 2 ) Hayır 

KonuĢtuğunuz Dil Yada ġive Nedeniyle Ayrımcılığa Uğradınız mı (  1 ) Evet ( 2 ) Evet 

Cinsel Kimliğinizden Dolayı Ayrımcılığa Uğradınız mı (  1 ) Evet ( 2 ) Hayır 

YaĢam Tarzınız Nedeni Ġle Ayrımcılığa Uğradınız mı (  1 ) Evet ( 2 ) Hayır 

 

27. AĢağıdakilerden Dolayı Bir BaĢkasına Tavır Alınabilir mi? 

Etnik Kimlik(Türk, Kürt, Roman, Laz, Vb..) Farklılığı ( 1 ) Evet ( 2 ) Hayır 

Din/Mezhep Farklılığıı  (  1) Evet ( 2 ) Hayır 

Ekonomik Durum Farklılığı  (  1) Evet (  2) Hayır 

Siyasi GörüĢünden Dolayı ( 1 ) Evet ( 2 ) Hayır 

YaĢadığı Mahalleden Dolayı ( 1 ) Evet ( 2 ) Hayır 

Giyim KuĢamından Dolayı ( 1 ) Evet ( 2 ) Hayır 

KonuĢtuğu Dil ya da ġive Farklılığı ( 1 ) Evet ( 2 ) Hayır 

Cinsel Kimlik Farklılığı ( 1 ) Evet ( 2 ) Hayır 

YaĢam Tarzı Farklılığı ( 1 ) Evet ( 2 ) Hayır 

 

28. Sizce Kentteki Mahalleler Arası AyrıĢmanın Nedenleri Nelerdir?(Birden fazla yanıt verebilir) 

( 1 )Siyasi KutuplaĢma                       ( 2 )Gelir Durumu       ( 3 )Kürt Sorunu    

( 4 )Mezhep Farklılığı                            ( 5 )Mahalle Baskısı       ( 6 )Toplumun MuhafazakarlaĢması   

( 7 )Etnik Kimlik Farklılığı                    ( 8 )HemĢehricilik           ( 9 )Toplumun YozlaĢması   

(10) YaĢam Tarzı Farklılığı                  ( 11 ) Laik/Dinci AyrıĢması    

( 0) Mahalleler Arası AyrıĢma Yok                             Diğer.......................................................  

29. Bu Mahallede Herhangi Bir Devlet Kurumunca Kömür/ġeker/Para/Ekmek/Un/Bakliyat vb..ġeyler 

Dağıtıldı mı?  

( 1 )Evet      ( 2 )Hayır                           ( 3 ) Bilmiyorum 

30. Bu Kentteki GeliĢmeler (olaylar, yenilikler) Hakkında Asıl Olarak Nereden Bilgilenirsiniz? 

( 1 )KomĢu/EĢ/Dost       ( 2 )Tv/Radyo/Gazete   ( 3 )Belediye/Valilik/Emniyet  

( 4 )Parti/Sendika/ Dernek    ( 5 )Cemaat/Tarikat/Cami       ( 6 )Mahalle Meclisi     

Diğer........................................................ 

31. Son 30 Yıl Ġçinde Kentinizde Toplumsal Açıdan Olumsuz GeliĢmeler YaĢandığını DüĢünüyor 

musunuz? 

(  )Evet    (  )Hayır 

Evet Ġse; AĢağıdakilerden Hangileri(Birden Fazla Yanıt Verilebilir) 

( 1)Mahalle Bazında AyrıĢma/DıĢlanma Arttı      (2 )Gecekondular Arttı  ( 3)Yoksulluk Arttı  

(4 )Siyasal ÇatıĢmalar Arttı    (5 )Mahalledeki Farklılıklara KarĢı Baskı Arttı  

(6 )Ahlaki YozlaĢma Arttı    (7 )Muhafazakarlık Arttı  (8 )HoĢgörüsüzlük Arttı 

(9 )Göçle Gelenler Arttı   Diğer.................................................. 
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SĠYASĠ TUTUM 

32. Siyasi Kimliğinizi Nasıl Tanımlarsınız ?  

( 1 )  Milliyetçi                       (4 )  Muhafazakar                     ( 7)  Dinsel Muhafazakar  

( 2 )  Liberal                           (5) Ulusalcı                              ( 8) Sosyal Demokrat  

( 3 ) Sosyalist                         (6 ) Yurtsever Akım                 Diğer ………….………………….. 

