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ÖNSÖZ 

 

İnsanoğlu varolduğu andan itibaren bulunduğu yerde sabit kalmamış, zaman 

içinde farklı sebeplerle yer değiştirmiştir. Birey bu değişiklikleri kimi zaman isteğe 

bağlı, kendi iradesiyle, kimi zaman ise zorunlu ve kitlesel olarak gerçekleştirmiştir. 

Ancak bu yer değişikliklerin tümüne bakıldığında en önemli iki sebebinin can 

güvenliği (terör) ve ekonomik olduğu görülmektedir.  

Göç sorunu 20. yüzyılın önde gelen sorunlarından biri olmuştur. Milyonlarca 

insan, -bireysel ve kitlesel şekilde- daha güvenli ve huzurlu buldukları yerlere göç 

etmişler, bazen de güvenlik sebebiyle göç ettirilmişlerdir. Türkiye, göç ile 1950li 

yıllarda tanışmış ve 1960 ve 1970lerde bu süreç hızlanmış, kentliler tarafından 

hissedilir hale gelmiştir. Türkiye, son 15 yıl boyunca yaşadığı terör sorunu nedeniyle, 

özellikle bazı bölgelerinde -yerleşimin dağınık ve güvenliğin az olduğu bölgelerinde- 

insanların can güvenlikleri için göç ettiği veya güvenlik güçleri tarafından korunmanın 

çok zor olduğu yerleşim alanlarında göçe teşvik edildikleri bir ülke olmuştur.  

Bu araştırmada, Hakkari ili Çukurca ilçesinden Van ili Yalım Erez Mahallesine 

göç eden göçmenlerin göç sonrası tutumları incelenecektir.  

Bu araştırmayı yapmamda bana danışmanlık eden hocam sayın Prof. Dr. M. 

Ruhi KÖSE’ ye, bölüm hocalarım Yrd. Doç. Dr. Emin Y. DEMİRCİ’ye, Yrd. Doç. Dr. 

Cahit BAĞCI’ya, Yrd. Doç. Dr. Oya AÇIKALIN’a, Yrd. Doç. Dr. Halil R. ACAR ve bana 

yardımlarıyla her zaman destek olan eşim Filiz ŞENSOY’a teşekkür ederim.  
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1. GİRİŞ : 
 

Türkiye kırdan kente kitlesel göç olgusu ile 1950’li yıllarda tanışmıştır. Ülkenin 

1945 yılında 18.9 milyon olan nüfusu, 1997’de 62.8 milyona çıkmıştır. 1945’te kent 

olarak adlandırılabilecek yerleşimlerde 4.7 milyon insan yasarken bu gün 40 milyonu 

aşkın kişi kentlerde yaşamaktadır. Türkiye bu sürede nüfusunun %25’i kentlerde 

yasayan tarım ağırlıklı bir ülkeden, %70’i kentlerde yaşayan, daha da önemlisi kent 

kökenli faaliyetlerin ve kararların belirleyici rol oynadığı bir ülkeye dönüşmüştür ve bu 

dönüşüm her yönüyle son derece büyük çaplı bir dönüşüm olarak görülmektedir. 

Ketleşme süreci bu yönüyle salt nüfusun mekanda yer değiştirmesini aşan bir 

değişim sürecini işaret etmekte ve bu süreç, ekonomik, politik, toplumsal ve kültürel 

düzeylerde bir dizi çarpıcı değişimle birlikte yaşanmaktadır. 

 

Toplumlar hiçbir zaman durağan değildir. Değişmenin içsel ve dışsal 

dinamikleri vardır ama mutlaka toplumlar değişirler. Toplumlar değişirken de öyle 

bölük pörçük değişmezler. Değişirken toplumun hangi özellikleri ile reaksiyona 

girilirse girilsin, diğer yanları ile de zincirleme reaksiyona girerek öbür taraflarını da 

değiştirir. Yani toplum hem bir bütündür, hem de bu bütün sürekli değişmektedir, 

değişirken de kendisini yeniden düzenlemekte, yeniden bir bütün haline gelmektedir.1         

 

Arkeoloji, antropoloji, tarih, coğrafya, iktisat ve sosyoloji alanlarında yapılan 

çalışma ve araştırmalar bize şehir denen insan yerleşmelerinde mekanın, hemen her 

dönemde, gelir, güç ve saygınlık sahiplerine göre biçimlendiğini göstermektedir. 

Bilinen en eski şehir üzerine yapılan çalışmalar, toplumsal eşitsizliklerin mekandaki 

izlerini ortaya koymaktadır. Gerek konut büyüklükleri, konut yapımında kullanılan 

malzemenin kalitesi, konuttaki eşyaların ve yaşam tarzlarının farklılıkları, toplumsal 

eşitsizliklerin şehirlerin doğasında olduğunu kanıtlamaktadır. Ancak kapitalist 

toplumdan önce, şehirlerdeki mekansal ayrışmayı belirleyen temel faktör, belli bir 

ölçüde toplumsal eşitsizliklerin kaynağını da oluşturan dinsel ve etnik kimlikler 

olmuştur. Yani kapitalist kente kadar, mekansal ayrışma, gelir ve sınıfa göre değil 

                                                 
1 Mübeccel Kıray, Toplumsal Yapı, Toplumsal Değişme, ( İstanbul: Bağlam Yayınları, 1999), 313. 



dine-cemaat ve etnik kimliğe sahip zenginlerle fakirler, farklı büyüklük ve konfordaki 

konutlarında ama birbirlerini dışlamadan, mekanda yan yana yaşayabilmektedirler.2

 

Elbette ki kentleşme süreci sorunsuz yaşanmamıştır. Kentleşme sürecinin 

ortaya çıkardığı sorunlara kimi zaman toplum kendiliğinden, önceden tasarlanmamış 

çözümler geliştirmiş, kimi zaman da bu sorunlara toplumun formel katında çözüm 

aranmıştır. Türkiye’nin yaşadığı yarım yüzyılı aşkın ketleşme deneyiminin belki de en 

temel özelliği, bitip tükenmek bilmeyen bir değişimin yıkıp yeniden kurma sürecini 

içinde barındırmasıdır. Yalnızca nüfus verilerine bakmak bile Türkiye’nin yaşadığı 

dönüşümler hakkında fikir edinmek için yeterli olacaktır.  Bu dönemde Türkiye sadece 

yapısal dönüşümlerini tamamlamakla kalmamış, aynı zamanda bu sürecin gündeme 

getirdiği büyük çaplı uyum sorunlarının da üstesinden gelebilmiştir. 

 

Vurgulanması gerekir ki, Türkiye’nin kentleşme sorunlarının en azından 

görünürde kolaylıkla üstesinden gelebilmesini sağlayan esas öğe, farklı toplum 

kesimlerinin kendiliğinden geliştirdiği mekanizmalar olmuştur. Türkiye son 50 yılda 

yaşadığı büyük alt üst oluşları, enformel kurum ve mekanizmalar sayesinde görece 

daha kolay atlatabilmiştir. Türkiye, enformel mekanizmaların gücü ve dinamizmi 

sayesinde, kentleşme denen devasa dönüşüm sürecinin beraberinde getirdiği 

sorunların üstesinden gelebilmiştir.  

 

Türkiye en başından bu yana kentleşmesini ağ türü ilişkiler içerisinde 

yaşamıştır. Bu ilişki ağları sayesinde kente gelen göçmenler, yabancısı oldukları 

kentte kendilerine korunaklı sayılabilecek ortamlar yaratabilmişlerdir. Bu ilişki ağları 

göçmenleri, kentin anonimleştirici etkileri karşısında kaybolmaktan kurtarmış, kentte 

var kalabilmenin temel koşulu olan iş ve konut piyasasında tutunabilme fırsatları 

yarattığı gibi, göçmenlere yükselebilme ve refahlarını arttırabilme umudu sağlamıştır. 

Bu, anonimleşmiş ve kişisellikten uzak ilişkilerin belirleyici bir rol oynadığı kapitalist 

kent tanımından farklı bir kent yapısına işaret etmektedir. Son dönemlerde cemaat 

tarzı ilişkileri de kentin kalıcı bir öğesi olarak görme çabalarına karşın kapitalistleşmiş 

kent, hala cemaat ilişkileri ile taban tabana zıt ilişkilerin mekanı olarak 

kavramsallaşmaktadır. Bu kent tanımında esas olan, her türlü cemaat ilişkisinden 

                                                 
2 Hatice Kurtuluş, “Mekanda Billurlaşan Kentsel Kimlikler”, Doğu – Batı, sayı:23, (2003): 77. 



arınmış atomistik bireydir. Bu tanımının ardında yatan ontolojinin Türkiye koşullarında 

geçerli olmadığına; tam tersine, birey içinde var olduğu ilişki ağları ile birlikte ele alan 

bir ontolojiden yola çıkılmadığı taktirde Türkiye kentlerini kavramanın olanaksız 

olduğunu öne sürmek abartılı olmayacaktır. Türkiye kentlerinde hemen her grup, ama 

özellikle kent yoksulları kapsamı ve işleyiş mekanizmaları bir yerden diğerine önemli 

ölçüde farklılıklar gösteren ilişki ağları içinde var kalmanın yollarını aramıştır. Kente 

gelen göçmenler de kent deneyimlerini korunaklı sayılabilecek ilişki ağları içinde 

yaşamaya devam etmektedirler. Bu elbetteki sözünü ettiğimiz ilişki ağlarının kent 

yoksullarının tümünü aynı derecede koruduğu ya da tüm yoksulların bu ağlardan eşit 

derecede yararlandığı anlamına gelmemektedir. Burada vurgulanmak istenen, 

göçmenlere refah vadeden ve çoğu durumda da bu refahı sağlayan korunaklı ilişkiler 

sisteminin, büyük çaplı değişikler geçirmiş de olsa Türkiye kentleşmesinin ilk 

aşamalarından bu yana varlığını sürdürmesidir.  

 

Ancak Türkiye’nin kentleşme sorunlarının üstesinden gelmesini sağlayan bu 

çözümlerin bedeli çok yüksek olmuştur. Kent çevresindeki hemen her türlü alan vahşi 

bir yapılaşmaya açılmış, kentlerin yerine konması mümkün olmayan tarihsel 

değerlerin yitip gitmesine göz yumulmuştur. Sonuçta ortaya çıkan, kalitesiz sıfatını 

her ölçüte göre sonuna dek hak edecek bir kentsel çevredir.  

 

17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde yaşanan depremler, Türkiye’nin 50 

yılı aşkın kentleşme deneyimi ile oluşturduğu kentsel çevrenin ne denli kalitesiz ve 

felaketlere gebe olduğunu gözler önüne sermiştir. Ama görünen odur ki hızlı 

kentleşme evresini artık geride bırakmakta olan Türkiye, geçmiş dönemlerde bulduğu 

çözümlerin yaratacağı yeni sorunlarla bir süre daha uğraşmak ve ne yazık ki yeni 

bedeller ödemek zorunda kalacaktır.  

 

Bugünden durup geriye bakıldığında Türkiye’nin yaşadığı kentleşme 

deneyiminin birbirinden net çizgilerle ayrılmayan üç farklı ekonomik, toplumsal, politik 

ve kültürel iklimde gerçekleştiği gözlenebilmektedir. Türkiye kentleşmesinin bu üç 

evresi hangi açıdan bakılırsa bakılsın yakın dönem Türkiye tarihi için kesin bir dönüm 

noktası olan 1992 yılı ile birbirinden ayrılmaktadır. Birçok örnekte olduğu gibi 

kentleşme dinamikleri açısından “80 öncesi” 80 sonrası olarak adlandırılabilecek bir 



dönemleme önerilmektedir.3 Fakat 1992 ve 1993 ile başlayan Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’nden batıya doğru yaşanan göç,  bir çok yönüyle 80 sonrası dönemden 

farklılıklar göstermektedir. Yapılacak araştırmanın temeli, 1992 sonrası 

güvenliklerinin tehlikeye girmesiyle köylerini terk eden göçmenlerin tutumlarına 

dayanmaktadır. Yukarıda sıralanan dönemlemenin iktisadi, politik ve toplumsal 

dinamikler açısından da anlamı sorgulanacak, ele alınan ilişkiler genel bir bağlamın 

parçası olarak değerlendirilecektir.   

 

1.1 PROBLEMİN DURUMU :  
 

Van İli Y.E.M.’nin 1995 yılında inşasına başlanmış ve göçmenler 1996 yılında 

evlerine yerleştirilmiştir. Hazırlanan mahalle (köy), katı bir sunum içermektedir. Aynı 

tip evlerle toplumsal eşitsizlikler önlenmeye çalışılmıştır. Yaşanan göç ile 

eşitsizliklerin kent mekanı içerisinde kurulan mahallede en aza indirilmesine 

çalışılmıştır. Vatandaşa bırakılan esneklik yalnızca iç mekanların tefrişi olmuştur. 

Fakat zaman içinde dış mekanlara müdahalede bulunulmuştur. Bauman hazırlanan 

bu modern tip mahalleler için modernizmin planlı ve düzenli bahçeleri örneğini 

kullanmaktadır.4  

 

Yalım Erez Mahallesi (Y.E.M.), pek çok açıdan, benzer göçmen 

mahallelerinden farklılık göstermektedir. Kuşkusuz Y.E.M. 1992  sonrası köylerini terk 

eden yeni kentlilerin kentlerde kurdukları mahalleler için tipik bir örnek oluştuğu 

söylenemez, ancak 1992-1994 sonrası dönemde bir çok kentimizde kurulan göçmen 

mahalleleri arasında tipik bir örnek olduğu düşünülmektedir.5  

 

Göç çalışmasına başlanırken ister ilkel ister feodal, ister modern temel yapıda 

ya da bunların değişim içindeki çeşitlemeleri halinde olsun, her sosyal yapının, bu 
                                                 
3 Oğuz Işık ve M. Melih Pınarcıoğlu, Nöbetleşe Yoksulluk (İstanbul: İletişim Yayınları,2001), 95, 96, 97, 98. 
4 Zygmunt Bauman, Parçalanmış Hayat, Postmodern Ahlak Denemeleri (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2001), 53.  
Modern kent teorileri incelendiğinde nihai hedef, sürekli, kararlı ve bütün engelleri – ki bu engeller 
arasında sorun yaratan, kendileri birer sorun olan insanlar da bulunmaktadır – birer birer devirerek bu 
düşü gerçekleştirmektir. Bauman’ın ifadesiyle, modern akıl, insan yerleşimine bir bahçe olarak 
bakmaktadır ve bu ideal biçimi dikkatle çizilmiş ve tasarımın öngördüğü çiçek ve bitkilerin bakımı ve 
istenmeyen ve planlanamayan diğer bütün yabani otların zehirlenmesi ya da kökünden sökülmesi ile 
yaratılacak bir bahçedir. 
5 Bkz. Alan Duben, Kent, Aile, Tarih (İstanbul: İletişim Yayaınları, 2002), 24. 



yapıyı meydana getiren sosyal kurumların ve sosyal değerlerin birbirlerini karşılıklı 

olarak etkiledikleri kabul edilmiştir ve bu etkileşimin her zaman aynı olmayan bir hız 

ve tempoya sahip olduğu kabul edilmiştir.6   

 

Hiçbir toplumsal gelişme hiç aksamadan dümdüz bir çizgi üzerinde sürüp 

gitmemektedir. Bizim toplumumuzda da her insan ilişkisinde, her kurumda, her değer 

ve zihniyette en çok yavaş değişenlerde etkileşe etkileşe bunlara bir arada işlerlik 

kazandıran yeni mekanizmalar, kurumlar, ara formlar oluştura oluştura ve toplum 

yapısını yenileye yenileye aynı zamanda eskisi ile ilişkisini yok ede ede yeni bir temel 

toplum yapısına ulaşmaktadır.7 Yeni toplum yapısı yukarıda sıralanan üç ayrı 

dönemde değişiklik göstermiştir. Bu çalışmanın konusu olan Y.E.M. ise 1992 sonrası 

yaşanan göçe ilişkindir. Türkiye’de 1992 sonrası kentlere göç eden göçmenler, 

toplumsal gelişme ve değişmenin apayrı bir dönemecidir.    

 

Bir çok araştırmacı yirminci yüzyılın sonlarını “göç çağı” olarak 

adlandırmaktadır. Tahminlerin çok ötesine varan  insan sayısı, hemen her ülkeyi 

birleşim aracı olarak çok etnikli kılarak, sınırları geçmiştir. Bu aynı zamanda 

“milliyetçilik” çağı”dır; Çünkü her geçen gün daha fazla ulusal grup dünyanın her 

yanında harekete geçip kimliklerine sahip çıkmaktadır.8  Sonuçta, birçok ülkede 

siyasal hayatın yerleşik kurallarının karışışına yeni bir “kültürel farklılık politikası” 

dikilmiştir. Aslında, Soğuk Savaş’ın bitimiyle birlikte, etnik ve ulusal grupların talepleri 

hem iç hem dış politika sahnesinin merkezine oturmuştur. 

 

Türk toplumunda ise yüzyılların, basit saban ve öküz teknolojisi ile kısıtlı artı 

ürününe ve onun dolaysız denetime dayanan bir temel yapıdan bir başka temel 

yapıya büyük bir hızlı bir geçiş başlamıştır. Kendi kendine yeten kapalı köy 

toplumlarını temelinden değiştiren tarımsal yapı değişikliği artık yerleşmiştir. Sanayi 

öncesi toplumların bu temel kesimi olan “köylüler” çeşitli mekanizmalarla hızla 

köylülükten çıkıp topraktan koparak tarım dışı faaliyetlere yönelmek zorunda 

kalmışlardır. Toprakta, tarımda kalanlarsa artık “köylü” değil yeni toprak-insan ilişkileri 

                                                 
6 Mübeccel Kıray, Toplumsal Yapı, Toplumsal Değişme, ( İstanbul, Bağlam Yayınları, 1999), 95 
7 Mübeccel Kıray, Değişen Toplum Yapısı (İstanbul: Bağlam Yayıncılık, 1998),  8. 
8 Will Kymlicka, Çokkültürlü Yurttaşlık (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1998), 292. 



içerişinde ya tarım işçileri ya da pazar ekonomisi ile bütünleşmiş çiftçi denilebilecek 

tarımsal nüfus kesimini meydana getirmişlerdir.9 Birçok çalışma köylü-tarım üreticisi 

üzerine yoğunlaşmaktadır. Fakat çalışma boyunca vurgulanacak olan köylü-tarım 

üreticisi ikiliği değil, kente gelmiş ve kenti olamamış köylüdür. Hiçbir sınıfa dahil 

edilemeyen, sınıf_altı bu gruplar, ne köylülüklerinin avantajlarını yaşayabilmekte ne 

de kentliliklerinin avantajlarından faydalana-bilmektedirler.    

 

Türkiye’deki bölgelerarası dengesizlikler, fiziksel, ekonomik ve toplumsal 

dengesizlikler olarak üç kümede toplanabilir. Birinciler, ülkenin, yeryüzü biçimleri 

bakımından çok farklı bölgelere sahip olmasını anlatmaktadır. İlk olarak ortalama 

yükseklikleri karşılaştırılırsa, iç bölgelerle kıyı bölgeler arasında büyük ayrımlar 

olduğu görülmektedir. Bu rakam, Marmara Bölgesinde ortalama 117 metre iken, 

Karadeniz’de 386, Doğu’da 1.413 metredir. İklim özellikleri de, bölgeden bölgeye 

farklılıklar göstermektedir. Kuraklık bakımından Güneydoğu, başta gelen bölgedir. 

Suya en çok gereksinme duyulan mevsimler, birçok bölgelerde kurak geçmektedir. 