33. Bir Önceki BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı (2009) Seçiminde Oy Verdiğiniz Parti: 

…………… Partisi                   ( 0 ) Oy kullanmadım     ( 9 )Yanıt vermek istemiyor 

34. 2010 Yılındaki Referandum da (Halk Oylamasında) Hangi Yönde Oy Kullandınız 

   Evet ( 1 )        Hayır ( 2 )      (0 ) Oy Kullanmadım     ( 3 )Boykot Ettim   ( 9 )Yanıt vermek istemiyor 

35. Bugün Genel Seçim Olsa Oy Vereceğiniz Parti:  

  …… Partisi                  Oy Kullanmayacağım ( 0 )      ( 8)Kararsızım       ( 9 )Yanıt vermek istemiyor 

36. Belediyenize ait   Mahalle Meclisi var mı?   ( 1 ) Evet      ( 2 ) Hayır               ( 3 ) Haberim Yok 

(Evet ise) Siz üye misiniz?      ( 1 ) Evet      ( 2 ) Hayır     

TOPLUMSAL TUTUM 

37. Sizce Türkiye’nin En Önemli Sorunu Nedir ? 

ĠĢsizlik( 1 )                    Yoksulluk ( 2  )           ( 3 )Ekonomi          Kürt Sorunu  ( 4  ) 

Laik/Dinci ÇatıĢması ( 5 )  Sınıf(ĠĢçi-Patron) ÇatıĢması ( 6 )       Mezhep ÇatıĢması ( 7 ) 

( ) Diğer.................................. 

38. AĢağıda Sayılanlardan Hangileri Ġle KomĢu Olmak, Aynı Mahallede YaĢamak Yada Sosyal Ve ĠĢ 

Hayatınızda ĠliĢki Kurmak Ġstemezdiniz? (Birden Fazla Yanıt Verilebilir) 

( 1 ) Kürt/Türk/Laz gibi Etnik kökeni farklı biri ( 9 )  Roman/Çingene biri 

( 2 ) Dini inancı/mezhebi farklı biri   (10 ) Yoksul/Fakir biri 

( 3 ) EĢcinsel biri     (11 ) Siyasi GörüĢü Benimkinden Farklı biri 

( 4 ) Eğitimsiz ve/veya Cahil biri   ( 12) Türbanlı biri 

( 5 ) Ġçki içen biri     ( 13) YaĢam tarzı benimkinden farklı biri          

( 6 ) Laik biri               ( 14) Dinci biri  

( 7 ) Hepsi ile iliĢki kurarım    

( 8 )  ĠĢsiz biri      Diğer............................................... 

39. Gelecekteki EĢinizin veya Gelininiz/Damadınız  (Birden Fazla Yanıt Verilebilir) 

( 1 )BaĢka Bir Din veya Mezhepten Olamaz       (6 ) Laik Olamaz 

( 2 )BaĢka Bir Etnik Kökenden(Türk/Kürt/Arap/Roman) Olamaz         ( 7 ) Dinci Olamaz     

(3 )Farklı YaĢam Tarzı Olamaz    ( 8 ) Eğitimsiz ve/veya Cahil Olamaz 

(4 )  Yoksul/Fakir Olamaz ( 9 ) Sayılalardan Hiç Biri Önemli Değil              

(5)BaĢka Bir Siyasi GörüĢten Olamaz  

Diğer(.................................................................  

40. Sizce Türkiye’de Ġnsanlar Arasında Ayrımcılık yapılyor mu?   

( 1 )Evet    ( 2 )Hayır 

Evet Ġse Hangi Yönlerden (Birden Fazla Yanıt Verilebilir) 

( 1 )Etnik Kimlik(Türk, Kürt, Roman, Laz, Vb..) Farklılığı  ( 2 )Din/Mezhep Farklılığı  

( 3 )Ekonomik Durum Farklılığı   ( 4 )Siyasi GörüĢünden Dolayı ( 5 )YaĢadığı Mahalleden Dolayı 

( 6 )Giyim KuĢam Farklılığı (7)KonuĢtuğu Dil Ya Da ġive Farklılığı (8 )Cinsel Kimlik Farklılığı 

( 9 )YaĢam Tarzı Farklılığı    Diğer................................................................ 
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41. Sizce AĢağıdakilerden Hangisi Türkiye’de Sorun Olarak Algılanıyor (Birden Fazla Yanıt Verebilir)   

( 1  ) Farklı kültürel-etnik kökene sahip olmak                                    ( 5 ) Farklı din/mezhepten olmak 

( 2 ) Farklı sosyal durumlarda(,makamlarda,görevlerde,mesleklerde) olmak (6 ) Yoksul/Zengin  olmak 

( 3 ) Eğitimsiz olmak    ( 7 ) Yabancı olmak  ( 8  )EĢcinsel Olmak 

( 4 ) Hiçbiri Sorun olarak Algılanmıyor          Diğer(................................................................  )                                                     

42. 41. Soruda Belirttikleriniz Toplumsal DıĢlanmaya Neden Olur mu? 

(1 ) Evet      ( 2 ) Hayır 

43. Günümüz KoĢullarında Bir AĢirete/Cemaate/Tarikata/Topluluğa/Dini Kuruma Üye Olmak YaĢamı 

KolaylaĢtırmak(ĠĢ,AĢ Bulma, Sahiplenilme Vb.)  Açısından  Yarar Sağlar mı? 