Fiziki dengesizlikler, ekonomik dengesizliklerin de nedenlerinden biridir. Ulaşım ve 

taşınım, engebeli bölgeler için açık bir ekonomik dezavantajdır.10     

 

Devletin öncülüğüne başvurmaksızın bu dengesizliklerin giderilebileceğini 

sanmak hatalıdır. Türlü yardım ve denetim biçimindeki karışmalar olmaksızın, 

bölgelerarası dengesizliklerin küçülmesi beklenemez. Tersine, ayrımlar daha da 

büyür. Özel kesimdeki girişimcileri bu yörelere yöneltmek kolay değildir. Kamu 

kuruluşlarının da, bu alanda fazla istekli olmadıkları görülmektedir. Coğrafi bölgelerin 

dengeli bir biçimde gelişmesi ve kentleşmesi, bilinçli bir politikanın benimsenmesine 

ve uygulamasına bağlıdır. Böyle bir politikanın adına, “bölgesel kalkınma politikası” 

denmektedir. Bu politika, büyük kentlerin büyüklükleri, sayısı, ülke yüzeyine dağılışı 

kadar; belli bir anda, öteki bölgelere ya da tüm ülkeye oranla ekonomik bakımdan 

geri kalmış yörelerin nasıl kalkındırılacağı konusunda alınacak önlemlerin tümünü de 

anlatmaktadır. 

 

 

                                                 
9 Mübeccel Kıray, Toplumsal Yapı, Toplumsal Değişme, ( İstanbul, Bağlam Yayınları, 1999), 324. 
10 Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası (Ankara: İmge Kitabevi, 2004), 248,249. 



1.2. AMAÇ :   
 

Bu araştırmanın amacı 1994 yılında Hakkari ili ve ilçelerinden göç ettirilerek ve 

ederek Van ili Y.E.M.’ne  yerleştirilen göçmenlerin, köye ait yaşam tarzlarının 

değişmemesi, kentin içinde hazırlanan ayrışmış köy adacığı içinde yaşadıkları 

köylülük, kentin yerleşim deseni içinde kimliklerinin yeri ve bütün bunları yaşarken 

bireylerin kendi aralarında, resmi ve sivil kurumlarla yaşadıkları sorunlarını 

incelemektir.  

 

Bulundukları topraklarda ekonomik ve sosyal güvensizlik ya da belirsizlik 

içinde yaşayan kendilerine güvenli sığınma yerleri aramış veya buna zorlanmış, 

sonuçta bu yerlere gitmeyi çözüm olarak kabul etmiş insanların bu hareketleri, 

sosyal, ekonomik, politik ve hukuki boyutu olan karmaşık ve çözümlenmesi oldukça 

güç görünen bir sorun olarak karşımıza çıkmıştır. Ayrıca konunun bu kadarla sınırlı 

olmadığını, göç edenlerin devlet tarafından yalıtılmış bir mahalleye yerleştirildiğini, 

köye ait üretim ve tüketim alışkanlıklarının değiştirilmediğini, şehre entegre 

olamadıklarını ve en önemlisi köylülüklerini terk etmediklerini görmekteyiz. Bu 

nedenle çalışma, köy-kent-göç üçlemesi üzerine kurulacaktır. Konu bu yönüyle 

incelendiğinde sadece göçün ötesinde bir şeydir. Kapitalistleşemeyen bir kentin 

varoşlarında yaşayan köylülerin sivil ve resmi kurumlarla yaşadıkları sorunlar da bu 

bireylerin kente eklemlenememelerinin veya kentin bu göçmenleri kendine 

eklemlemek istemediği sonucunu açıklayacaktır. Bu çalışmada sınırlı sayıda göçmen 

üzerinde anket ve görüşme uygulanmasıyla yukarıda konu edilen soru ve sorunlar 

incelenecek ve çözüm yolları tartışılacaktır.   

 

Uzaktan bakıldığında bir kamp görüntüsüne sahip olan Y.E.M., özgün bir 

örnektir. Şehrin içerisinde ve aynı zamanda şehirden bir o kadar uzak olan bu 

mahalle, modernitenin ayrıştırıcılığının en güzel örneklerinden birisidir. Bauman’ın 

ifadesiyle, “korku ve toplum olmadan düzenli bir toplum olmaz, insan onuru 

çiğnenmeden ve insan özgürlüğü öldürülmeden dünya üzerinde bir insan egemenliği 

kurulamaz ve insani koşulların olumsallığına karşı verilen her türlü mücadelenin bizi 

götüreceği nihai nokta insanların gereksiz/değersiz kılınmasıdır. Modernitenin 

kamplarında teste tabi tutulan tek şey insani dayanıklılık değildir. Burada aynı 

zamanda da nihai insan düzenini hedefleyen büyük modern projenin fizibilitesi 



denenmektedir; ve bu test bunun kaçınılmaz olarak gayri insani bir düzen olduğunu 

göstermektedir.”11

 

Bu çalışmanın kısaca amacı, köy-göç-kent üçlemesinin kapitalistleşemeyen bir 

şehirdeki farklı sonuçlarını ortaya çıkarmaktır. Köy-göç-kent ile tanımlanan sürece ait 

çalışmaların ortak noktası olarak ortaya konan kültürel şok tanımının, her zaman 

yaşanmadığı bu örnek ile açıklanma şansı bulacaktır. Araştırmanın en temeldeki 

amacı bu farkın bulunmasıdır.  
 

1.3. ÖNEM : 
 

İçinde yaşadığımız toplum için, biraz daha fazla bir şeyler bilmek ihtiyacı diğer 

toplumlarla ilişkilerimiz genişledikçe, onların başka türlü olduklarını gördükçe 

artmaktadır. Bu toplumlarla benzerliklerimizin ve farklılıklarımızın bir muhasebesini 

yapmadan, nedenini açıklamadan, sadece kendi toplumumuz hakkında da pek bir 

şey bilemeyeceğimiz ortaya çıkmaktadır. Bu yönüyle çalışmanın önemi açıktır. Van İli 

Y.E.M., ölçek olarak küçük olmasına karşılık farklılıklarıyla kapitalistle-şememiş 

kentlerin, köyden gelen göçmenlerine ilişkin tutumlarını ortaya çıkarmak için 

benzersiz bir örnek olarak görülmüştür. Kendi toplumumuzu analiz ederken yalnız 

büyük şehirlerin göçmen mahallelerine değinmek yerine, büyük şehri hiç görmemiş 

ve görme imkanı olmamış köylü göçmenlerin, küçük kent merkezlerine göçü de 

ayrıca değerlendirilmeli ve toplumumuzu anlama sürecinde önemi yadsınmamalıdır.  

  

 
İnsanoğlu varolduğu andan itibaren bulunduğu yerde sabit kalmamış, zaman 

içinde farklı sebeplerle yer değiştirmiştir. Birey bu değişiklikleri kimi zaman isteğe 

bağlı, kendi iradesiyle, kimi zaman ise zorunlu ve kitlesel olarak gerçekleştirmiştir. 

Ancak bu yer değişikliklerin tümüne bakıldığında en önemli iki sebebinin can 

güvenliği –bu çalışmada 1990 sonrası için terör diyebiliriz-  ve ekonomik olduğu 

görülmektedir. Bu şekliyle göç sorunu 20. yüzyılın önde gelen sorunlarından biri 

olmuştur. Milyonlarca insan, - bireysel ve kitlesel şekilde- daha güvenli ve huzurlu 

                                                 
11 Zygmunt Bauman, Parçalanmış Hayat, Postmodern Ahlak Denemeleri (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2001), 
263. 



buldukları yerlere göç etmişler, bazen de güvenlik sebebiyle göç ettirilmişlerdir. 

Türkiye, göç ile 1950li yıllarda tanışmış ve 1960 ve 1970’lerde bu süreç hızlanmış, 

kentliler tarafından hissedilir hale gelmiştir. Türkiye, son 15 yıl boyunca yaşadığı terör 

sorunu nedeniyle, özellikle yerleşimin dağınık ve güvenliğin az olduğu- insanların can 

güvenlikleri için göç ettiği veya güvenlik güçleri tarafından korunmanın çok zor olduğu 

yerleşim alanlarında, göçe teşvik edildikleri bir ülke olmuştur. Göç eden bu sayının 

önemli bir kısmını ise Güneydoğu bölgesi illerinden göç eden insanlar 

oluşturmaktadır. 

 

Günümüz kentleri incelenirken kentin yerleşim deseni, bizlere ilk ipucunu 

veren göstergedir. Kimliklerin mekanda billurlaşmasıyla kente ait bir çok özellik ve 

kimlikler arası ilişki kolaylıkla analiz edilebilmektedir. Yapılacak çalışmanın bir yönü 

kenti incelerken, çalışmanın diğer bir yönü de köyü inceleyecektir. Kentin içerisinde 

yaşanan köylülükle kastedilen; büyük şehirlerde kent yoksullarını temsil eden 

varoşların yerini Van ilinde kent yoksulları olarak köylülerin karşılamasıdır. İstihdam 

donanımlarına sahip olmayan bu göçmenler, şehirle entegre olamamış ve köye ait 

üretim ve tüketim alışkanlıklarının tamamını sürdürmeye devam etmektedirler. Kentin 

ekonomik kapasitesinin dar olması da bu durumu desteklemiştir.  

 

Kent çalışmaları esnasında Van İli incelenmiş; kentin mekansal ayrışma 

dinamiğini oluşturan sınıf ve toplumsal tabakaların kent üzerindeki belirleyiciliği; 

özellikle 1992-1993 sonrasında  can güvenliği, gerileyen ekonomik faaliyetler ve 

küçülen kentli nüfusa bağlı olarak etkisini kaybettiği görülmüştür. Van ilinin kent 

olması da halen işleyen kamu hizmetleri (üniversite, kolordu, il müdürlükleri...) ile 

ilgilidir. Kapitalistleşemeyen kentlerin ortak özelliklerini taşıyan Van ili, bu yolla benzer 

iller gibi din, cemaat, etnik kimlik, vb. dayalı mekansal farklılaşmaya gitmiş ve 

özellikle 1994 sonrasında yaşanan göç ile bu durumu  pekiştirmiştir. Bu yönüyle Van 

ili ve çevresinde geç kapitalistleşmiş ülke kentlerinin ara formu görülmemektedir. 

Klasik yoğunlaşmış çemberler teorisine göre en dışta bulunması gereken alt kentler, 

Van ilinde orta sınıf olarak işçi sınıfını değil köylü sınıfını karşımıza çıkarmıştır.   

 

Van İli çevre mahalleleri incelendiğinde görülmüştür ki; yoğun olarak Hakkari İl 

sınırları içinde kalan kırsal yerleşim birimlerinden göç etmiş ve ettirilmiş vatandaşların 

can güvenliklerini sağlamak, onların kentsel yaşama uyum ve rehabilitasyonunu 



gerçekleştirmek amacıyla 1994 yılında Van il merkezinde Y.E.M.de yerleşim planının 

yaşama geçirilmeye çalışıldığı gözlenmiştir. Türkiye’de izlenen ekonomik politikalar 

gereği, hazine, elinde birikmiş arazi kaynaklarını, gecekonduları görmezden gelerek 

transfer etmiştir. Kırsalda engellenemeyen çözülmenin maliyeti böylece göçmenlere 

yüklenmiştir.12 Van İli Y.E.M.de ise devlet bu maliyeti kendisi yüklenmiştir.   

 

Araştırmak için seçilen mahalle halkı, göçe zorlanmaları, devlet tarafından 

standart olarak yaptırılan evlere yerleştirilmeleri ve kentin içinde köylülüklerini 

kaybetmemeleri ile özgün olarak değerlendirilmiştir.   

 

İleri sanayi toplumları ile sanayileşmemiş toplumlar arasındaki, özellikle son 

yüz elli yıl içinde gelişen ve bugün yeni bir aşamaya ulaşan ilişkiler, bu toplumlar 

arasındaki farklı değişme süreçleri, bunların başlangıcı ve bugün ulaştığı seviye, 

yalnız toplum bilimciler için değil, alelade toplum üyeleri için bile üzerinde en çok 

tartışılan sorun haline gelmiştir.13   

 
 

1.4. SAYILTILAR :  
 

Bu araştırmada, Van ili Y.E.M. sakinlerinin anket sorularına gerçek durumlarını 

yansıtacak şekilde cevap verdikleri sayıtlısından hareket edilecektir. Anket soruları, 

göçmenlerin göç öncesi ve göç sonrası durumlarını ölçmede yeterlidir. 

 

1.5. SINIRLILIKLAR :  
 

Araştırma öncesinde önemli olan araştırma engelleri tespit edilmiştir. 

Problemin sonucu ve hipotezler, bu engeller ışığında değerlendirilmiştir. Anketörlerin 

doğru bilgi toplayabilmesi için öncelikle anket formu kontrol sorularıyla 
                                                 
12 1995 yılında başlatılan bir proje ile kurulan Y.E.M., bu dönemde Hakkari ilinden göç eden vatandaşlara, can 
güvenliklerinin olduğu bir ilde yaşama olanağı sağlamak için inşa edilmiştir. Y.E.M. ile -büyük şehirlerde 
kurulan refah adacıklarının benzeri olarak- Van’da ayrışmış bir köy adacığı kurulmuştur. Büyük kentlerin 
soylulaştırma projeleri burada köylüleştirme sonucunu karşımıza çıkarmıştır. Kuruluş aşamasında 
hedeflenmeyen ve düşünülmeyen bu sonuç, çalışmanın özgünlüğü açısından önemli bir nokta olarak 
değerlendirilmektedir. 
13 Mübeccel Kıray, Toplumsal Yapı, Toplumsal Değişme, ( İstanbul, Bağlam Yayınları, 1999), 117. 



zenginleştirilmiştir. Anketörlerin, alan çalışması sırasında dikkat edecekleri hususlar 

üzerinde durulmuş, problemin amacı ve önemi anlatılmıştır. Anketör seçiminde 

anketörlerin mahalli lisanları biliyor olmalarına dikkat edilmiştir. Anket uygulanacak 

kişilerin, anketin amacını doğru anlayabilmeleri ve doğru bilgi vermeleri için 

bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.   

 

Alan çalışması, beklenmedik sonuçları ortaya çıkarmaya, diğer pek çok 

araştırma yönteminden daha yatkındır; araştırmacı, grup hakkında daha önceden 

tasarlanan düşüncelerin hepsinin yanlış olduğunu keşfedebilmektedir. Pek çok şey, 

araştırmacının gruptaki üyelerinin güvenini kazanma yeteneğine bağlıdır. Bu yetenek 

olmadan, araştırmanın ilerlemesi pek olası değildir. Tersi de olanaklıdır. Bir 

araştırmacı, grupla o kadar bütünleşmeye başlayabilir ki, ‘içlerinden biri’ haline 

gelebilir ve bir dış gözlemcinin perspektifini yitirebilir. Sınırlılıklarımız içinde öncelikle 

dikkat edilen husus, bu yanıyla nesnellik problemidir.  

 

Yapılacak araştırma, bir örnek olay araştırmasıdır. Örnek olay araştırmalarında 

amaç ve sınırların başlangıç aşamasında net bir şekilde ortaya konma zorunluluğu, 

araştırma boyunca  problemlerle karşılaşılma riskini asgariye indirmektedir. Ancak 

konumuzun Hakkari ili ve ilçelerinden göç edenler olması, göçmenlerin bizzat 

kendileri tarafından verilen bilgilerin güvenilirliğini önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu 

sınırlılıkları aşmak için göçmenler tarafından verilen bilgiler, Van Valiliği, Van 

Belediyesi, Yalım Erez Muhtarlığı, çevre okul müdürlükleri, çevre polis karakolları, İl 

Jandarma Komutanlığı, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, diğer sivil ve resmi kuruluşların 

kayıtlarının incelenmesiyle karşılaştırılmış ve sınırlılıklar aşılmaya çalışılmıştır. 

 

 



 2. KAVRAMSAL ÇALIŞMA :   
 
Literatür taramasında, araştırma problemi ile ilgili anahtar kelimeler seçilmesi 

ile işe başlanmış ve  sonra ilgili veri tabanına ulaşılmaya çalışılmıştır. Literatür 

taraması ile amaçlanan, konunun anlaşılması ve alandaki son gelişmelerin takip 

edilmesidir. Problem cümlesi, literatür taraması öncesi geliştirilmiştir. Araştırma soru 

cümleleri ya da hipotezleri ise literatür taramasını izlemiştir.  

 

Literatür taramasında birincil kaynaklar vurgulanmıştır. Birincil kaynaklar 

olarak orijinal araştırma çalışmaları ve yazıları kullanılmıştır. Bunlar bir kuramcı, 

araştırmacı ya da tarihsel olaya katılan kişiler tarafından yazılmışlardır. İkincil 

kaynaklar olarak ise kuramsal ve ampirik bir araştırmayı özetleyen ve tartışılan 

ansiklopedi veya dergilerde yer alan makalelerden faydalanılmıştır.14  

 

Bu çalışmanın kaynak taraması, problemlerin ortaya konmasının ardından 

başlamıştır. Seçilen Y.E.M.e, zaman zaman gidilip görüşmelerde bulunulmuş ve 

kaynak taramasının ardından yapılacak olan alan çalışmasının anket metni bu 

şekilde hazırlanmıştır. Mahallede yapılan görüşmeler arttıkça kaynak taraması daha 

detaylandırılmış ve genel çalışmalardan, probleme yönelik daha özel çalışmalara 

inilmiştir.  

 

Kaynak taraması ile hedeflenen ise yapılacak çalışmanın kavramsal çatısını 

ortaya çıkarmak olmuştur. Çalışmanın herhangi bir yerinde karşılaşılacak bir kavram, 

kavramsal çalışma başlığı altında bu bölümde irdelenmiştir. Kavramsal çalışma 

başlığı altındaki bu bölümde, sırasıyla köy ve köylülük, kent ve kentleşme, göç ve 

göçmenler, gecekondulaşma ve son olarak da göç ve kültürel şok kavramları 

detaylandırılmış ve alan çalışması başlamadan önce kavramlar netleştirilerek, 

kavramların yanlış anlaşılması nedeniyle doğacak problemler en aza indirilmeye 

çalışılmıştır.  

                                                 
14 Ali Balcı, Sosyal Bilimlerde Araştırma (Ankara: Pegem A Yayaıncılık, 2000), 65. 



2.1. KÖY   :   
 

Köy, yönetim biçimi, toplumsal ve ekonomik özellikleri ve nüfus yoğunluğu 

bakımından kentten ayrılan, genellikle tarımsal işlerin yapıldığı, konut türleri ve diğer 

altyapısı ile kendine özgü olan yerleşim yeri olarak tanımlanmaktadır.  

 

Kırsal yaşam biçimiyle ilgili fikirler 1960’lara geldiğinde yeni bir sürece girmiştir. 

Oscar Lewis, Ray Pahl ve diğer yazarlar, kırsal alanların varsayılan kıra ait toplumsal 

birlik, çatışma ve uyum biçimleriyle ayırt edilen kırsal yaşamın özelliklerinin artık 

kentlerde de yaygınlaştığına işaret etmişlerdir. Yine de, kır sosyolojisinin ana damarı 

inatla eski paradigmaya bağlanmış durumdadır ya da soyutlaşmış ampirizmdem biraz 

daha ileride görülmektedir.15 Bugün kır sosyolojisi, soyutlanan kır ile 

çözümlenebilecek durumda değildir. Yeni çalışmalar da bu konu üzerinde 

yoğunlaşmaktadır. Her geçen gün neyin kır ve kıra ait olup olmadığı tartışılır hale 

gelmiştir.  

 

Kır toplumlarında kent toplumlarından kent toplumlarına geçişi anlatmak için 

kır-kent sürekliliği kavramı kullanılmaktadır. Toplumların kendilerine özgü toplumsal, 

kültürel ve iktisadi özelliklerin irdelenesi onların evrim çizgisinde farklı noktalara 

yerleştirilmesi sonucunda verilecektir.16 Ülkemizde köy-kent şeklinde başlayan 

çalışma, bir yönüyle kır-kent sürekliliğine işaret ederken diğer bir yönüyle de kır-kent 

sürekliliğinden kaçınan kentlinin savunma mekanizması olmuştur.     

 
 “Köylü” sözcüğü, bir sözcüğün yaygın kullanımı ile sosyolojik tanımlarını 

birbirine karıştırmanın tipik bir örneği olagelmiştir. Bu durumda yaygın kullanım daha 

doğru olacaktır. İnsanlar, geniş bir dizi tarihsel ve kültürel bağlam içinde, zengin 

küçük toprak sahiplerine, *ortakçılara ya da topraksız emekçilere gönderme yapsa 

da, bir kişinin köylü olup olmadığı bilmektedirler. Öte yandan sosyal bilimciler, tam bir 

tanım yapmak için tartışarak epey zaman ve hırs tüketmişlerdir.  

 

                                                 
15 Gordon Marshall, Sosyoloji Sözlüğü (Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1999),  401. 
16 A.g.e., 402, 403. 



Özelikle Marksist kuram içinde, köylü ekonomileri, feodal toprak kiracıları, 

bağımsız çiftçiler ve kırsal gündelikçiler gibi son derece çeşitli toplumsal grupların 

birbirine bağlanarak tanımlanma girişimleri olmuştur. Bunlar, muhtelif biçimlerde, hem 

tüketim birimi olarak ailenin, kapitalist tarımın kapitalist olmayan tarıma ilişkisinin, aile 

emeğin kırsal yerleşimindeki kullanımının ve yoksul ya da göreli olarak yoksul 

tarımsal üreticilerinin önemini vurgulamıştır. Aile-emeğine dayalı çiftlik nosyonundan 

ve köylülüğün bir sınıf olduğu iddialarından hareketle, köylü tipi bir üretim tarzı 

tanımlama çabaları olmuştur. Köylüğün bir sınıf olduğu iddiaları, köylülüğün devrimci 

potansiyeli tartışmalarıyla ilişkilidir.  

 

Sosyal antropologlar, köylüleri, kültürel alışkanlık ve normlarıyla, vizyonlarının 

darlığı ve geleceğe sıkıca sarılmalarıyla tanımlamışlardır. Köylüleri genel bir insan 

türü olarak nitelendirme girişimleri, çeşitli şekillerde köylü diye adlandırılan tüm farklı 

toplumsal ve iktisadi biçimleri bir araya toplamaya çalışan tipolojilerle yaygınlık 

kazanmışlardır.  

 

Köylü toplumlarının toplumsal yapıları ve köylü hareketleri ile isyanları üzerine 

kapsamlı bir literatür bulunabilmektedir. Eric R. Wolf’un yazıları hala bu sorunlarla 

ilgili en iyi giriş metinlerinden birisidir.17  

 

Bir köyün kurulacağı yerin seçimi hem yeryüzü şekilleri ve iklim hem de siyasi 

ve ekonomik koşullar belirlemektedir.18 Köy ile ilgili çalışmaların bir diğer başlangıç 

noktası da köyün ne olduğu, nereye kurulduğu ve bu süreci etkileyen diğer faktörlerin 

analizidir.  

 

Köylüler ile ilkeller arasındaki fark ise bunlardan biri veya diğerlerin dış dünya 

ile daha fazla ya da daha az iletişim ve etkileşim içinde olmasında değil, bu iletişim 

niteliğinde yatmaktadır. 

 

İlkel ekonomilerde çoğu üretim faaliyeti mübadele ve kazançtan ziyade 

üreticilerin (doğrudan) kullanıma ve akrabalık yükümlülüklerini yerine getirilmesine 

                                                 
17 Gordon Marshall, Sosyoloji Sözlüğü (Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1999),  – 432, 433 
18 Lale Yalçın-Hekmann, Kürtlerde Aşiret ve Akrabalık İlişkileri (İstanbul: İletişim Yayıncılık, 2002), 185. 



yöneliktir. Bundan çıkan sonuç şudur ki, ilkel toplumda üretim araçlarının fiili mülkiyeti 

adem-i merkezi, mahalli ve ailevidir. O zaman bu durum şu önermeleri ima 

etmektedir.19

 

1) İktisadi zorlama ve sömürü ilişkileri ve bunların toplumsal karşılıkları olan 

bağımlılık ve efendilik(konum ve ilişkileri) üretim sisteminde 

yaratılmaktadır; 

 

2) Daha büyük miktarda mal edinme karşılığı ürünün pazarda mübadele 

edilmesinin sağladığı teşvik olmayınca, üretimi, üreticilerin doğrudan 

yararlanabileceği mallarla sınırlandırma eğilimi vardır.  

 

Köy ve köylülük çalışmalarının önemli bir kısmı köylünün ayırdığı fonlara aittir. 

İncelenecek bu fonlar ile köylünün üretim-tüketim ilişkileri daha net bir şekilde ortaya 

konmaktadır. Eğer insanlar toplumsal ilişkilere katılacaklarsa o zaman bunun 

masraflarının ödeneceği bir fon teşkil etmek için de çalışmaları gerekir. Bu fon 

törensel fon olarak adlandırılmaktadır. Köylü açısından kendi dar köylü dünyasının 

toplumsal düzenini sürdürmek için yapması gereken törensel ödemelerle birlikte 

kendisinin asgari kalori ve ikmal-ikame fonu asli öneme sahip olmaktadır.20  

 

Köylünün ihtiyaçlarını, yani asgari kalori, ikmal-ikame ve törensel fonu devam 

ettirme zarureti, dışarıdan olanların onun sırtına yüklediği zorunluluklarla sık sık 

çatışmaktadır. 

 

Eğer köylüyü esas itibariyle dışarıdan tanımlamak doğru ise, bu tanımın bir 

sonucu olarak köylülüğün kendi talepleri ile dışarıdan olanların talepleri arasında bir 

denge kurmaya zorlanacağı ve bu dengeyi koruma mücadelesinin doğurduğu bir 

gerilime tabi olacağını belirtmek de doğru olacaktır. Dışarıdan olan kişi köylüyü esas 

olarak kendi güç fonunu büyüteceği bir emek ve mal kaynağı olarak görmektedir.21 

Fakat köylü, hem iktisadi eylemde bulunan birey hem de bir hane halkının reisi 

                                                 
19 Eric R. Wolf, Köylüler (Ankara: İmge Kitabevi, 2000), 17,18. 
20 A.g.e.,  31. 
21 Eric R. Wolf, Köylüler (Ankara: İmge Kitabevi, 2000),  32. 



konumundadır. Onun işletmesi hem bir iktisadi birim, hem de bir yuvadır. İhtiyaçları 

tatmin edilmediği müddetçe köylü ailesi parasal/maddi bir karşılığı elde etmek için 

çalışacaktır. Köylü ekonomisin baş hedefi ailenin yıllık tüketim bütçesinin tatmin 

edilmesi olduğundan, en çok ilgilendiren husus emek biriminin (çalışma günü) 

karşılığını elde etmek değil, bütün bir çalışma yılının karşılığını elde etmektir .22  

 

Köylülük tartışmalarında toplumsal teşkilatın iki özelliği öne çıkmaktadır. 

Birincisi, köylü hane halkının özerklik yönündeki güçlü eğilimi; ikincisi, aynı derecede 

güçlü olan, kısa vadeli amaçlar için az veya çok istikrarsız bir esas üzerinde 

koalisyon oluşturma eğilimi olarak kabul edilmektedir.23

 

Yaşamlarını bahçıvancılıkla sürdüren insanlar, göç etmedikleri için hem avcı 

ve toplayıcı topluluklarda hem de kır toplumlarında yaşayanlardan daha fazla maddi 

varlık biriktirebilmektedirler. Tahıl yetiştirenler genellikle savaş sanatında pek usta 

değildirler; öte yandan, göçebe kırsal kabile üyeleri çapulcu ordular biçiminde kolayca 

bir araya gelebilmektedir.24  
 

2.1.1. Köylü Ekotipleri : 
 

İktisadi bir eylemde bulunan köylü için iki ana ekotipten bahsedebilmekteyiz. 

Fakat kendi açımızdan iki tür ekotipi birbirinden ayırt etmemiz gerekmektedir: 

Bunlardan biri insan ve hayvan emeğin istihdamına dayanan ekotip iken, diğeri 

ateşlenebilir25 yakıtlarca sağlanan enerji ve bilimin sağladığı becerilere 

bağımlılıklarıyla belirginleşen ekotiptir. 

 

 

 

2.1.1.1. Paleoteknik Köylü Ekotipi : 
  

Sistemin temel özelliği insan ve hayvan enerjisine bağımlı olmasıdır: İnsanlar 

ve hayvanlar daha fazla insan ve hayvan üretmek, için kullanılmaktadır. Ayrıca, 
                                                 
22 A.g.e.,  35. 
23 A.g.e., 149. 
24 Anthony Giddens, Sosyoloji (Ankara: Ayraç Yayınevi, 2000),  53. 
25 Combustible 



üretim, üreticiyi, onun ürettiği üzerinde hak sahibi olanları ve mevcut daire içinde 

yaşayanları beslemek için ekseriyetle buğday, çavdar ve arpa gibi gıda maddeleri 

üretime yöneliktir. 

 

Başlıca paleoteknik köylü ekotipleri şunlardır26 :  

 

1. Uzun dönem nadas sistemleri 

2. Sektörel nadas sistemleri 

3. Kısa dönem nadas sistemleri 

4. Sürekli ekim 

5. Gözde alanları sürekli ekimi 

 
 2.1.1.2. Neoteknik  Köylü Ekotipi : 
 

 Neoteknik ekotip büyük oranda başlangıcı Avrupa’da olan ve bilhassa on 

sekizinci yüzyılda Sanayi Devrimi’nin gelişmesiyle bir paralellik gösteren İkinci Tarım 

Devrimi’nin sonucu olarak kabul edilmektedir. Neoteknik köylü: 

 

 1) Ürün dönüşümü ve gübre kullanımı yardımı ile ekilebilir toprakların yıl boyu 

işlenmesi. 

 2) Bitki ve hayvan yetiştirme. 

 3) Dünyanın öteki alanlarından tamamen yeni ürünlerin getirilmesi ve belli 

ürünler üzerinde bölgesel ihtisaslaşma. 

 4) İki at tarafından çekilen dökme demirden yapılma dönerli pulluk. 

 5) Bu ekotipin ayırt edici özelliği rençperin kendisince tüketilmesi gerekmen 

ürünleri üretme eğilimidir. Ürünler satış için pazara gitmekte, satışta elde edilen karlar 

ile köylünün geleneksel fonları desteklenmelidir. 

 

 Başlıca neoteknik köylü ekotipleri şunlardır: 

  

1. Uzmanlaşmış tarla – bahçe tarımcılığı 

 2. Mandıracılık 

                                                 
26 Eric R. Wolf, Köylüler (Ankara: İmge Kitabevi, 2000), 43, 44, 45. 



 3. Karma tarımcılık 

 4. Tropik ürünler yetiştiriciliği.27

 

 2.1.2. Mülkiyet Türleri : 
 

 Üç tür mülkiyet köylülüğü geleneksel olarak etkilemiştir. Bunlar patrimonyal, 

prebendal ve merkantil mülkiyet türleri olarak sıralanabilmektedirler. Patrimonyal 

mülkiyete (tımar) sık sık “feodal” denilmiştir. 

 

Toprak üzerinde patrimonyal mülkiyet hakkı, toprağı tasarruf edenlerin 

denetiminin mülkiyet hakkını, akrabalık grupları ya da belli bir soyun üyeleri olarak, 

miras yolu ile edinen bireylerin, beylerin (lords) eline verildiği ve denetim, toprağı 

tasarruf edenlerden bu tasarruflarına karışık vergi alma hakkını ifade ettiği yerde 

karşımıza çıkmaktadır. 

 

Köylü her zaman böyle bir düzenlemenin tabanında yer almakta ve emek 

biçiminde veya aynı ya da nakdi olarak verilen artıkları ile bu düzenlemeyi 

desteklemektedirler. 

 
Toprak üzerinde prebendal mülkiyet (arpalık), devletin hizmetkarı sıfatıyla 

köylüden vergi toplama hakkının memurlara bahşedilmesi ve bu hakkın miras yolu ile 

elde edilemiyor olması bakından patrimonyal mülkiyetten farklılık göstermektedir. 

Max Weber bu anlamda kullanılan prebend terimi ile orijinal olarak Avrupa’da din 

adamlarına bahşedilen geçimliklere ya da dirliklere (livings) atıfta bulunmaktadır. İran 

Sasani İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu, Hindistan’daki Moğol İmparatorluğu ve 

geleneksel Çin prebendal mülkiyetin uygulandığı imparatorluklardır.  

 

Prebendal mülkiyetin bu biçiminde memura, devlete verginin bir kısmına el 

koyma ve bunu kendi ihtiyaç ve amaçları için kullanma hakkı verilmektedir. İki şekilde 

yapılmaktadır: ilki  iltizam usulü ile devlet adına vergi toplama işini yapan ve 

topladıkları verginin bir kısmını kendi ellerinde tutan mültezimlere belli alanlardan 

vergi biçiminde haraç toplama hakkı bahşetmek suretiyle, ikinci olarak ise önce 

                                                 
27 Eric R. Wolf, Köylüler (Ankara: İmge Kitabevi, 2000), 65, 66, 67, 68, 69. 



devletin vergi gelirlerini bir merkezde toplayıp oradan hizmetleri karşılığı memurlara 

bir maaş ödemek biçiminde olabilmektedir.28

 

Üçüncü önemli mülkiyet biçimi merkantil mülkiyettir. Bu mülkiyet biçiminde 

toprak, sahibinin özel mülkü olarak, alınıp satılan ve sahibinin kar etmesi için 

kullanılan bir varlık olarak görülmektedir. Alınıp satılan bir varlık olarak toprak, 

iktisatçıların tanımına göre, bir meta kabul edilmektedir.29  

 

Dördüncü bir mülkiyet biçimi idari mülkiyettir. Bu mülkiyet biçimi, devletin 

toprak üzerinde nihai bir hükümranlık talebi ve topraktan sağlanan ürünün bir 

memurlar hiyerarşisi aracılığı ile devlet tarafından vergilendirilmesi bakımından, 

prebendal mülkiyet biçiminin belli özelliklerini paylaşmaktadır. Gerçi, prebendal 

mülkiyet köylü tarafından üretilen kira fonları çekmekle yetinip tarımsal kesimi büyük 

oranda hiç dokunmadan olduğu gibi bırakılırken, idari mülkiyet ürünü elden 

çıkarılması kadar tarımsal üretimin bizatihi kendisini de etkilemektedir. Ancak, toprak 

ve emek üzerindeki hakların düzenlenmesinde bu yeni bir ilke değildir. 

 

Yirminci yüzyılda ise devletin atadığı teknisyenler tarafından idare edilen ve 

üretimi yapan birime çok az inisiyatif kullanma hakkı tanıyan devlet çiftliklerinin çok 

hızlı bir şekilde yaygınlaşmasına şahit olmuştur.30

 

1) Geniş aile, çekirdek ailede görülmeyen gerilimler yaratmaktadır. Hane 

halkı içinde karar verme mevkiine geçme sorunuyla alakalı olarak birbiri ardından 

gelen nesiller arasında kaçınılmaz bir gerilim bulunmaktadır. 

2) Kardeşler arasındaki ilişkiyi kuşatmaktadır. 

2.1.3. Türkiye’de Köy : 
 

Türkiye, avcılık ve toplayıcılıktan tarıma geçen ve dipten doruğa değişmeyi 

yaşayan toplum olmasına rağmen, Türkiye’de %80’lere varan tarımsal nüfus, tarımda 

basit teknoloji ile geçimlilik ekonominin varlığını 1950’lere kadar sürdürmüştür.31  

                                                 
28 Eric R. Wolf, Köylüler (Ankara: İmge Kitabevi, 2000), 88, 89, 90. 
29 A.g.e.,  93. 
30 A.g.e.,  99, 100. 
31 Mübeccel Kıray, Toplumsal Yapı, Toplumsal Değişme, ( İstanbul, Bağlam Yayınları, 1999), 317. 



 

Türkiye ve diğer Orta Doğu ülkelerinde yapılan araştırmalar göstermiştir ki; 

erkekten ayrı yaşam alanı olan kadınlar hiçbir şekilde pasif, bağımlı ve kişiliksiz 

bireyler değildirler. Kocalarından bağımsız bir hayatları vardır; burada hem 

çalışmaktadır, hem de başkalarıyla bir araya gelmekte ve toplumsal yaşama 

katılmaktadır. Kadın dünyasının, kadının diğer rollerinden oldukça ayrı, kendine has 

bir sosyal yapısı bulunmaktadır. Kadınlar, erkeklerin dünyasından uzakta, işle ilgili 

çok sayıda etkinliğe, sosyalliğe ve törene katılmakta, bunları örgütlemekte ve 

yönetmektedirler. Tüm bu toplumsal yaşamın kendi liderleri, kalifiye uzmanları ve 

sadık kitleleri vardır. Bu ayrı yapı kadınlara, erkeklerden uzakta, özgür bir hareket 

alanı sağlar.32  

 

1950’lerden önce Anadolu’nun kırsal kesiminde geniş ailenin ideal aile olarak 

tercih edildiğini varsaysak bile, tercih edilen ile pratikte yaşanan birbiriyle örtüştüğüne 

kesin gözüyle bakamayız. Belli bir tarihten bakıldığında, çeşitli hanelerin, birlikte 

yaşama ve ayrı evlere çıkma döngüsünün farklı aşamalarında olduklarını 

görüleceğini belirten Paul Stirling, ideal sisteme uygun hanelerde yaşayanların 

kabaca yüzde 50’yi geçmesinin pek mümkün olmayacağı hesaplanmıştır.33  

 

Şehirleşmiş, sanayileşmiş, nüfusu dengeli toplumlarda çalışma hünerlerini 

edinip iyi uyumu yapmada kız-erkek ayrımı yoktur. Türkiye köylerinde gelişmiş ve 

dışarı açılmış bölgelerde oğullar için okullaşma oranı yüzde 92 ve ileri derece okutma 

isteği yüzde 80 kadarken, kızlar için okullaşma oranı yüzde 60 civarında kalmakta, ilk 

okuldan sonra okuması ise düşünülmemektedir. İki çocuğu farklı derecede okumuş, 

kadını cahil bir ailenin iç düzeninin bozukluğu da kolayca anlaşılmaktadır.34 Oysa 30-

40 sene önce bugün ile karşılaştırıldığında çiftin ikisinin de okumamışlığı aile içinde 

tutarlı bir denge sağlamaktadır. 

 

Bazı ülkelerde kırsal alanlarda ekonomik ve sosyal bakımdan gelişmeyi 

sağlamak ve kentte göçü azaltmak amacıyla oluşturulan, altyapı ve diğer hizmetlerin 

                                                 
32 Mübeccel Kıray, Değişen Toplum Yapısı (İstanbul: Bağlam Yayıncılık, 1998),  122. 
33 Alan Duben, Kent, Aile, Tarih (İstanbul: İletişim Yayaınları, 2002), 73. 
34 Mübeccel Kıray, Toplumsal Yapı, Toplumsal Değişme, ( İstanbul, Bağlam Yayınları, 1999), 164. 



yoğunlaştırıldığı yerleşim alanları olarak köy-kentler kurulmuştur. Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu’nun coğrafi yapısının dağlık oluşu, birçok köyün istenilen 

boyutlarda gelişmesini engellemiştir. Dağınık yerleşme, başta altyapı hizmetleri 

olmak üzere birçok hizmetin bu köylerle gidişini engellemiştir. Bu dağınıklığı önlemek, 

yaşayanların başta can güvenliği olmak üzere mal ve hayvanlarını korumak, altyapı 

hizmetlerini ulaştırmak ve köyü yaşanabilir kılmak için köykent projesi başlatılmıştır. 

 

Birçok yerde köy-kentler devlet tarafından yaptırılırken, bazı bölgelerde ise 

malzeme temin edilmiş ve binaların köylüler tarafından yapılması sağlanmıştır.35

 

2.2. KENT  VE  KENTLEŞME : 
 

Kentleşme (urbanization), dar tanımıyla şehrin oluşumunu anlatmaktadır. 

Kurulan en eski şehirlerin geçmişi yaklaşık olarak M.Ö. dördüncü bin yıla 

götürülmektedir. Orta Çağ’da uzun mesafeler arasında yapılan ticaretin ve merkantil 

kapitalizmin genişletilmesi Avrupa’da büyük şehirlerin kurulmasına zemin 

hazırlamıştır.36 Sosyolojik çalışmalarda, daha çok, sanayileşmenin ve modern 

toplumların kuruluşunun getirdiği büyük çaplı kentleşme üzerinde durulmuştur. 