 

( 1 ) Evet                 ( 2 ) Hayır                     ( 0 ) Fikrim Yok 

(Evet ise) Sizin böyle bir bağlantınız  var mı?  

                                          .................................... ile bağlantım Var                        ( 0 )Yok 

44. Günümüz KoĢullarında Bir Vakıf/ Siyasi Parti/ Sendika/Dernek/HemĢehri Örgütüne  Vb. Üye Olmak 

YaĢamı KolaylaĢtırmak Açısından  Gerekli midir? 

( 1 ) Evet                 ( 2 ) Hayır                     ( 0 ) Fikrim Yok 

(Evet ise) Sizin böyle bir bağlantınız var mı? 

                                               .................................... ile bağlantım Var                        ( 0 )Yok 

DEĞER YARGILARI 

45. Türkiye’de Kimlik/Özgürlük/Kendini Ġfade/Ġnancı Özgürce YaĢama Konularında Sorun YaĢanıyor 

mu? 

       ( 1 )Evet                                                    ( 3 ) Evet, çevresel engeller var 

       ( 2 )Evet, bazı sıkıntılar var                      ( 4 ) Evet, yasal engeller var, 

       (  ) Evet, Diğer.......................                   (5)Hayır, engel yok ama yine de tedirgin oluyorum 

                                                                         (  )Hayır, Diğer.......................................... 

46. Kimliğinizi/YaĢam Tarzınızı/Ġnançlarınızı/DüĢüncelerinizi Baskı Göreceğinizi DüĢünerek, 

Gizlediğiniz Oldu Mu? 

 ( 1 )Evet    ( 2 )Hayır 

       ( Evet ise de/ Hayır ise de) YaĢadığınız yerin bunda etkisi var mı? 

      (1 )Evet   ( 2 )Hayır 

47. Sizce Türkiye’de Ayrıcalık Tanınan, Kayırılan, Korunan Birileri Var Mı? 

( 1 )Var   ( 2 )Yok   

48. AlıĢ-VeriĢi Genelde Nereden Yaparsınız?  

( 1 ) Süper/Hiper market     ( 2 ) AlıĢ-VeriĢ Merkezi         ( 3 )Mahalle bakkalı     (  )Diğer..................... 

49. AlıĢveriĢ Yapmaya/Yapmamaya Özellikle Dikkat Ettiğiniz Mağaza ya da  Markalar Var mı? (Örnek 

vererek sor)    

( 1 ) Var              ( 2 ) Yok                   

50. Ġçinde Bulunduğumuz Süreci Değerlendirdiğinizde Türkiye’nin Geleceğinden EndiĢe Duyuyor 

Musunuz? 

( 1 )Evet   ( 2 )Hayır  ( 0 )Fikrim Yok         

Evet ise hangi konuda;  

( 1 )Bölünme korkusu              ( 3 ) Ġslami bir toplum yapısına gidiĢ        ( 5 )  Ekonomik durum 

( 2 )Toplumsal çatıĢma Potansiyeli  ( 4 ) Toplumsal AyrıĢma         (  )Diğer............................. 
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51. YaĢam tarzınızı Laik-Dinci skalasında nereye oturtursunuz?  (1’den-7’ye Numaralandır) 

(Laik 1........ 2 .......... 3 ........... 4 ............ 5 ............. 6 .............. 7  Dinci)  

52. Ġçkili yerlerin Kent DıĢına TaĢınmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

(  1 ) Olumlu    ( 2 )Olumsuz    ( 0 )Fikrim yok 

53. Sizce Devlet tüm etnik ve dini kimliklere kendilerini ifade etme imkanı vermeli mi? 

 ( 1 )Evet                       ( 2 )Hayır    ( 0 )Fikrim yok 

54. Hükümetin Açılım/Reform Politikalarını Destekliyor musunuz?  (1’den 7’ye Numaralandır) 

Yargı Reformu     (Desteklemiyorum 1.........2........3.......4.........5........6.....7 Destekliyorum)      (0)Bilmiyorum 

 Kürt Açılımı     (Desteklemiyorum 1.........2........3.......4.........5........6.....7 Destekliyorum)       (0)Bilmiyorum 

Ermeni Açılımı      (Desteklemiyorum 1.........2........3.......4.........5........6....7 Destekliyorum)        (0)Bilmiyorum 

Alevi Açılımı          (Desteklemiyorum 1.........2........3.......4.........5........6.....7 Destekliyorum)       (0)Bilmiyorum 

Roman Açılımı      (Desteklemiyorum 1.........2........3.......4.........5........6.....7 Destekliyorum)        (0)Bilmiyorum 

55.  Türkiye’nin Özerk Bölgelere Ayrılması TartıĢmalarını Nasıl Değerlendiriyorsunuz? 

     ( 1 )Olumlu                                           ( 2 )Olumsuz                                 ( 0 ) Fikrim yok 
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