İktisadi gelişme düzeyleri ile kentleşme arasında değişmez bir ilişki bulunmasına 

rağmen, eksik kentleşme de genellikle devlet sosyalizmiyle idare edilen ülkelerdeki, 

endüstriyel tesislerin yoğunlaşmasının konut yapımına ve işgücünün kentsel 

altyapısının tamamlanmasında aynı düzeyde ilerlediği durumlarda tarif etmek 

amacıyla kullanılan bir terim olmuştur. Benzer biçimde sınırlı kentleşme37 terimi, 

geniş nüfus yığılmalarının formel ekonomi tarafından emilemediği Üçüncü Dünya 

şehirlerine uygulanmaktadır. Kentleşme, ileri sanayi ekonomisinin ve modernleşmiş 

toplumsal yapının varlığını gösterdiği için kentleşmiş toplumlarda daha geniş bir 

anlam taşıyabilmektedir.38 Başka bir kaynakta ise kent bilimi kuramının, kent adı 

verilen toplulukların neden var olduklarını, temel yapılarının ve öğelerinin neler 

                                                 
35 Hüseyin Bal, Kent Sosyolojisi (Ankara: Turhan Kitabevi, 1999),  309. 
36 Kentleşme - feodal gerileme arasında ilişki konusunda kayda değer bir tartışma alanı birçok kaynakta 
görülebilmektedir. 
37 Sınırlı kent yerine kapitalistleşmemiş kent kullanılacaktır.  
38 Gordon Marshall, Sosyoloji Sözlüğü (Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1999),  - 399 



olduğunu, nasıl büyüdüklerini, mantığa uygun sözler ve simgelerle açıklamaya 

çalışan bir düşünce sistemi olması gerekmektedir.39  

 

Kent sosyolojisi ise, üretim ilişiklerinin, ideolojilerin ve toplumsal pratiğin 

mekana yansıması ve onu oluşturması, biçimlendirmesi açısından ele alınmalıdır. 

Mekan gerçekte soyut bir nesne değil, toplumsal bir olgudur.40 Mekanın toplumsal 

oluşu sosyologları kentsel mekanın formu (binalar, caddeler, parklar vb) ile 

ilgilenmekten çok toplumsal içeriği ile ilgilenmeye yöneltmektedir. 

 

Tolan, kentleşmeyi hem kırsal bir toplumun kentsel bir topluma dönüşme 

süreci, hem de kentsel mekanın ve toplumsal pratiğin değişme ve evrimleşme süreci 

olarak algıladığından kent sosyolojini bu süreçlerle ilgili görmektedir. Bu anlamda 

kent sosyolojisi, demografik değişmeleri, sanayileşme olgusunu, kentsel yapıyı, 

kentsel fonksiyonları, kent ve suçluluk ilişkisini, kentsel algıların gruplara göre 

değişmesini, kentleşmenin bireysel davranışlara etkisini vb. konuları kendisine 

çalışma alanı olarak seçmiştir.41

 

 Kentlilik, kent topluluklarının tipik toplumsal yaşam kalıplarını anlatan bir 

terimdir. Kentli yaşam tarzı, oldukça uzmanlaşmış bir işbölümünü, toplumsal 

ilişkilerde araççılığın gelişmesini, akrabalık ilişkilerinin zayıflamasını, gönüllü 

birliklerin çoğalmasını, normatif çoğulculuğu, sekülerleşmeyi, toplumsal 

çatışmalarının artışını ve kitle iletişim araçlarının gün geçtikçe daha önemli bir rol 

oynamasını kapsamaktadır. Louis Wirth 1938’te yayınladığı kilit önemdeki bir 

makalesinde 42, kentli yaşam kalıplarını şehirlerin üç büyük genel özelliği (büyüklük, 

yoğunluk ve toplumsal heterojenlik) üzerine oturtmaya çalışmıştır. Yine de daha 

sonra yapılan araştırmalar, toplumsal ve kültürel özellikleri determinist bir bakış 

açısıyla fiziksel mekanlarla ilişkilendirme çabalarının yanlış bir yorumlama olduğunu 

göstermiştir.43  

 

                                                 
39 Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası (Ankara: İmge Kitabevi, 2004), 65. 
40 Hüseyin Bal, Kent Sosyolojisi (Ankara: Turhan Kitabevi, 1999), 2. 
41 A.g.e., 2. 
42 Urbanism as a Way of Life”, Amerikan Journal of Sociology 
43 Gordon Marshall, Sosyoloji Sözlüğü (Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1999),  - 400 



Park’ın ifadesiyle. “Şehir…, bir bireyler, insanlar ve sosyal kolaylıklar 

(sokaklar, binalar, elektrik ışıkları, tramvaylar ve telefonlar) yığınından daha fazla bir 

şeydir. Bir kurumlar ve idari araçların (mahkemeler, hastaneler, okullar, polis ve 

çeşitli devlet fonksiyonları) basit bir kümesinden de daha fazla bir şeydir. Gerçekte 

şehir, bir zihni durum, bir gelenek ve görenekler, örgütlü davranışlar ve duygular 

bütünüdür…‘Bir köylü için evi ne anlama geliyorsa, medeni bir insan için de şehir 

odur. Evin kendi hane tanrılarına sahip olması gibi şehir de kendi koruyucu tanrısına, 

yerel azizine sahiptir. Köylünün kulübesi gibi, şehrin kökleri de topraktadır.”44  

 

Kentler, oldukça segmenter rollerde buluşmaktadır. İlişkileri birincil olmaktan 

çok ikincildir. Temaslar gayri şahsi, yüzeysel, geçiş kabilinden ve segmenterdir. Bu 

durum, çekingenliğe, kayıtsızlığa ve kof bir mizaca ve kişinin, başkalarının iddialarına 

karşı bağışıklık kazanmasına yol açmaktadır. Kentsel sosyal ilişkilerin yüzeysellik, 

anonimlik ve geçiş kabilinden olma özellikleri, şehir sakinlerinin karmaşıklığı ve 

rasyonelitesini anlaşılır kılmaktadır.45

 
Sanayi toplumları (kimi zaman yalnızca ‘çağcıl toplumlar’ olarak 

adlandırılırlar), daha önceki bütün toplumsal düzen türlerinden son derece farklıdırlar 

ve bunların ortaya çıkışları, köklerinin bulunduğu Avrupa’nın çok ötesine uzanan 

sonuçlar doğurmuştur. 

 

Sanayi toplumlarının temel bir özelliği, çalışan nüfusun büyük bölümünün 

tarım yerine fabrikalar, ofisler ya da dükkanlarda çalışıyor olmalarıdır. İnsanların 

%90’ından fazlası, varolan işlerin büyük bölümünün yer aldığı ve yeni iş olanaklarının 

yaratıldığı kasaba ve kentlerde yaşamaktadır. Kentli olan bu nüfus, çağcıl 

toplumcuların geleneksel devletlere kıyasla daha gelişmiş ve yoğun olan politik 

sistemlerine ilintilidir.46

 

 Tarihi icat eden ve kendi tarihini olması gereken tarih olarak dayatan Batı, 

kenti de icat etmiş ve kendi oluşturduğu bu yerleşim, bundan da önemlisi insanları 

                                                 
44 Max Weber, Şehir, Modern Kentin Oluşumu (İstanbul, Bakış Yayınları, 2003), 42. 
45 A.g.e., 48. 
46 Anthony Giddens, Sosyoloji (Ankara: Ayraç Yayınevi, 2000),  58. 



örgütleme biçimini olması gereken olarak benimsetmiştir. Batıya intisap etmek, 

günümüzde onun kentsel değerlerini benimsemekten başka bir anlama 

gelmemektedir.47  

 

 Modern dünyanın düzen hayalcileri, dünyayı düzenli hale getirdiklerinde 

insanların özlem ve eylemlerini de düzenli hale getirmektedirler. Nihai hedef, bu 

dünyadan rastlantısal ve plansız öğeler çıkarıldığında bütün düzensizliğin ve 

değişken hareketlerin kökünü kazımaktır. Bu anlamda kent planlaması yabancılara -

diğer bir ifadeyle  göç edenlere -yabancıları ötekilerden ayıran bu belirlenimsizliğe 

karşı açılan bir savaş olmuştur ve bu savaş, bir bünyeden atma ve kökünü kazıma 

hedefleyen bir savaş olmuştur. Çünkü yabancı, tek tipliliğin ve  monotonluğun 

düşmanıdır ve kentsel / medeni ütopya48 tarafından yönlendirilen kent planlamasının 

işi de yabancılardaki bütün yabancı unsurların ve gerekiyorsa yabancıların 

kendilerinin kökünü kazımaktır.  

 

Kent sadece evlerin arttığı ve çağcıl insanın işyeri değil, ayrıca dünyanın 

birçok uzak topluluklarını daire ve ağ şeklindeki farklı alanlara ve insanları ve 

etkinlikleri bir evrene dönüştüren ekonomik, politik ve kültürel yaşamın merkezini 

başlatan ve kontrol eden bir yerdir. Wirth’in kuramı kentliliğin sadece bir toplumun 

parçası olmadığı, ayrıca geniş toplumsal sistemin doğasını ifade ettiği ve etkilediğini 

fark etmesi açısından önemlidir. Kentin yaşam biçiminin yönleri sadece büyük 

kentlerde yaşayanların etkinlikleri değil, bir bütün olarak çağcıl toplumlardaki toplum 

yaşamının özelliğidirler.49

 

 Tekeli’ye göre ise kent, tüm öğeleriyle emeğin yeniden üretildiği ve pahasının 

belirlendiği bir yerdir.50  

 
 
 
 
                                                 
47 Mehmet Ali Kılıçbay, Şehirler ve Kentler (Ankara: İmge Kitabevi, 2000), 25. 
48 Kent paylaşması yoluyla mükemmel topluma ulaşma ütopyası 
49 Anthony Giddens, Sosyoloji (Ankara: Ayraç Yayınevi, 2000),  507. 
50 Hüseyin Bal, Kent Sosyolojisi (Ankara: Turhan Kitabevi, 1999),  65, 66, 67. 



2.2.1. Kentleşmenin Nedenleri : 
 

 Kentleşme itici, iletici ve çekici güçlerin etkisi altında oluşan ve değişen bir 

nüfus hareketidir. İtici nedenler, nüfusu kırsal alan ve tarım dışına yönlendiren 

etmenleri; iletici nedenler ulaşım araçları ve olanaklarındaki gelişmeyi; çekici 

nedenler ise, kente doğru çeken ekonomik ve toplumsal etmenleri ifade etmektedir.51  

 

 2.2.1.1. İtici Nedenler : 
 

 Az gelişmiş ülkelerde, tarımın verimliliği ve kişi basına düşen tarımsal gelir, 

köylüyü köyünde tutmaya yetmeyecek kadar düşüktür. Gerek bu yetersiz gelirin, 

gerekse toprak iyeliğinin dengesiz dağılımı, tarım topraklarının çok parçalanmış 

(ufalanmış) olması, iklim koşulları ve toprak aşınması (erozyon), bu itici etmenleri 

güçlendiren nedenlerdir. İtici etmenler, genellikle, nüfusu köyden ve tarımdan köy 

dışına iten etmenlerdir.  

 

2.2.1.2. İletici Nedenler : 
 

İletici etmenlerle kastedilen, köyünden kopan nüfusu kentlere, büyük özeklere 

taşıyan ulaşım araçlarındaki ve olanaklarındaki gelişmelerdir. Gelişen araç 

teknolojisi, otobanların yapılması, hızlı ulaşım araçlarının yaygınlaşması ve 

ucuzlaması iletici nedenler arasında sayılabilmektedir.  
 

 2.2.1.3. Çekici Nedenler : 
 
 Kentleşmenin nedenlerden bir diğeri ise, köyünde beslenemeyen, gelecek için 

güvence bulamayan nüfusu kent merkezlerine çeken nedenlerdir. Bunlara çekici 

etmenler ya da olumlu göç nedenleri adı verilmektedir. Kentlerdeki iş olanakları, 

köylere oranla daha hızlı çoğalmaktadır. 52 Başka bir kaynakta ise çekici nedenler, 

köyünden ayrılan ya da ayrılmaya hazır bulunanları kentlere doğru çeken ekonomik 

ve toplumsal etmenlerdir.53  

                                                 
51Hüseyin Bal, Kent Sosyolojisi (Ankara: Turhan Kitabevi, 1999), 52. 
52 Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası (Ankara: İmge Kitabevi, 2004), 9. 
53 A.g.e., 31. 



 

 Kentleşme hemen hemen her ülkede, tarımsal nüfusun azalmasına, buna 

karşılık, tarım dışı alanlardaki nüfus oranının artmasına neden olmuştur. Kalkınmış 

olan ülkelerde, tarım kesimindeki fazla nüfusun, yani tarım topraklarında marjinal 

verimliliği azalmış kitlenin tarım dışında yaratılacak iş olanaklarıyla köyler dışına 

aktarılması, bir kural olarak, işgücünün verimliliğinin arttırılmasına çalışılmaktadır.54  

 

 2.2.2.4. Zorunlu Nedenler : 
 

 Tarım kesimindeki ekonomik koşullarda meydana gelen değişmeler, bu 

kitlelerin yer değiştirme kararları üzerinde etkileri olmuştur. Köylüyü tarımdan dışarı 

itmiştir. Tarımda verimin düşüklüğü, tarımsal gelirin azlığı, gelirin ve toprak iyeliğinin 

dengesiz dağılması, tarım topraklarının çok parçalanmış olması ve tarımsal 

makineleşme, 1950’lerden beri Türk tarımının belirgin özellikleri olmuştur. Ayrıca 

bütün bunların yanında Türkiye, 1990’da terör ile tanışmış ve yaklaşık 13-14 senedir -

son zamanlarda etkisi azalmışsa da- tarım ve hayvancılığını teröre rağmen 

sürdürmektedir.55  

 

 2.2.2. Kent Tipleri : 
 

Kent tipleri konusunda ilk sınıflandırmayı Weber yapmıştır. Weber’in 

yaklaşımı, sağlam bir teori inşası modelidir. Şehir konsepti türlerini birbiri ardına 

başarıyla incelemiştir: ekonomik şehir konsepti, şehrin tarımla ilişkisi, politik – idari 

şehir konsepti, kale ve garnizon şehir konsepti, , kale ve pazarın geçişmesi olarak 

şehir konsepti, sosyal ve statü şehir konsepti (hukuk şehir konsepti), yeminli bir 

birliktelik olarak şehir, askeri açıdan yetkin yurttaşlardan kurulu bir organ olarak 

şehirdir.56 Ancak bugün kent sosyolojisi alanında taranan kaynaklarda aşağıdaki kent 

tipleri öne çıkmaktadır. 

 

 

                                                 
54 A.g.e., 13. 
55 A.g.e., 31, 32. 
56 Max Weber, Şehir, Modern Kentin Oluşumu (İstanbul, Bakış Yayınları, 2003), 67. 



 2.2.2.1. Ortak Özekli Çemberler Kuramı : 
 

 Ortak özeklik çemberler kuramına göre, kentlerin iç yapısının, ortak özekli, iç 

içe çemberlerin birbirinden ayrıldığı işlevsel bölgelerinden oluşmaktadır.57 Öncelikle 

şehrin merkezi kurulmakta ve dış çemberler zaman içinde olgunlaşmaktadır. Bugün 

için ortak özekli çember kuramına tam olarak uyan bir kent yoktur. Bu kuramın en çok 

eleştirilen özelliği budur.  

 

 

 
 5 

 
Şekil 2.1. Ortak Özekli Kent Modeli 

 

1) Bu, ilk bölgedir. Şehir merkezini çevreleyen alanda normal olarak bir Geçiş 

bölgesi vardır ve burası işletmeler ve hafif imalathaneler tarafından işgal 

edilmektedir. 

2) Bu bölgede gayri menkuller ekonomik amaçla kullanılmakta olup konut 

kalitesi düşüktür, ama kiralar da düşüktür. 

                                                 
57 Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası (Ankara: İmge Kitabevi, 2004), 66, 67. 
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1. Özeksel iş ve ticaret bölgesi 
2. Geçiş bölgesi 
3. İşçilerin oturdukları alanlar 
4. Yüksek ölçünlü oturma alanları 
5. Yörekentler (banliyöler)  

 2 
 1 
 



3) Üçüncü bölgede, kötüleşen kesimlerden kaçmış ama işlerine kolay 

ulaşmak isteyen sanayi işçileri oturmaktadır. Burası, geleceğin gece kondu 

olma tehdidi altındadır. 

4) Dördüncü bölge, lüks apartmanların veya müstakil aile evlerinin bulunduğu 

özel “sınırlandırılmış” “meskun mahal”dir.  

5) Beşinci bölgede ise, yani şehir sınırlarının ötesinde ve merkezdeki iş 

bölgelerinden otuz ila altmış dakika mesafede ise banliyöler bölgesi 

(banliyö alanları veya uydu kentler) yer almaktadır.58 

 

 

 2.2.2.2. Dilimler kuramı : 
 

Bu kuram, daha çok, oturma bölgelerinin iç yapısı ile ilgilidir. Buna göre, 

kentlerin büyümesi, ana ulaşım kanalları boyunca ve yıldız biçimindeki bir kentin 

oluşumuna en az direnç gösteren yönlerde, fakat yine bir çemberin özeğinden 

çevresine doğru uzayan dilimler biçiminde olmaktadır. Bu dilimler, kentin türlü 

işlevlerinin görülmesine ayrılmış kesimler niteliğindedir.59

 

 

                                                 
58 Max Weber, Şehir, Modern Kentin Oluşumu (İstanbul, Bakış Yayınları, 2003), 26. 
59 Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası (Ankara: İmge Kitabevi, 2004), 67, 68. 
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1. Özeksel iş ve ticaret bölgesi 
2. Toptancılık ve hafif imalat 

sanayi 
3. Alt sınıf konutlar 
4. Orta sınıf konutlar 
5. Yüksek sınıflar konutlar 

 

Şekil 2.2. Dilimler Kuramına Kent Modeli 

 

 

2.2.2.3.  Birden fazla özekli kent kuramı : 
 

Kentsel gelişmeler, tek bir özeğin değil, fakat birkaç ayrı çekirdeğin çevresinde 

yer almaktadır. Bu çekirdekler, kimi kentlerde öteden beri var olageldikleri halde, 

öteki kimi kentlerde, kentler geliştikçe, sonradan ortaya çıkmış olabilirler. Örneğin, 

Ankara’da ilk özek Koyun pazarı iken, Ulus sonradan belirmiş , onu Yenişehir, 

Bahçelievler, Yenimahalle izlemiştir. Tunalı - Kavaklıdere özeği çok yakında 

oluşmuştur.  
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1. Özeksel iş ve ticaret bölgesi 
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3. Alt sınıf oturma alanları 

4. Orta sınıf oturma alanları 
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6. Ağır sanayi bölgesi 

7. Kentin sınırlarına yakın ticaret banliyöleri 

8. Oturma alanlarının bulunduğu yöre-kentler 

9. Sanayi tesislerinin bulunduğu yöre-kentler.60 
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Geçiş durumundaki kentler, kısmen sanayi öncesi kentin, kısmen de sanayi 

kentinin özellikleri taşımaktadırlar. Bunlardan bir bölümü, sömürgeciliğin ürünü olan 

kentlerdir. Ötekiler ise, sanayi öncesi uygar toplumun yerli kentleridir. Geçiş 

durumundaki bu kentler, gelişen ülkelerin birçoğunda, köylere kıyasla, bu kentlerde 

yaşayanlara daha üstün çalışma, mal ve hizmet olanakları sunmaktadırlar. Fakat bu 

kentler, ikili ya da üçlü bir yapıya sahip olduklarından, çeşitli sınıfların uzamdaki 

dağılmaları sırasında önemli kesiklik ve kopukluklar meydana gelmektedir.61  

 
 2.2.3. Bölgesel Dengesizlikler  : 
 

Devletin öncülüğünde, özendirici ve yol gösterici politikalarla, geri kalmış 

bölgeleri, gelişmiş olanların düzeyine yükseltmek bölge planlarıyla olmaktadır. Bu 

amaçla, bölge planlamasında 25 yıl önceki canlılığın yeniden kazandırılması, devlete 

düşmektedir. Ülkenin her yöresinde yaşayan halkın, hem kalkınma çabalarına 

katılmasını, hem de gelişmenin nimetlerinden dengeli olarak yararlanmasını, ancak 

bölgesel kalkınma planları sağlayacaktır. Kentleşme ve imar sorunlarının asıl 

çözümleri de burada yatmaktadır. 

 

 İki bölge arasındaki ilişkilerde, iki şehirden biri ya gelişmeye başlamakta, ya bir 

değişikliğe uğramamakta, ya da yoksulluğa mahkum olmaktadır. Bir kentin gelişmesi, 

az önce de belirtildiği gibi, zengin bölgelerin, onun ürünlerine gereksinme 

duyulmasına bağlıdır. Yoksul bölgenin ürünlerinin sunu esnekliği çok düşük olduğu 

taktirde, bunun yol açacağı fiyat yükselişi, gelişmiş bölgeyi, dış alımını, yoksul bölge 

yerine, daha uygun fiyatlarla mal ve hizmet alabileceği başka bölgelerden yapmaya 

zorlamaktadır. Dengesizliklerin zaman içindeki gelişimini açıklamakta değişik görüşler 

ortaya konmuştur : 

 

1. Bölgeler arası dengesizlikler, büyüme sürecinin kendi varlığının gereği 

olagelmiştir. Bu dengesizlikler, büyümeye koşut olarak kendiliğinden azalmaktadır. 

Çünkü kalkınma ile birlikte, bütün coğrafi bölgeler bundan, kendilerine düşen payı 

almış olmaktadırlar. 
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2. Kendi başına bırakıldığı taktirde, bölgeler arasındaki ayrımların, azalmak 

şöyle dursun, büyümekte olduğunu ileri sürmektedir. 

 

3. Gelişmiş bölgelerle geri kalmış bölgeler arasında bir ayrım yapmakta ve 

farklılıkların, gelişmiş bölgelerde, zamanla azalabileceğini, bununla birlikte, geri 

kalmış bölgeler için aynı ölçüde umutlu olunamayacağını ileri sürmektedir. Gelişmiş 

bölge, geri kalmış bölge ilişkilerine, özeğin çevreyi sömürdüğü; çevrenin, geri 

kalmışlığa mahkum olduğu bir özek – çevre (center – periphery) modelinin uygun 

düştüğünü kabul etmekte ve Amerika Birleşik Devletleri, Federal Almanya ve İsveç 

gibi ülkelerin deneyimlerinin ışığında, bu görüşe katılmaktadır.62

 

 Yatırım yapmak, ekonomik ve toplumsal altyapı için yapılan yatırımlar arasında 

bağ kurmak, altyapı yatırımlarını yerel gelirleri artırıcı bağımsız bir etmen olmaktan 

çok, yeni ekonomik etkinlikleri kamçılayan bir kaldıraç olarak kullanmak ve son 

olarak, bunların, bölge için hazırlanacak uzun vadeli bir gelişme izlencesinin bir 

parçası olmalarını zorunlu kılmak gerekmektedir.63

 

 2.2.4. Konut Politikaları : 
 

 Tek tek yapılar olarak değil, fakat büyük konut siteleri halinde yapıldıkları 

zaman, teknik, toplumsal ve ekonomik kimi yararlar sağlayabilen büyük girişimlere 

“toplu konut” adı verilmektedir. Konut bunalımlarının şiddetli olduğu ülkelerde, dar 

gelirli kitlelerin barınma sorunların çözümünde, bir süreden beri kullanılan, ”kendi 

evini yapana yardım” yönteminin temelinde, devletle bireyin işbirliği ve güç birliği 

yapmaları söz konusudur. Yöntemin belli başlı iki öğesinden birincisi, ilgililerin 

“kendine yardım” (self help) ya da “karşılıklı yardım” (mutual help) ilkelerine uygun 

olarak doğrudan doğruya ve eylemli olarak kendi konutlarının yapımına katılmaları; 

ikincisi de, bireylerin bu çabalarının devletin teknik ve malzeme yardımlarıyla 

desteklenmesidir. Görüldüğü gibi, bu yöntem her şeyin devletten beklendiği bir 
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anlayış ve tutum değişikliği sonucunda ve yerinden yönetim benimsendiği 

sistemlerde uygulama ve başarı şansına sahip olabilmektedir.64

 

 Ülkemizde halk konutu adı da verilen toplumsal konutu, Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığı, “yoksul veya dar gelirli topluluklarının barınma gereksinimlerini 

karşılayabilecek biçimde standartlaştırılmış, en az boyut ve nitelikte, sağlık 

koşullarına uygun, sağlam ve ucuz konut” olarak tanımlamıştır. Bu kavram, 

ülkemizde planlı döneme girildikten sonra, ülke için en ekonomik konut tipinin, 

yüzölçümünün ve metrekare mal oluşunun saptanmasına yönelmiş araştırmalar 

sonucunda ve aynı yatırımla daha çok sayıda konut yapımını gerçekleştirmek ereği 

ile ortaya atılmıştır. Çünkü, araştırmalar göstermiştir ki, yatırım hacmini arttırmadan 

da konut birimi sayısında önemli bir artış sağlanabilmektedir. 65

 

Ülkemizde toplu konut projeleri 1960lardan bugüne kadar devam etmektedir. 

Çıkarılan yasalarla konut projeleri ve projelere ilişkin değerler sürekli değişmiştir. 

Projeler, dönemden döneme değişmiştir. Kamu fonları kullanılarak desteklenecek 

konutların yüzölçümünün küçülmesine ilk tepkiler 1984 yılında gelmiştir. Hükümet 

1984 yılında, en düşük ölçümleri 100 metrekareden 150 metrekareye yükseltme 

kararı almıştır. Çıkarılan 2982 sayılı yasa (R.G., 1 Mart 1984, No: 19323), vergi 

bağışıklığını, 150 metrekareye kadar olan konutları da kapsayacak biçimde 

genişletilmiştir. Bu hüküm, Toplu Konut Yasası’nda da yer almıştır. Resmi 

istatistiklere göre, o tarihten bu yana, konutların büyüklüklerinde sürekli bir artış 

olmuştur. Ancak, yakın geçmişte, 100 metrekare sınırlaması bulunduğu sırada da, 

tüketicilerin eğilimi, geniş konutlara sahip olmak doğrultusunda olmuştur. Örneğin, 

ortalama konut büyüklüğü, 1965’te 94.4 metrekareden 1970’te 98.6 metrekareye, 

1975’te 100.2 metrekareye 1980’de 109.7 metrekareye, 1985’te ise 115 metrekareye 

yükselmiştir. 
 

2.2.5. Kentin Kimlik Deseni : 
Kentlerin yerleşme örüntüsü, yeni kentsel kimliklerin ortaya çıkmasında önemli 

rol oynamaktadır. Sınıfsal, etnik, ırksal ve dinsel kimlikleri belli bir ölçüde içinde 

barındıran ama bu kimliklerin üstüne çıkan, yeni ve kentsel bir kimlik ortaya 
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çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu kimlik, varoş kimliğidir. Geç kapitalistleşen ülkelerin orta 

sınıflarının mekansal olarak ayrışmış steril alt kentler oluşturması 1980’lere kadar 

gerçekleşmemiştir.66

 

Kent mimarisi aslında ikili bir kodlama sistemi içermektedir; “biri konuşma dili 

gibi yavaş değişen, klişelerle dolu, aile içinde kökleşmiş popüler ve geleneksel” bir 

kodlama, öteki ise “yeni işlevsel görevleriyle, yeni malzemeleriyle, yeni teknoloji ve 

ideolojileriyle”, aynı zamanda sanatı ve modasıyla “hızla değişen bir toplumda 

kökleşen” modern bir dildir.67 Bu yanıyla 1950lerde başlayan ve 1980lerde en üst 

seviyesine ulaşan kent mimarisinin ikinci dili bir yanıyla kontrol edilebilirken diğer 

yanıyla kontrol altına alınamamıştır. Kentin kimlik deseni, kendini bir yönüyle açıkça 

kentin mimarisinde göstermektedir. 

 

İncelenen modern kentlerde, kentin kimlik deseni içerisinde orta sınıfın 

belirleyiciliği göze çarpmaktadır. Ortaya veya orta sınıfa diğer yandan da başlangıç-

orta-son olarak bakabilmeliyiz. Kente ait modern tanımların her geçen gün yetersiz 

kaldığı bilinmektedir. Sınıfsal ayrışmayı, Bauman’ın tarifiyle başlangıç-orta-son olarak 

değerlendirdiğimizde, her geçen gün orta’nın “yıkılmışlığı” belirsizlik olarak 

yaşanmaktadır. Bu, her bir edimin kendisinden kaçmak için atılan bir adım olduğu 

fakat her bir edimin yalnızca kendisini derinleştirmeyi başardığı bir belirsizliktir. Sanki 

orta, asla bitmeyen Başlangıç’ın laneti altında çalışmakta ve sanki Başlangıç, yani 

“bu fırsatlar tiranlığı” asla bitmemektedir. Evrenselliğin bütün aldatmacalarını bir 

kenara atan bu “özgürleştirme/kurtuluş”, orta’nın hücre mahkumu kendi hapishanesini 

(kendi mahallesini) inşa etmekte özgür bırakmaktadır.68  

 

Bir tarafta bu bütünlük varken, her şey birbirine bağlı ve birbirini etkilerken, 

toplumun temel özelliklerinde  değişmeler meydana gelmektedir. Kıray’a göre ise   

doğayı işleme tarzınız değiştiğinde, nüfusunuz değişmekte, nüfusunuz değiştiğinde, 
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yerleşme tarzınız değişmekte, yerleşme tarzınız değiştiğinde sosyal örgütlenme veya 

bunlara ilgili olarak değerler ve inanç sistemi değişmektedir.69

 

Derinleşen toplumsal eşitsizlikler nedeniyle mekanda yeniden düzenlenme, 

mekansal olarak parçalanma ve ayrışma, kentli yeni zenginler, yeni orta sınıflar ve 

yeni kent yoksullarının birbirinde sınıfsal ve mekansal olarak uzaklaştıkları, dışlayıcı 

bir yer seçme davranışının olanaklı hale getirmektedir. 

 

Bu süreçte en çok alan çalışması İstanbul’da yapılmış ve İstanbul’da toplumsal 

tabaka hızının yarattığı sınıfsal kimlik bulanıklaşması mekandaki ayrışma sayesinde 

görünür hale gelmiştir. Kentin mekanda billurlaşan bu yeni kimlikleri kabaca dört 

mekansal ayrışma düzeyinde ele alınabilmektedir. Birincisi, kentin çeperinde, alt 

sınıflar ve sınıf altı olarak kent yoksullarının otoyol bağlantılı hijyenik alt kentleri ve 

ikincisi, lüks konut siteleri, üçüncüsü, yeni zenginleşen ve daha zenginleşen sınıfların 

zenginlik ve politik elitle kayırmacılık ilişkilerine göre farklılaşan, kamu gözünden 

uzak, saklı refah adacıkları ve dördüncüsü ise soylulaştırarak belli bir kentsel kimliğin, 

yeni kültür sanat piyasasındaki ranttan pay alabilen popüler yazar, medya mensubu, 

sanatçı, mimar gibi entelektüellerin tüketimine sunulan kentin eski-tarihi dokusu 

içinde çöküntü alanlarıdır.70

 

Üçüncü olarak sayılan refah adacıkları üzerine çok fazla çalışma yapılmamış 

ancak üzerinde durulması gereken önemli bir gruptur. Bu refah adacıkları, bir site 

olmaktan çok ötede, bir yaşam tarzının tasarlanmış ve hazır olarak sunulmasını ifade 

etmektedir. Bu adacıklarda bir ev sahibi olmak, aynı zamanda sınıf kimliğinin 

onaylanması anlamına gelmektedir. Ancak burada bir ev satın almak sadece gelir 

düzeyine bağlı değildir. Burada katı bir sunum biçimi bulunmaktadır. Refah 

adacıklarında esneklik bulunmamaktadır, çünkü içerdiği her türlü esneklik, oraya 

kendi garanti müşteri kitlesinden başkalarının da girebilmesine ya da tamamı 

tasarlanmış bütüncül mekanın müdahalelerle bozulması anlamına gelmektedir ki bu 

garanti müşteri kitlesi için caydırıcılık tehlikesi arz etmektedir. Bu tür sunumlarda, 

müşteriye bırakılan tek esneklik iç mekanların tefrişidir. Bu katı sunum biçimi 
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İstanbul’da sınıfsal kimlikteki farklılaşmanın mekanda rahatlıkla okunabileceği kent 

deseninin bir parçasıdır.71

 

Eşitsizliklere bağlı olarak yerleşim mekanında kendini gösteren toplumsal 

ayrışmanın derecesi ve biçimi, o kentteki üretim ilişkileri, sınıfsal, etnik, kültürel, 

dinsel çatışmalar ve güç ilişkilerine bağlı olarak şekillenmekte ve kentin deseni bu 

kimliklerin mekandaki yoğunlaşması sayesinde billurlaşmaktadır.72

 

1960’lar ve 70’lerde, sanayileşmiş ülkelerin modern kentlerindeki mekansal 

ayrışmalara yeni bakış açıları getiren yaklaşımların yanı sıra dünyanın sanayi 

sektöründen çok tarım ve servis sektörüne dayalı geç kapitalistleşen ülkelerinde 

yaşanan hızlı ketleşme süreçlerini anlamaya ve açıklamaya yönelen yaklaşımlar 

ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu farklı örüntü başlangıçta, modern batı kenti ideal tipi 

çerçevesinde, tarım toplumundan sanayi toplumuna evrilmekte geç kalmış ülkelerin 

kentlerinde ortaya çıkan geçiş dönemi ara formları olarak tanımlanmaktadır. 

 

Bu kentlerdeki temel mekansal ayrışma, kentin düzenli yasal yerleşim 

alanlarıyla kentin eski ve yeni üretim faaliyetlerinin çevrelerinde öbekleşen ve 

zamanla mahalle niteliği kazanan gecekondu alanları arasındadır. Ancak bu ayrışma, 

1980’lerin başlarına kadar nitelik ve mekansal mesafeler bakımından derin ve 

dışlayıcı bir ayrışma görüntüsü sunmaktadır.73  

 

2.2.6. Kentleşme : 
 

Kentleşme ile dar anlamda, kent sayısının ve kentlerde yaşayan nüfusun 

artması anlatılmaktadır. Kentsel nüfus, doğumlarla ölümler arasındaki farkın birincisi 

lehine olması sonucunda ve aynı zamanda köylerden ve kasabalardan gelenlerle, 

yani göçlerle artmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin kentlerinde, doğurganlık 

eğilimleri azaldığından, kentleşme daha çok köylerden kentlere olan nüfus akınlarıyla 
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beslenmekte ve kentleşmenin dar anlamındaki tanımı, demografik nitelik 

taşımaktadır. 

 

Kentleşmenin ekonomik, toplumsal ve siyasi boyutlarını da hesaba katan, 

geniş anlamda bir tanımı da: sanayileşmeye ve ekonomik gelişmeye koşut olarak 

kent sayısının artması ve bugünkü kentlerin büyümesi sonucunu doğuran, toplum 

yapısında, artan oranda örgütlenme, işbölümü ve uzmanlaşma yaratan, insan 

davranış ve ilişkilerinde kentlere özgü değişikliklere yol açan bir nüfus birikimi 

sürecidir.74  

 

Kentleşmenin temel nedeni iç göçün niteliğidir. İç göç dört kategoride 

gerçekleşmektedir: 

 

1. Köyden şehre basamaklı göç,  

2. Köyden büyük şehirlere sıçramalı göç,  

3. Şehirlerarası basamaklı göç,  

4. Şehirlerden büyük şehirlere sıçramalı göçtür. Bu karmaşık göç yapısında 

süreçler tam yaşanmadığı için kentleşmede sorunlar çıkmaktadır.75

 

Köyün nerede sona erdiği, kentin nerede başladığı konusu, kent planlaması 

açısından büyük önem taşımaktadır. Toplumbilimcilere de daha yakın gelen köy kent 

sürekliliği (rural-urban continuum) görüşü kent plancılarının işine yaramaktadır. 

Bugün, köy ile toplumsal ve fiziksel anlamda kesin bir ayrım yapılabilmekte, ancak bir 

“köy kent sürekliliği”nden de söz edebilmektedirler.76 Kent, köy ayırımında salt nüfus 

ölçütünü benimsemek, ölçütü oluşturan nüfus düzeyinin altında kalmakla birlikte, 

kentsel özyapı kazanmış olan yerleşmeleri kent saymamak sonucu 

doğurabilmektedir. Bu sakıncayı gidermek üzere birçok ülkelerde kent köy ayırımına 

temek olmak üzere nüfus ölçütüne başka ölçütlerin eklendiği karma ölçütler 

kullanılmaktadır: 
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1.Ekonomik ölçütler dayanır 

2.Toplumbilimsel ölçütler 

 

Yapılan çalışmalar göstermiştir ki ülkenin her yanını kentlileştirme dileği, 

gerçek ve ussal görülmemektedir. Ekonomik ussallığın emrettiği dengesiz büyüme ile 

toplumsal ussallığın gereği olan denge politikası tam bir çıkmaza sahiptirler.77

 

Diğer yandan, zaman içinde kentli akıl, ilkbahar mevsiminin dilini reforme 

ederek asillerin ve papazların eski dininin yerine liberal bilimi koymuştur. Kent, 

toprağın kontrolünü ele almış, her yerde köylülerin yaşam ve düşüncelerinin ayrılmaz 

parçaları olan topraktaki ilkel değerleri mallardan yarı bir mutlak para ile değişmiştir. 

Sonuçta kent, sadece aklı değil, parayı da ima etmektedir. Para sadece ekonomik 

ilişkiyi anlamaya yaramakla kalmamaktadır, aynı zamanda malların mübadelesini 

kendi verimine tabi kılmaktadır.78

  

2.2.7. Türkiye’de Kentleşme : 
 

Türkiye, kırdan kente kitle göç olgusu ile 1950’li yıllarda tanışmıştır. 1945 

yılında 18.9 milyon olan ülke nüfusu, 1997’de 62.8 milyona çıkmıştır. 1945’de kent 

olarak adlandırılabilecek yerleşimlerde 4.7 milyon insan yasarken bugün 40 milyonu 

aşkın kişi kentlerde yaşamaktadır. Türkiye bu sürede nüfusun %25’i kentlerde 

yaşayan tarım ağırlıklı bir ülkeden, %70’i kentlerde yaşayan, daha da  önemlisi kent 

kökenli faaliyetlerin ve kararların belirleyici bir rol oynadığı bir ülkeye dönüştür. Bu 

nereden bakılırsa bakılsın, son derece büyük çaplı bir dönüşümdür. Kentleşme 

dendiğinde söz konusu olan, sadece basit anlamda nüfusun kırlardan kentlere yer 

değiştirmesi olsa, bu dönüşüme daha soğuk kanlı terimlerle bakmak mümkün 

olabilecektir. Ancak kentleşme süreci, salt nüfusun mekanda yer değiştirmesini aşan 

bir değişim sürecine işaret etmekte ve bu süreç, ekonomik, politik, toplumsal ve 

kültürel düzeylerde bir dizi çarpıcı değişimle birlikte yaşanmaktadır.  
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Bugün, Türkiye’nin kentleşme hızı, iktisadi gelişmesinin haklı çıkarmamaktadır. 

Kentleşme akınını tersine çevirmek ve nüfus akınlarını köylere yönetmek mümkün 

olmadığına göre, uzun dönem için tek seçenek, kentleşme ve kalkınma arasındaki 

dengeyi sağlayabilecek bir tempoda sanayileşebilmektir.79

 

1990 rakamları itibariyle kırsal alanda yaşayanların oranı %44.6, kentlerde 

yaşayanların oranı ise %55.4 dür. Bu haliyle Türkiye kentli bir toplum olarak kabul 

edilebilmektedir. Nüfusun kentlere akışı sadece kentlerin çekici nedenlerinden 

doğmamaktadır. Kırsal kesimdeki olumsuz koşulların yani itici etmenlerin rolü çok 

daha belirleyici olmuştur.80 Tarımsal arazilerin parçalanması, verimsizleşmesi, 

makineleşmenin önemli oranda iş gücünü açığa çıkarması, işsizlik, kişi başına düşen 

gelirin düşüklüğü, eğitim, sağlık ve diğer alt yapı kurumlarının yetersizliği, terörün 

yarattığı güvensiz ortam vb. nedenler kırsal alanlardan kente göçü zorlayan etmenler 

olarak görülmektedir. 

 

Elbette ki bu süreç, sorunsuz yaşanmamıştır. Kentleşme sürecinin ortaya 

çıkardığı sorunlara kimi zaman toplum kendiliğinden, önceden tasarlanmamış 

çözümler geliştirmiş, kimi zaman da bu sorunlara toplumun formel katında çözüm 

aranmıştır. Türkiye’nin yaşadığı yarım yüzyılı aşan kentleşme deneğiminin belki de 

en temel özelliği, bitip tükenmek bilmeyen bir değişimi ve yıkıp yeniden kurma 

sürecini içinde barındırmasıdır. Yalnızca nüfus verilerine bakmak bile Türkiye’nin 

yaşadığı dönüşümler hakkında fikir edinmeye yetecektir. Bu dönemde Türkiye 

sadece yapısal dönüşümlerini tamamlamakla kalmamış, aynı zamanda bu sürecin 

gündeme getirdiği büyük çaplı uyum sorunlarının da üstesinden gelmeye çalışmıştır.   

  

 Türkiye en başından bu yana kentleşmesini ağ türü ilişkiler içerisinde 

yaşamıştır. Bu ilişki ağları sayesinde kente gelen göçmenler, yabancısı oldukları 

kentte kendilerine korunaklı sayılabilecek ortamlar yaratabilmişlerdir. Bu ilişki ağları 

göçmenleri, kentin anonimleştirici etkileri karşısında kaybolmaktan kurtarmış, kentte 

var kalabilmenin temel koşulu olan iş ve konut piyasasında tutunabilme fırsatları 

yarattığı gibi, göçmenlere yükselebilme ve refahlarını arttırabilme umudu sağlamıştır. 
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Bu, anonimleşmiş ve kişisellikten uzak ilişkilerin belirleyici bir rol oynadığı Batı kent 

tanımından farklı bir kent yapısına işaret etmektedir. Son dönemlerde cemaat tarzı 

ilişkileri, kentin kalıcı bir öğesi olarak görme çabalarına karşın Batılı anlamda kent, 

hala cemaat ilişkileri ile taban tabana zıt ilişkilerin mekanı olarak 

kavramsallaştırmaktadır. Bu kent tanımında esas olan, her türlü cemaat ilişkisinden 

arınmış atomistik bireylerdir. Bu tanımın ardında yatan ontolojinin Türkiye 

koşullarında geçerli olmadığını; tam tersine, bireyi içinde var olduğu ilişki ağları ile 

birlikte ele alan bir ontolojiden yola çıkılmadığı taktirde Türkiye  kentlerini kavramanın 

olanaksız olduğunu öne sürmek yanlış olmayacaktır. Türkiye kentlerinde hemen her 

grup, ama özellikle kent yoksulları, kapsamı ve işleyiş mekanizmaları bir yerden 

diğerine önemli ölçüde farklılıklar gösteren ilişki ağları içinde var kalmanın yollarını 

aramaktadır. Kente gelen göçmenler de kent deneyimlerini korunaklı sayılabilecek 

ilişki ağları içinde yaşamışlardır. Bu elbette ki sözünü ettiğimiz ilişki ağlarının kent 

yoksullarının bu ağlardan eşit derecede yararlandığı anlamına gelmemektedir. 

Burada vurgulamak istediğimiz, göçmenlere refah vaat eden ve çoğu durumda da bu 

refahı sağlayan korunaklı ilişkiler sisteminin, büyük çaplı değişiklikler geçirmiş de olsa 

Türkiye kentleşmesinin ilk aşamalarından bu yana varlığını sürdürmüş olmasıdır. 

 

Türkiye’deki kent yoksulluğu olgusunu Batı’daki yoksulluktan farklı kılan temel 

etmen yukarıda anlatılan ilişki ağlarıdır. Kent yoksulluğuna ilişkin Batı yazını, her tür 

toplumsal ilişki ve süreçten dışlanmış, bir anlamda kapitalizmin sömürmeye bile 

değer bulamadığı ve hiçbir sınıfa ait olmayan sınıf-altı81 kitleler üzerinde 

odaklanmaktadır. Oysa medyanın bazı zamanlarda gündeme getirdiği ‘tinerci 

çocuklar’ dışında Türkiye’de böyle bir kitlenin varlığı üzerine yapılmış detaylı bir 

çalışmaya ulaşmak imkansızdır. Ancak Batılı tip kent yoksulluğuna sahip olmayan 

Türkiye kentleri, kendine özgü kent-köylü yoksullara sahiptir. Göç ve devamında 

yaşanan kültürel şok bölümünde bu konu daha detaylı ele alınmıştır.  

 

Türkiye’nin kentleşme sorunlarının üstesinden gelmesini sağlayan  bir dizi 

çözümün bedeli çok yüksek olmuştur. Kent çevresindeki hemen her tür alan vahşi bir 

yapılaşmaya açılmış, kentlerin yerine konması mümkün olmayan tarihsel değerlerinin 

yitip gitmesine göz yumulmuştur. Sonuçta ortaya çıkan, kalitesiz sıfatını her ölçüte 
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göre sonuna dek hak edecek bir kentsel çevre kurulmuştur. 17 Ağustos ve 1999 

tarihlerinde yaşanan depremler, Türkiye’nin 50 yılı aşkın kentleşme deneyimi ile 

oluştuğu kentsel çevrenin ne denli kalitesiz ve felaketlere gebe olduğunu gözler 

önüne sermiştir. Ama görünen odur ki, hızlı kentleşme evresini artık geride 

bırakmakta olan Türkiye, geçmiş dönemlerde bulduğu çözümlerin yaratacağı yeni 

sorunlarla bir süre daha uğraşmak ve ne yazık ki, yeni bedeller ödemek zorunda 

kalacaktır.  

 

Kentleşme için merkezi ve yerel yönetimlerin kentleşme sorunlarının çözümü 

için ayırdıkları kaynaklar sınırlı olmaktadır. Yüksek yeteneklere sahip plancı sayısı 

çok azdır. İktisadi kaynaklarımıza ve uzun vadeli nüfus kestirimlerine dayanan bir 

kentleşme politikamız da yoktur.82 Gelir dağılımında ve kentsel hizmetlerin miktar ve 

kalitesinde bölgeler arasında beliren farklılıklar, ülkenin batısında toplanmış büyük 

yerleşim yerlerinin varlığı nedeniyle devam etmektedir ve edecektir. 

 
Kentleşmenin kontrol altına alınabilmesi ve dengeli dağılımını sağlamak 

maksadıyla 1972 yılında bir çalışma yapılmıştır. Kentlere olan nüfus akınlarının yurt 

yüzeyine dengeli olarak dağıtılabilmesi amacıyla 24 bölge özeği seçilmiştir. Bakanlık, 

bunları da dört kümede toplamıştır: 

 

a) Anakentler: Ankara, İstanbul, İzmir, Adana,  

b) Anakent alt özekleri: Manisa, Bursa, Adapazarı, Mersin, İskenderun, 

c) Dengeleyici anakentler: Samsun, Elazığ, Erzurum, 

d) Öteki gelişme özekleri: Eskişehir, Antalya, Konya, Kayseri, Sivas, 

Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Trabzon ve Van. 

 

Yukarıda sıralanan kentlere ilişkin çalışma daha sonra rafa kaldırılmıştır. 

Türkiye, coğrafi bölgeleri arasında büyük ayrımlar bulunan bir ülke olduğundan gelir, 

büyüme hızı, büyüme gizilgücü ve yaşam düzeyi bakımından 1984 yılında başka bir 

çalışma yapılmıştır. Toplam olarak 28 il belirlenmiştir. Bu illerin bir bölümü, Birinci 

Derecede Kalkınmada Öncelikli İller kümesindedir. Bunlar arasında 13 il vardır: 

Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Mardin, Muş, 
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Siirt, Tunceli, Van. Sayıları 15 olan İkinci Derece Kalkınma Öncelikli illerin adları ise 

şöyledir: Amasya, Artvin, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, 

Malatya, Kahramanmaraş, Sinop, Sivas, Tokat, Şanlıurfa, Yozgat’tır. Bu 

dengesizliklere devletin karışmaması yöntemi, geçen yüzyıldan kalma, eskimiş bir 

politika olduğundan, karma ekonomik sistem içerisinde problem olanca varlığıyla 

kabul edilmiş fakat daha sonra terkedilmiştir.83

 

Doğal kaynaklardan yeterli ölçüde yararlanılması, yerleşmelerin 

potansiyellerine göre ihtisaslaşmış faaliyet kollarının geliştirilmemesi, imalat 

sanayinin belli bölgelerde yapılması gibi çeşitli faktörler, bu farklılıkların oluşmasında 

etkili olmuştur.84 Son 30 yıldır, DPT, çoğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 

yer alan illerin geliştirilmesi için kimi özel projeler hazırlamakta, hazırlatmakta ya da 

bu tür projelerin uygulanmasında eşgüdüm sağlamaktadır.  

 

 Hızla sanayileşen özeklerin toplumsal gereksinmelerini “paket projeler” yoluyla 

karşılamaya yönelik yatırımlar yapma yaklaşımı ise, İskenderun’da olduğu gibi, çok 

başarılı olmuş değildir. Kırdan kente göçü yavaşlatma amacıyla, belli bir gelişme gizil 

gücüne sahip kırsal özeklerde kamu hizmetlerini ve küçük çapta üretken yatırımları 

yoğunlaştırmaya yönelik Merkez-Köy ve Köy-Kent projeleri de, “kentleşmenin 

çözümünün kırda aranması” yaklaşımının yanlış olması yüzünden başarısız kalmıştır. 

 

 Türkiye’de bugün şehirleşme, şehirlerin sanayileşme hızının, tarımın 

modernleşmesinden çok daha yavaş olması sonucu Kıray’ın “sahte şehirleşme” diye 

nitelediği oluşumlarla sonuçlanmaktadır. Nüfusun şehirlerde oturan oranın artması ile 

asıl modernleşmeyi belirleyen, sanayide çalışan nüfusun artma oranı arasında bir 

ilişki yoktur. Bu açıdan köyden şehre göç edenlerin şehirde çalıştıkları işler ya da 

öğrendikleri hünerler de bu gelişmenin nasıl aldatıcı olduğunu göstermektedir.85 

Bunun sebebini Mübeccel Kıray şöyle açıklamaktadır86: 
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 “Ülkeyi dışa açılmaya zorlayan batılı sanayileşmiş toplumların bu ittirmelerini 

ve beraber getirdiği gelişmeleri kontrol edebilmek için, hem Osmanlıların bürokrat 

lortları hem de cumhuriyetin idealist teknisyenleri olan yönetici kadroları, sık sık bir 

takım reformlara girişerek, sadece idari güçlerine dayanarak olacak ekonomik ve 

politik gücü elinde tutanların işbirliği olmadan, sanayi kurulamamış, tarım gereği gibi 

modernleşememiş, gereken kurum ve örgütler kurulamamıştır.” 
 

Bu günden durup da geriye bakıldığında Türkiye’nin yaşadığı kentleşme 

deneyiminin birbirinden net çizgilerle ayrılan iki farklı ekonomik, toplumsal, politik ve 

kültürel iklimde gerçekleştiği gözlenebilir. Türkiye kentleşmesinin bu iki evresi,  hangi 

açıdan bakılırsa bakılsın yakın dönem Türkiye tarihi için kesin bir dönüm noktası olan 

1980 yılı ile birbirlerinden ayrılmaktadır. Sema Erder, çalışmasında,    kentleşme 

dinamikleri açısından kentleşmeyi, ’80 öncesi’ ve ’80 sonrası’ olarak 

adlandırılabilecek bir dönemleme önermektedir.87 Bu dönemlemenin özünde  

kentleşme dinamikleri açısından anlamını sorgulamakta, ele aldığı ilişkileri daha 

genel bir bağlamın parçası olarak değerlendirmektedir. Y.E.M.’nde yapılan 

çalışmanın konusu olan alan çalışmasının üzerinde durduğu dönem ise 1992 sonrası 

terör nedeniyle göç eden göçmenlerdir. Erder açısından 1980 öncesi ve sonrası 

şeklinde yapılan sınıflandırma, 1992 yılı ve sonrası da eklenerek bu haliyle üçe 

çıkarılabilmektedir.  

 

2.3. GÖÇ VE GÖÇMENLER  : 
  
 Genellikle yerleşmek amacıyla bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine, 

bir ülkeden başka bir ülkeye gitme eylemi göç olarak tanımlanmaktadır.88 Göç, 

sadece mekansal olarak yer değiştirme anlamına gelmemekte, aynı zamanda 

toplumsal olarak konum değiştirme sonucunu da doğurabilmektedir.   

 

Çağımızın en güçlü toplumsal değişim yaratan süreci, küreselleşmedir. Bu 

süreçte çok sayıda insanın kendisine yeni bir yurt araması, gönderen ve gönderilen 

bölgelerin toplumsal dokusunda olağanüstü büyük sarsıntılar yaratmaktadır. Göçün 
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ilk etkisi ekonomik alanda fark edilmekle beraber, zaman içinde toplumsal ilişkiler, 

kültür, ulusal politikalar ve uluslararası ilişkiler alanında da kendini hissettirmiştir. 

Göçün en önemli etkisi, ulus-devletin yapısındaki değişimde görülmüştür. Ulus-

devletin manevra alanı daralmış, küreselleşmenin getirdiği liberal piyasa ekonomisi 

nedeni ile ulusal kamu yöntemlerinin sunabilecekleri sosyal destek hizmetleri azalmış 

veya ortadan kalkmıştır.89 Diğer yandan göç olgusu nerede olursa olsun büyük 

kentlerde yığılmaya neden olmuştur.90 Bugün bildiğimiz bir şey varsa, o da, hiçbir 

yerel topluluğun, temel yapısını sadece kendi iç dinamikleriyle değiştirmediğidir. Her 

zaman, dıştan gelen müdahalelerin etkisi vardır. Bu faktörler, her şeyden önce, söz 

konusu topluluk ve bunun dışındaki başka merkezler arasındaki belli başlı etkileşim 

kanallarının görece konumunu değiştirirler.91 Göç, aynı zamanda nüfusun aile 

değişiklikle-rinden sonraki en önemli uyum mekanizmasıdır. Gelişmekte olan 

ülkelerde kırdan kente göç üzerine dikkate değer bir literatür bulunmaktadır ve bu 

çalışmalar, göç edilen yer konusunda –soyun kökeni olan belirli yerler dışında yapılan 

göç oranları üzerine açıklayıcı bir değişken olarak- aile ve arkadaşların önemli bir etki 

yaptığını ortaya koymaktadır. 

 
 Bir ülkeden başka bir ülkeye ve aynı ülke içerisinde bir kentten başka bir kente 

yerleşmek amacıyla giden kişi ya da topluluklara da göçmen denilmektedir.92  

 

Göç, iki ana başlık altında açıklanmaktadır. Bunlardan ilki iç göç iken, diğeri 

dış göçtür. Çalışmanın kapsamına iç göç girdiğinden bu çalışma boyunca dış göçten 

bahsedilmeyecektir. Ulus devletlerin sınırları içinde, emeğin ekonomide büyüme 

kutbunu oluşturan bölgelere doğru göç etmesini karşılayan nüfus hareketleri iç göç93 

olarak tanımlanmaktadır. Bu tür nüfus hareketleri 1950’lerden beri –özellikle 

gelişmekte olan ülkelerde- ciddi oranlara ulaşmıştır. Kentleşme ve sanayileşme 

süreçleriyle birlikte ilerleyen bir olgu olan iç göç, kırdan kente büyük çaplı nüfus 

hareketlerini de kapsamaktadır. Bu konudaki tartışmalar, iç göçün açıklanmasında 

“itici” faktörlerin mi “çekici” faktörlerin mi daha önemli olduğunda ve iç göçün sonucu 
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sayılan proleterleşme ve köylülükten uzaklaşma süreçlerinde odaklanmıştır.94 İç göç 

kapsamında kırsaldan kente göç esas olmakla beraber, kasabadan kente veya 

ilçeden kente göç de görülmektedir. 

  

Göç, kişilerin kullanabilecekleri fırsatların sayısını çoğaltarak kişiye mesleksel 

ve sosyal hareketlilik sağlama bakımından olumlu bir işleve sahiptir. İşgücünün arz 

ve talep ilişkisi rasyonel olarak düzenlenemediği için ve göç edenler çoğunlukla yer 

seçimini bilinçli ve gönüllü yapmadıkları için toplumsal sorunlar patolojik düzeye 

ulaşmaktadır. 

 

Kapitalist periferide yer alan pek çok ülke gibi Türkiye’de de İkinci Dünya 

Savaşı sonrası büyük bir nüfus hareketi yaşanmıştır. Bu hareket, kır ve kent 

arasındaki dengenin geri dönülmez bir biçimde tersine çevrilmesiyle sonuçlanmıştır.95

 

Göç -az veya çok- bireylerin ya da grupların sembolik veya siyasal sınırların 

ötesine, yeni yerleşim alanlarına ve toplumlara doğru kalıcı hareketini içerir. 

Sosyolojik göç araştırmaları çeşit çeşittir ve genelde akrabalık, toplumsal ağlar ya da 

iktisadi gelişme gibi konulara yönelik incelemeler gibi daha büyük problemlerin 

parçasını oluşturmaktadır. Göç çözümlemelerinde itici faktörler, çekici faktörlerden 

gelenekselleşmiş bir biçimde ayrılmaktadır. İtici faktörlerin -örneğin, göç edenin 

kökeninin bağlı olduğu bölgedeki yüksek işsizlik oranları- genellikle tutucu, güvenliği 

arttırmaya yönelik bir göçe neden olduğu düşünülmektedir. Çekici faktörlerin ise -

örneğin gidilen ülke veya bölgedeki iktisadi büyüme- risk aldırıcı ve geliri arttırmaya 

yönelik bir göçü özendirdiği görülmektedir. 

 

Bugün yaşanan göçü bu açıdan değerlendirdiğimizde 3 ana göç şekli 

görmekteyiz: 

 

 1. Bireysel göç (Bireyler tek başınadır) 

 

 2. Zincirleme göç  (Akrabalık/cemaat/ etnik… bağlar ile göç) 

                                                 
94 Gordon Marshall, Sosyoloji Sözlüğü (Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1999), 314. 
95 Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası (Ankara: İmge Kitabevi, 2004), 69. 



 

 3. Kitlesel göç (Topluca isteğe bağlı/zorunlu göç)   

 

Göç çalışmalarında bir nüfusun kaç kişi olduğunu saptayabilmek için belirli bir 

zaman dilimi içinde kaç doğum ve kaç ölüm olayının olduğunu bilmek gerekmektedir. 

Ancak buna ek olarak göç eden miktar da dikkate alınmalıdır : 

 

  Net göç = Gelen nüfus – Giden nüfus 

 

 Doğum sayısı (t1) – Ölüm sayısı (t1) –/+ Göç (t1) =  Nüfus Azalış/Artış Miktarı 

(t1) 

 

 Bir nüfusu değerlendirebilmek için yalnız doğanların, ölenlerle ve göç 

edenlerin sayılarını bilmek yeterli değildir. Hangi yaş gruplarının ölçüldüğü ve göç 

ettiği bilinmelidir.96

 

Kişinin içinde yaşadığı toplumlarda güdülerini en yüksek düzeyde 

gerçekleştirmek isteyeceği ön kabul olarak alındığında göç, öncelikle kişilerin 

kullanabilecekleri fırsatların sayısını arttırmakta, ardından kişiye mesleki ve sosyal 

hareketlilik sağlamaktadır. 

  

Kente göç edenlerin kente gelirken getirdikleri, kökene bağlı ilişkileri üzerinde 

mutlaka durulmalıdır. Kökene bağlı ilişki bağları, göç eden grupların yeni gelenin bu 

yabancı ortamda “kendileri” ile “diğerleri”ni ayırabilmelerine ve kendi farklılıklarını 

büyük ölçüde hissetmelerine temel oluşturan kültürel özellikler üzerinde 

gelişmektedir. Bu ortak kültürel özelliklerin tek başına bir katmanlaşma anlamına 

gelip gelmediği, konunun bir yönünü oluşturmaktadır.97

 

 Göç süreci, yapısal değişmenin sonucu olması nedeniyle, devingenliği ve 

kitlesel düzeyde mekansal değişmeyi ifade etmektedir.98

                                                 
96 Mübeccel Kıray, Toplumsal Yapı, Toplumsal Değişme, (İstanbul, Bağlam Yayınları, 1999), 185. 
97 Sema Erder, İstanbul’a Bir Kent Kondu Ümraniye (İstanbul: İletişim Yayınları, 2001), 226. 
98 A.g.e., 288. 



 

Akrabalık bağlantılı işe girme ve işe alma stratejileri de, istihdam araştırmaları 

ve etnik ilişkiler gibi göçle ilgili diğer sosyolojik çalışmaların içinde yer almaktadır. İş 

arama davranışı araştırmalarında, istihdam zinciri ve göç zinciri gibi pratiklerin etkili 

olduğu saptanmıştır. Buna göre, bir aile üyesinin başarıyla sonuçlanan göçü, tüm 

akrabalık ağı için bir fırsatlar zinciri yaratmaktadır.  

 

Genelde göçün, akrabalık bağlarının çözülmesini de beraberinde getirdiğine  

inanılır ve bu, kentsel, sanayileşmiş ülkelerde geniş ailelerin gerileme içinde 

olduğunu savunan işlevci görüşle tutarlılık arz etmektedir. Ne var ki bugün, aile, 

istihdam ve göç arasındaki ilişkinin şimdiye kadar ortaya konulandan çok daha 

karmaşık ve tarihsel bakımdan rastlantısal olduğu kabul edilmektedir.  

 

 Kentin çevresindeki kırsal alanlara tamamen kendi çabaları, kendi kaynakları, 

kendi ilişkileriyle yerleşen köylüler, uzun bir süre, kentin merkezindeki grupların 

erkekleri için “ucuz ve uysal işçi”, kadınları için eğitilmeye muhtaç “ucuz hizmetçi”, 

politikacıları içinse kendilerine dokunulmadığı sürece oylarını esirgemeyen 

seçmenlerin “depo”su anlamına gelmişlerdir.99  

 

  Yoksul göçmenler iyi bir hayat kurma hayali ile geldikleri topraklarda formel 

yaşamın içine daha zor girdikleri için, enformel alanda sonuna kadar mücadeleyi 

seçmektedirler. Yasaların gediklerini bulma ve bunları kendi çıkarları için kullanma- 

mesela hem işsizlik hem de diğer yardımlardan yararlanmak–göçmenlerin hayatta 

kalmadaki hatta sermaye birikimi yaratmadaki en önemli stratejileri olmaktadır.100

 

 Türkiye’de göçü cazip kılan ve çekici nedenleri güçlendiren en önemli olay, 

devletin kent içinde ve kentin yakın gelişme alanlarında büyük toprak sahibi olması 

ve genişleyen kentler için neredeyse sınırsız sayılabilecek bir kaynak yaratmasıdır. 

Kentleşmenin ilk dönemlerinde kente göçen kitlelerin yerleşecekleri alanlar bu 

stoktan karşılanmış, geniş Hazine arazileri gecekondu yapımı için işgal edilerek 

kentsel gelişime açılmıştır. Devlet, bu arazilerin işgal edilmesi karşısında çoğunlukla 

                                                 
99 A.g.e., 12. 
100 Oğuz Işık ve M. Melih Pınarcıoğlu, Nöbetleşe Yoksulluk (İstanbul: İletişim Yayınları,2001), 75. 



sessiz bir rol oynamış, göstermelik olmaktan öteye gitmeyen kimi örnekler dışında 

elindeki arazilerin gecekondularca işgaline göz yummuştur.101  

 

 Sağlıklı modern kent yapısı, büyük çapta sanayi ve onunla beraber gelişecek 

modern formel örgütlerin ortaya çıkması ile mümkün olmaktadır. Oysa  Türkiye 

kentleşmesinde formel örgütlerin ortaya çıkışları çok sınırlıdır. Kırdan göçen fazla 

nüfusun kentteki meslek yapısı, bu yönü çok iyi aydınlatmaktadır. Gecekondu 

bölgelerinde yapılan bütün araştırmalara göre buradaki aile reislerinin büyük 

çoğunluğu küçük memurluk, becerisiz işler, küçük ticaret, ayak satıcılığı, çeşitli eşya 

onarıcılığı gibi benzeri işlerle uğraşmaktadır. İncelemelerdeki becerili işçi 

kategorilerindeki işler de ayakkabıcı, terzi, marangoz, kamyon şoförleri, oto onarım 

işleri kalfalarından oluşmaktadır. Gereğince sanayileşmiş bir düzene ait değildir ve bu 

oluşum modern ile sanayi-öncesi feodal kentsel iş yapısının çapraşık bir 

birleşimidir.102

 

Batıda kent bölgelerinde, yeni gelenler çoğunlukta kentin merkezine yakın 

yerlerde yerleşmekteyken, Üçüncü Dünya ülkelerinde bunun tersi olmakta, burada 

göçmenler kent bölgelerinin ‘mikroplu kıyı’ olarak adlandırılan yerlerinde 

yerleşmektedirler.103

 

Çarpık sanayileşmeye ya da başka bir söylemle ülkenin sanayileşmemesine 

bir de nüfus artışı eklendiğinde işgücü arzı hızla artmaktadır. İş arayanların sayısının 

artması anlamına gelen bu olgu, göç olgusunu da zorunlu kılmaktadır.  

 

 Kişinin mekanda yer değiştirmesi, hem üretici hem de tüketici rolleri açısından 

sosyal sistemi etkilemektedir. Kişi yer değiştirdiği zaman yalnızca bir faktör girdisi 

olarak yer değiştirmemekte aynı zamanda bir tüketici olarak da  değiştirmiş 

olmaktadır. Dolayısıyla göç ile tüketicilerin mekandaki konumları ya da pazarın 

mekansal biçimi değişmektedir. Pazardaki bu değişiklik ise üreticilerin yer seçimi 

kararlarını etkilemektedir. Böylece üreticilerin belirli noktalarda yığılması, arttırıcı bir 

“geri besleme“ etkisi doğurmaktadır. Buna rağmen kişilerin yer seçimi süreçlerini 
                                                 
101 A.g.e., 115. 
102 Mübeccel Kıray, Toplumsal Yapı, Toplumsal Değişme, ( İstanbul, Bağlam Yayınları, 1999), 160, 161. 
103 Anthony Giddens, Sosyoloji (Ankara: Ayraç Yayınevi, 2000),   522. 



tipleştirirken, kişilerin tüketici rolleri üstünde  durmak gerekmemektedir. Sadece 

üretim ve emeğin yer seçimi kararları üzerinde durmak yeterli olmaktadır. Çünkü 

emek olarak üretim girdisi rolü bulunmadan, sırf tüketici rolüyle yer değiştirenler, 

emekliler, rantiyeler gibi oldukça küçük bir toplum kesimidir.104

 

Emeğin ve üretimin yer değiştirmesi değişik sonuçlara neden olmaktadır.105  

Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi emeğin yer seçimi zorunlu, üretimin yer seçimi  

merkezi olduğunda, zorunlu iskan karşımıza çıkmaktadır. Diğer taraftan emeğin yer 

seçimi gönüllü, üretim merkezi ise sonuç karma ekonomi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

 Üretimin Yer Seçimi 
 

Merkezi Merkezi Olmayan 

Zorunlu İskan  
Zorunlu 

I II 

Karma Ekonomi Piyasa Ekonomisi 

Emeğin Yer 
Seçimi 

Gönüllü 
III IV 

 
 
 
 

 

 

Tablo 2.1.  Emek ve Üretim Seçim Tablosu 

 2.3.1. Göç ve Akrabalık İlişkileri: 
 

Göç ile kente gelen göçmen, öncelikle kente tutunacak noktalar aramaktadır. 

Bu bağlamda akrabalık ilişkileri en güçlü bağlantılardır. Akrabalık kodu ile kastedilen, 

bir dizi enformel sosyal kuraldır. Bu kurallar, hakiki diğerkamlık kisvesine bürünen, 

ama aslında ‘ince çıkar hesabı’na dayanan ilişkilere dek uzanan çok geniş bir ilişki 

yelpazesinde geçerlidir. Akrabalık ilişkileri sadece gerçek akrabalık ilişkileri ile sınırlı 

değildir.  

 

Akrabalık ahlakının esasının ‘hesapsız paylaşım’ olduğu savunulmaktadır. 

Diğerkamlık ahlakı, çok uzun vadeli karşılıklı yükümlülüklere yol açmaktadır ve “uzun 

vadeli etkisi karşılıklılığa değil, ahlaka dayanması”ndan kaynaklanmaktadır. 

                                                 
104 Hüseyin Bal, Kent Sosyolojisi (Ankara: Turhan Kitabevi, 1999), 57. 
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 Pek çok akrabalık ilişkisinde kısa vadede karşılık aranmaz, çünkü töz ortaklığı 

nosyonu gereği, ilişkinin kalıcı olduğu varsayılmaktadır. Yabancılarla kurulan 

‘denkliğe dayanan karşılıklılık ilişkisi’ ile akraba ve yakınlar ile kurulan ‘denkliğe 

dayanan karşılıklılık ilişkisi’ arasında ayrım yapabilmemizi sağlayan unsur, akraba ve 

yakınlar söz konusu olduğunda diğerkamlık iddiasının varlığını sürdürmesidir. 

 
2.3.2. Göç ve Çelişkileri : 

 

 Göç araştırmaları alanında isim yapmış toplumbilimci Stephen Castles’e göre,  

büyük çaptaki göç süreçleri, beraberinde sekiz önemli çelişki getirmektedir.106

 

1. Kapsama ve Dışlama Arasındaki Çelişki  
 

 Yeni ekonomik düzende, kendi kendine yeterli üretimde bulunan aile ve 

topluluklar ulusal ve uluslararası pazarlara katılmaları nedeni ile yıkılmaktadır. 

Küresel piyasanın aradığı koşulları yerine getiremeyen, birey ve gruplar, çalışma ve 

beslenme gibi en temel haklardan yoksun bırakılarak, bu düzenin dışına atılmaktadır. 

1992 sonrası için ülkemizde terör mültecileri veya terör mazlumları mültecileri ortaya 

çıkmıştır. Yaşadıkları topraklarda terör nedeniyle can güvenlikleri tehlikeye düşen 

topluluklar, yeni topraklara göç etmişler ve yüzyıllardır varlıklarını sürdürdükleri 

mekanlarından bir anlamda dışlanmışlardır. 

 
2. Piyasa ve Devlet Arasındaki Çelişki:  

 
 Kimilerinin iş hayatından alınması, ya da dışlanması süreci anonim piyasa 

güçlerinin eseri olarak ortaya çıkmaktadır. Milyonlarca insanı fakirliğe düşüren bu 

gelişmenin sorumluluğunu hiçbir birey, kurum veya devlet üstlenmek istememekte, 

ulusal ve uluslararası düzeydeki piyasaların zaferi nedeni ile ortaya çıkan eşitsizlik 

görünmez hale gelmektedir. Hükümetler bu insan akımını durdurmaya kalktıkları 

zaman ortaya küresel göç piyasası çıkmaktadır. Göç olgusunun bir sonucu olarak 

                                                 
106 Donald L Horowitz, Ethnic Groups in Conflict (London: University of California Press, 1985), 298, 299, 300, 
301, 302, 303, 304. 



ortaya çıkan toplumsal ilişki ağları yasal veya illegal göçü kazanç karşılığı 

düzenlemektedir.  

 
3. Artan Zenginlik ve Yoksulluk Arasındaki Çelişki :  

 

 Gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerin tümünde toplumsal bir 

kutuplaşma gözlenmektedir. Serbest piyasa mekanizmaları ve müdahale etmeyen 

devlet yapıları giderek artan bir gelir eşitsizliği yaratmaktadır. Eskiden mücadele 

işçilerle sermayedarlar arasında yapılmaktayken günümüzde durum daha 

karmaşıktır. Her toplumda ekonomi ve toplumsal yaşamın ana akımına katılmışlarla, 

dışlanmışlar arasında bir bölünme görülmektedir. Toplumbilimciler, sınıf toplumu 

yerine “iki vitesli toplum”dan söz etmeye başlamışlardır. Bu kavramlardan kasıt, 

çoğunluğun toplumla bütünleşmiş, giderek büyüyen bir azınlığın ise dışlanmış 

olmasıdır. 

 

  4. “İlişkiler Ağı” (Network) ve “Ben” Arasındaki Çelişki :  
 

 Modernitenin ortaya çıkardığı en önemli sorunlardan biri, rasyonel ekonomik 

ve toplumsal örgütlerle birey ve grupların sonsuza dek uzanan istekleri arasındaki 

gerginliktir. Yeni iletişim teknolojileri servet, iktidar ve görüntüden oluşan küresel 

ağlar yaratmaktadır. Bu ağlar diledikleri biçimde bireyleri, grupları, bölgeleri hatta 

ülkeleri, görünür ya da görünmez kılabilmektedir.  “İlişkiler Ağı” ile “ben” arasındaki 

çatışma ve göçle ilgili olarak iki düzenleme göze çarpmaktadır. Birincisi ırkçı bir 

karakter taşıyan göç aleyhtarı hareketlerdir.  İkinci tür tepki ise doğrudan doğruya 

göçmen topluluğunda kaynaklanmaktadır. 

 

  5. Küresel ve Yerel Arasındaki Çelişki :  
 

 Küresel ile yerel arasındaki çelişki belki de, çatışmaların en önemlisidir. 

Küresel bütünleşme ve ekonomik gelişme insanlar için yararlı olacaksa, alınan 

kararlarda yerel birimlerin de payı olmalıdır. Piyasa mekanizmaları bunu 

yapamamaktadır, devletler ise çoğu kez “ulusal çıkarlar”ı daha fazla 

önemsemektedir. 

 



  6. Ekonomi ile Çevre Arasındaki Çelişki :  
 

 Sürekli ekonomik büyüme, doğal kaynakları ve ekolojik sistemi kullanma 

anlamına gelmektedir. Piyasa güçleri çevre yozlaşmasını önleyememektedir; çünkü 

piyasada faal rol alan oyuncular uzun vadeli etkileri hesaba katmamaktadır. Toprağın 

çöle dönüşmesi, ormanların eksilmesi, toprağın verimliliğini yitirmesi, kuraklık ve 

seller gibi doğal afetler insanları yer değiştirmeye itmektedir. Sonuç olarak günümüz 

klasik siyasal mültecisine yeni bir “çevre mültecisi” tipi eklenmektedir.  

  

  7. Modernizm ve Post-Modernizm Arasındaki Çelişki :  
  

Bazı çağdaş kuramcılar, yaşamakta olduğumuz günümüzün sorunlarını, 

modernizmden post-modernizme geçişin acıklı öyküsü olarak tanımlamaktadır. 

Modernizm tarihi, Aydınlanma felsefesi ışığında tarif edilirse ilerleme “iyi” toplumu 

yaratacaktır. Post-modernizm bunun tam aksine “Büyük Söylem”i (Mega Story) bir 

kenara itip politikaların, kültürlerin ve kimliklerin parçalanmasını içermektedir. İkinci 

yaklaşımda görelilik ve kötümserlik egemendir. Piyasalar ne kadar rasyonel ve verimli 

olursa olsun, eşitlik ve sosyal denge yaratamamakta, ulus-devletler de ulus-ötesi 

sorunları çözememektedir. Ulus-üstü düzenlemelerin yapıldığı durumlarda bile 

bütünleşme ve dışlamalar olmaktadır. 

 

  8. Ulusal Vatandaş ile Küresel Yurttaş Arasındaki Çelişki :  
  

Ulus devlet modelinin en önemli tarihsel başarısı, demokratik yurttaşı 

yaratması olmuştur. Siyasal toplulukta bütün vatandaşlar eşittir; toplumsal cinsiyet, 

etnik ve dinsel kimlikler gibi bireysel özellikler önemsizdir. Oysa ulusun inşası süreci, 

genellikle farklı etnik grupların ulusal bütünle kaynaştırılması anlamına gelmektedir. 

Esnek ve sık sık değişen sınırlar ile etno-kültürel farklılıkların büyümesi kültürel 

türdeşliği imkansız bir hale getirmektedir. Bugün birçok insan ülkeler arasında gidip 

gelmekte ve sınırların ötesinde ailevi, toplumsal ve ekonomik bağlarını muhafaza 

etmektedir. 

 
 
 



2.3.3. Göç ve Çocuk : 
 

 Göç ile beraber kente gelen çocuk, ebeveynleri gibi başaramazsam geri 

dönerim dememektedir. Çocuk için göç, geri dönüşü olmayan bir yoldur. Doğduğu 

yere ait alışkanlıkları en az olan çocuklar, eğitimleri devam ettirildikleri takdirde kente 

uyum sağlayan en büyük gruptur. Göç ile kente gelen çocuk, ailesinin geleceğine ait 

tutumlarından tamamıyla etkilenmektedir. Yapılan alan çalışmalarında çocuk ve kent 

mutlaka çalışılmaktadır. 

 

 Göç eden aile kente gelişiyle, önce çocuğunu okutma, okula devam ettirmeye 

niyetlenmektedir. Çocuğun okula uyum sağlayamaması, ailenin gelir seviyesinin çok 

düşük olması ve bir dizi sebepten dolayı çocuk çalıştırılmaktadır. Sokakta çalışan 

çocuklar yaygın olarak “formel ve enformel sektörlerde sabit ücretli olarak çalışanlar 

hariç, sokaklar, meydanlar ve diğer kamusal alanlarda çalışan çocuklar” şeklinde 

tanımlanmakta, en yaygın faaliyetler ise “ufak tefek ürün satıcılığı, ayakkabı 

boyacılığı, araba camı siliciliği, araba yıkayıcılığı, çöp toplayıcılığı, dilencilik” olarak 

sıralanmaktadır.  

 

Uluslararası Çalışma Örgütü, bu faaliyetleri açık hava ekonomisi ve bunları 

gerçekleştirenleri sokak çocukları şeklinde adlandırarak, dünya ortalamasına göre bu 

kategoriye girenlerin %71’inin ailesiyle birlikte yaşadığını, %23’ünün ailesiyle 

ortalama bir temas düzeyi tutturduğunu, %6’sının ise tüm ailesel bağları kopardığını 

belirtmektedir.107 Oysa, sokak çocukları şeklinde genel bir adlandırma, sokakla farklı 

bir düzey ve biçimlerle ilişkileri olan değişik çocuk grupları arasında sağlıklı bir ayrım 

yapmayı engellemektedir. Bu nedenle, sokaktaki çocuklar ile sokak çocukları 

arasında ayrıştırma yapan yaklaşımı benimsemek daha doğru gözükmektedir. Buna 

göre, bu terimlerden ilki, düşük aile gelirine katkıda bulunmak amacıyla sokakta 

çalışan fakat ailesiyle birlikte yaşamaya devam eden çocuklara, ikincisi de aileleriyle 

tümden veya kısmi bir kopuş yaşayan, hayatlarını sokakta sürdüren çocuklara işaret 

etmektedir. Bu ayrım, bir gruptan diğerine muazzam farklılıklar gösterebilen sokak ve 

aile yaşantısı deneyimlerini daha iyi anlamayı mümkün kılmaktadır. Bu çocuklar, 

aileleriyle birlikte yaşamakta, aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla zamanlarının 
                                                 
107 Bediz Yılmaz, “Göç ve Kentsel Yoksulluğun İstanbul Tarlabaşı Mahallesi Örneğinde İncelenmesinde İlk 
Adımlar, İlk Sorular”, Toplumbilim, sayı:17, (2003):  96. 



bir bölümünü sokakta çalışarak geçirmektedirler. Diğer yandan, sıkı aile bağları, 

çocukların diğer kategoriye geçmesini, sokak çocuğu olmalarını engellemektedir. 

     

 Çocuk emeğinden bu derece yararlanılması kent yoksullarının elindeki acil 

durumda başvuracak birincil çarelerden biridir: “azalan reel gelire karşı yoksul 

hanelerin verdiği ilk tepki ek işgüçlerini ortaya sürmektedir; bunlardan başta geleni 

kadın emeği iken, en yoksul haneler çocukların dahi emeğinden yararlanmakta-

dırlar”.108

 

2.3.4. Türkiye’de göç:  
 
Türkiye’de kentleşme olgusunun toplumsal sonuçlarıyla karşılaşıp bu sorunlara 

çözüm aramaya başladığı ilk yıllarda, kentleşmeye engellenebilir bir yer değiştirme 

olarak bakma eğilimi oluşmuştur. Köylerini bırakarak kente gelen ve kentte 

gecekondu yapan köylülere kent yönetimlerinin göz yumduğu ileri sürülmüştür. 

Gecekondu yapımı engellenirse göçün duracağını iddia edilmiştir. Oysa göç devam 

etmiştir fakat sorun çözülememiştir. Bazı kaynaklarda , köyden gelen bu göçmenlerin 

aslında ucuz işgücü olduğunu, bunun da sanayi için gerekli olduğu belirtmektedir. 

 

Son dönemlerdeki göç dalgasının, Doğu göçünün, söz konusu nitelikte haneler 

yaratan göç olduğunu belirtmekte yarar vardır. Doğu’dan gelen “yeni” göç dalgası, 

zincirleme göçün sağladığı esnek ve aşamalı uyum olanaklarından yoksundur. Bunun 

yanı sıra, yerleşikleşmiş Doğulu aileler, Doğu’da yaşanan politik olarak da 

soyutlamak eğilimdedirler. Kaldı ki, çok çocuklu, çok nüfuzlu hanelerin tüm üyelerinin 

birlikte göç etmesinin maliyetini karşılamak, eskiden göç etmiş olanların gücünü 

aşmaktadır. Bu da hemşerilik ilişkilerinin çok daha radikal bir biçimde kesintiye 

uğramasına neden olmaktadır. Bu nedenle, söz konusu hanelerin geleceğin 

yerleşikleşmiş yoksulları olmaları yüksek bir olasılıktır.109

 

Göç ile beraber yaşanan uyum sürecinde aile ve akrabalık ilişkileri önemli bir 

yer tutmaktadır. Göç eden aile temelde çekirdek aile yapısı gösterir; buna rağmen 

                                                 
108 A.g.e.,  98. 
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kente uyum sağlayabilmek için kendini çeşitli biçimlerde yeniden düzenlemektedir. 

Öyle ki 1960’lardan bu yana her on yıl içinde, göç edenin evi, işi ve kent ortamındaki 

göreceli yeri değişmiştir. İş yaşamı, marjinal işlerden küçük çaplı işletmelere veya 

çevre işlere doğru kaymıştır; evi kentin organik bir parçası haline gelmiştir; 

seçimlerdeki oy potansiyeli siyasal partiler için önem kazanmıştır. Ama o sorunlarını 

hala, akrabaları, hemşerileri ve mezhep gruplarıyla (cemaatler ile) kurduğu enformel 

ağ içinde, temel olarak bir patronaj ilişkisi çerçevesinde çözümlemektedir.110  

 

Özelikle göç edenleri düşünen, onlara göre tasarlanmış yeni yerleşim planları 

yapmak gerekmektedir. Köylerine geri dönmeleri için verilecek parayı kendi 

konutlarını kendilerinin yapmaları için kullandırılmalıdır. Devlet her şey yaptığı zaman 

insanlara nasıl yaşayacaklarının ve nasıl davranacaklarının da emrini beraber 

getirmektedir. Herkes için ev sahibi olmak çok önemli, fakat göç edenler için bu çok 

daha önemlidir.111

 

                                                 
110 Mübeccel Kıray, Toplumsal Yapı, Toplumsal Değişme ( İstanbul, Bağlam Yayınları, 1999), 334. 
111 Necati Bozkurt, Denizi Kurutmak (İstanbul: Belge Yayınları, 2000), 280. 



2.3.5. Türkiye’de Terör ve Göç :  
 

Güneydoğu’dan özellikle 1990’lı yıllarla beraber yaşanan kitlesel göç, birçok 

açıdan Türkiye’de yaşanmış önceki göç deneyimlerinden farklılık taşımaktadır. 

Öncelikle bu kesim, kelimenin tam anlamıyla kente hazırlıksız göç etmek durumunda 

kalmıştır. Öncekilerin tersine kent ile önceden tanışıklık kurmalarını sağlayacak 

herhangi bir irtibata giremeyen Güneydoğulu kitle, kopuş niteliğinde bir göç süreci 

yaşamıştır. Travmatik adı verilen bu göçle eğitimsiz, uysal ve kentte 

karşılaşacaklarına kendisini hazırlama olanağı bulamamış büyük bir kitle kentlere 

akmıştır.112 Bugün, bu göçmenlerin  gelişinin deprem etkisi fazlasıyla 

hissedilmektedir. Göç edenler, günlük yaşamın güvenliğinin dayandığı temeli 

çatlatmaktadır. Uzaklardan gelmekte, yerel varsayımları paylaşmamakta ve 

Bauman’ın ifadesiyle “neredeyse girdiği grubun üyelerine sorgulanamaz görünen her 

şeyi sorgulayan kişi haline gelmektedir”.113

 

Türkiye’de yaşanan son göç dalgası “güvenlik” nedenine dayanmasıyla, esas 

olarak ekonomik nedenlerden kaynaklanan evvelki göç dalgalarından farklılık 

göstermektedir. 1993 sonrasında bölgede yaşanan siyasi gelişmeler sonucunda 

‘zorunlu’ / ‘isteğe bağlı’  olarak göç edenlerin sayısında büyük bir artış gözlenmiştir.114 

Zorunlu göç, köy sakinleri tarafından güvenliğe dayalı ve/veya ekonomik nedenlerle 

köylerinin terk edilmesine bağlı pek çok pratiği kapsamaktadır. Bu şekilde yaşanan 

göçe kesin bir rakam vermek mümkün değildir, zira bu nüfus hareketleri sağlıklı bir 

biçimde kayda geçirilmemiştir. Diğer yandan da gönüllü ile zorunlu göçlere yol açan 

nedenler birbirinin içine geçmiştir. PKK terör örgütüne bağlı terörist faaliyetlerin ağırlık 

kazandığı yıllardan bu yana göç eden toplam insan sayısı farklı kaynaklarda farklı 

verilmektedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden başka bölgelere yönelen 

ekonomik nitelikli gönüllü göçler eskiden beri varolmuşlarsa da, söz konusu terör 

ortamı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan köy boşatmaları neticesinde zorunlu bir 

niteliğe bürünmüşlerdir. 

 

                                                 
112 Oğuz Işık ve M. Melih Pınarcıoğlu, Nöbetleşe Yoksulluk (İstanbul: İletişim Yayınları,2001), 173. 
113 Zygmunt Bauman, Postmodernlik ve Hoşnutsuzlukları (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1997), 20. 
114 Bediz Yılmaz, “Göç ve Kentsel Yoksulluğun İstanbul Tarlabaşı Mahallesi Örneğinde İncelenmesinde İlk 
Adımlar, İlk Sorular”, Toplumbilim, sayı:17, (2003):  97. 



2.4. GECEKONDULAŞMA  : 
 

 Bayındırlık ve yapı kurallarına aykırı olarak, gerçek ya da tüzel, kamusal ya da 

özel kişilerin toprakları üzerinde, onların bilgisi dışında yapılan kaçak konut, 

gecekondu olarak adlandırılmaktadır. Gecekondu bölgelerinde yaşayan, tam 

anlamıyla kentleşmiş olmamakla birlikte, köylülük özelliklerini bir bölümü değişikliğe 

uğramış, geçiş dönemini ifade eden topluluklar ise gecekondu topluluklarıdır.115  

 

Aydınlanmacı yaklaşıma göre formel olan esastır ve toplumsal yaşamın 

ulaşılmak istenen özelliklerini uhdesinde barındırmaktır. Enformel olan ise pek de 

istenmeyen geleneksel özellikleri içinde yeşerten ve dolayısıyla dönüştürülmesi 

gerekli olan bir toplumsal kesimi ifade etmektedir.116 Gecekondu, her yönüyle  

enformel bir olgudur. Gecekondu, formel olarak adlandırılan ekonomik ve toplumsal 

ilişkilerin dışında enformel süreçlerde doğmakta ve gelişmekte; yine enformel 

süreçler vasıtasıyla sakinlerine kentte bir yaşam sunmaktadır. Gecekondu 

toplulukları, kaçak yapılaşma olarak enformel konut piyasasının ve yaşamak için 

gerekli ücretin kazanılmasını sağlayacak enformel işgücü piyasasının oluşması ile 

gerçekleşmektedir.117  

 

 Gecekondulaşmanın iki tür temel özelliği vardır: birincisi, konutun yapıldığı 

toprağa para ödeyerek konutun inşası; ikincisi ise konutun yapılacağı toprağa para 

ödemeden kullanıcılar tarafından yapılmasıdır. Bu tür bir konut edinme, tamamen 

parasal ekonomi dışında kalan ve sadece kentte varolmayı sağlayan, “barınma 

amaçlı”, dolayısıyla, sadece kullanım değeri olan bir konut edinme anlamı 

taşımaktadır. Bu kavramsal çerçevede, işgalci, yapımcı ve kullanıcının aynı toplumsal 

birim olması önem arz etmektedir.118  

 

 Gecekondu bölgeleri içinde zamanla “Formel Kentsel Sistem”in kurulması 

çabaları görülmektedir. Bunun bireyler bakımından anlamı, gerek “barınak”larına 

gerekse yaşadıkları yere “sahip olma” ve kendi konumlarını “meşrulaştırma” çabaları 
                                                 
115 Hüseyin Bal, Kent Sosyolojisi (Ankara: Turhan Kitabevi, 1999), 305. 
116 Oğuz Işık ve M. Melih Pınarcıoğlu, Nöbetleşe Yoksulluk (İstanbul: İletişim Yayınları,2001), 51. 
117 Oğuz Işık ve M. Melih Pınarcıoğlu, Nöbetleşe Yoksulluk (İstanbul: İletişim Yayınları,2001), 50. 
118 Sema Erder, İstanbul’a Bir Kent Kondu Ümraniye (İstanbul: İletişim Yayınları, 2001), 19 



olmuştur.119 Bu durum, burada yaşayanların hem yaşadıkları mekanla hem de içinde 

yaşadıkları toplumla kalıcı ilişkiler sisteminin kurulması anlamına gelmektedir. 

 

Gecekondulular da hem kitlesel hem de bireysel olarak en çok başvuruda 

bulunan özel bir gruptur. Gecekonduluların hem enformel liderleri vardır, hem de 

örgütlü talepte bulunma alışkanlığına sahiptirler.120

 

Üretiminden kullanımına dek tüm süreçte, kullanıcıların zaman içinde 

değişebilecek gereksinimlerine göre, konuta çeşitli eklentiler yapılabilmekte, konutun 

yerleştiği arsa üzerinde ufak çaplı da olsa tavuk ya da meyve yetiştirmek gibi 

faaliyetlere uygun mekan bile kalmaktadır. Bu anlamda ilk dönem gecekonduları, 

hem gelir düzeyi, hem de kentte yaşadığı deneyimler nedeniyle  dalgalanmalar 

gösterebilen bir kesimin konutudur.121

 

 Kuruldukları dönemde kent dışında kalan gecekondu alanları, kentlerin hızla 

büyümesi karşısında kent içine kaymış, bu da gecekondu alanlarının değerinde 

büyük artışlar yaratmıştır. Gecekonduların kurulu olduğu arsanın değerindeki artışa el 

koyabilmek isteyen gecekondu sahipleri, mevcut yapılarına ek yaparak satmak ya da 

kiraya vermek, yahut yapılarını tümüyle yıkarak yerine kaçak apartman inşa etmek 

yoluna gitmişlerdir.122

  

Gecekondu topluluk evrimleri süresince öteki olmaktan kurtulamamışlardır. 

Sürekli olarak iki kutuplu tiplerinin üretilmesine neden olmuşlardır. Aşağıda dört farklı 

2 kutuplu toplum tipi bulunmaktadır: 

 

1) Öncelikle “folk” ve “şehir” toplumları çifti gelir). Folk toplumları,küçük, 

kendi içine kapalı, kendi kendine yeten, izole, okur yazar olmayan, homojen bir 

toplumdur. Bu toplumlarda kuvvetli bir grup dayanışması hissi hakimdir. Bunların tersi 

ise şehir toplumlarının özellikleridir. 
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2)  İkinci terim çifti “köy” ve “şehir” toplumu terimleri, araştırmalarında daha 

çok meslekler, mekanda yerleşme, nüfuz hacmi ve yoğunluğu gibi, nicelik ve nitelik 

farkları gösteren, belirli somut, ampirik değişken ve özellikleri inceleyen araştırmacılar 

tarafından kullanılmıştır. Şehir ve köy sosyolojisi araştırmaların çoğu bir tiptedir. Bu 

araştırmalar, genelleştirmeler bakımından folk-şehir toplumu anlayışına çok yakındır. 

İkisi de mücerret (soyut) iki uç arasında belirli özelliklerle bir derecelenme ve 

devamlılık kabul etmektedirler. Bir bakıma her ikisi de eklektik bir görünüşü ve ele 

alışı aksettirmektedir. 

3) Üçüncü çift terim, özellikle gelişmekte olan Asya ve Yakın Doğu 

toplumlarının analizinde geniş çapta kullanılmakta olan “gelenekçi” ve “modern” 

toplum terimleridir. Bunlar yukarıdaki terimlerden çok daha az işlenmiştir. Dolayısıyla 

henüz tam bir açıklığa kavuşmamışlardır. Mamafih bunlar da iki çift terim 

çerçevesinin belirli bir çevreye tatbiki gibi görünmektedir. 

4) Dördüncü terim, son zamanlarda G. Sjoberg ve G.M. Foster’in çok 

başarılı bir şekilde özetledikleri “feodal şehir” ve “modern şehir” terimleridir. Terimler 

bir kutuplaşma (polarisation) ifade etmezler. Ayrıca şehirler de tek başlarına var olan 

komüniteler olarak ele alınmamakta, parçası oldukları büyük toplumun temel 

yapılarına izafe edilerek belirtilmektedir.123 

 

2.4.1. Gecekondu Toplulukları ve İlişkiler : 
 

Gecekondu bölgelerinde yapılan çalışmalarda dört tür ilişki ağının kurulduğu 

gözlenmiş ve analiz edilmiştir 124: 

 

a. Kökene bağlı ilişkiler 

b. Geldikleri yere bağlı ilişkiler 

c. Akrabalık ilişkileri 

d. Göçün canlandırdığı ilişkiler 

 

 Yapılan alan çalışmalarında yukarıda sıralanan dört ayrı ilişki biçiminin de 

incelendiği görülmektedir. İlişki ağlarını ve bu ağlara ilişkin tutumları ortaya 
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çıkarmadan göçmen ve göç sonrasına dair yorum yapmak beraberinde bir dizi 

tutarsızlığı getirmektedir. Göçmen, kente gelişinden önce göç ve sonrası ile ilgili 

yukarıda belirtilen ilişki ağlarını kurmaya başlamakta ve kente gelişiyle dört ilişki 

ağına da sıkıca sarılmaktadır. Göçmeni atomize etmeye çalışan kente karşı ilişkilerini 

güçlendirdikçe daha dik durmaktadır.  

 

 Her göçmen, kente gelişiyle kimlik desenine uygun bir bölgeye, mahalleye 

yerleşmektedir. Yaşanan ilk yerleşme ve kentte gelir getirecek bir işe başlayıp gelir 

elde etmek, göçmenlerin çoğu için kökene, akrabalığa, geldiği yere dayalı ilişkiler 

sayesinde olabilmektedir. Akrabalık ilişkileri zayıf göçmenler bu yüzden en düşük 

gelir grubuna sahiptir.  

 

Gecekonduyu önlemenin, yıkmakla ve nüfus bir yerden başka bir yere 

taşımakla değil, fakat sorunun toplumsal-ekonomik kökenlerine inmekle 

gerçekleştirilebileceği görüşü, giderek güç kazanmaktadır. Toplum yapısına bağlı 

olarak köyden kente nüfus akışı ve onun dayandığı nedenler sorunu olduğuna göre, 

soruna o açıdan yaklaşmak gereği birçoklarınca kabul görmüştür. Gelir dağılımını,  

işsiz güçsüz kitleler lehine düzeltmeksizin, gecekondu ailesinin geleceğe bakışını 

güvence altına almaksızın, onun güvencesiz, gecekondusunda bulunmasına fırsat 

verilmiş olmakta ve sorun her geçen gün daha zor çözülür hale gelmektedir.125  

   

Ailelere ucuz arsa ve teknik yardım sağlanması ile konut sorunu diye bir sorun 

kalmayacağı, çünkü gecekondu yapanların, devletin önemli bir görevini paylaştıkları, 

yükünü hafiflettikleri görüşünü John Turner tarafından ileri sürülmektedir. Bu nedenle, 

bu kişilere saygı duyulması gerektiğini belirten Turner, bu denetim dışı kalmış kentsel 

yerleşmeleri, toplumsal sapıklıklar olarak niteleyenlere karşı çıkmakta ve gecekondu 

yapmayı çok doğal ve gereksinmelere de uygun olarak verilmiş bir yanıt olarak 

gördüğünü belirtmektedir.126

 

Batı ülkelerinin yoksulluk yuvaları, genellikle kentlerin özeğinde yer almaktadır. 

Oysa gelişmekte olan ülkelerde gecekondu bölgeleri, kimi aykırı durumlar dışında, 
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kentlerin çevresinde yer almaktadır ve bu nedenlerdir ki, kentleri saran gecekondu 

kuşaklarından söz edilmektedir. Bu gözlem, kent çevrebilimcilerinin batı ülkeleri için 

geliştirdikleri kent yapısı kuramlarının, gelişen ülkelerin kentlerine uymadığının bir 

kanıtıdır. Bu ayrımlara karşın, yoksulluk yuvaları ile gecekondu tipi yerleşmeler için 

aynı sözcüğü kullanan yazarlara da rastlanmaktadır.127

 

Kentlerin sağladığı olanaklar sayesinde, gecekondulu ailelerin, beslenme, 

giyinme, sağlık ve temizlik gibi özdeksel değer ve alışkanlıklarıyla, tinsel 

yaşantılarında ve değer sistemlerinde önemli değişmeler olmuştur.128  

 

2.4.2. Türkiye’de Gecekondulaşma ve Hazine Arazileri : 
 

Gecekondu bölgelerine göçen kitlelerin umutlarla dolu olması, bu barınaklara 

geçici değil, sürekli oturma yeri gözü ile bakmaları, Türk gecekondularının başlıca 

nitelikleridir. Bu bölgelerde yaşayanları, ne iş ve çalışma sorunu bulunmayan, 

geleceğini güvenceye bağlamış insanları saymak; ne de tümüyle işsiz güçsüz, her 

türlü toplumsal bozukluğun kaynağı ve öznesi olarak görmek olanağı vardır. Ancak 

zaman içinde 1960 ve 70’lerin kentli orta sınıfı için bir tehdit oluşturmayan gecekondu 

kimliği, yerini tepki ve şiddet barındıran varoş kimliğine, buna karşılık, yine aynı 

yılların kentle barışık gösterişsiz orta sınıfı, kentin tehlikelerinden, çevre ve görüntü 

kirliliğinden uzaklaşmak ve alt sınıflarla mekansal temasını azaltmak isteyen dışlayıcı 

bir orta sınıf kimliğine bırakmıştır.129  

 

Türkiye’de kentlerde orta sınıfın temel yaşam alanı olan apartmanlar, çoğu kez 

gecekondunun tam karşıtı olan ilişki ve değerlerin mekanı olarak görülmüştür. 

Gecekondu kaçaktır; apartmanlar ise ruhsatlıdır, imar kurallarına uygundur. 

Gecekondu altyapıdan ve temel gereksinimlerden yoksundur; apartmanların altyapı 

sorunları daha yapım aşamasında çözülmüştür. Gecekondularda kente yeni 

göçenler, marjinal kesim yaşarken, apartmanlarda modern orta sınıf yaşamaktadır.130
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Bugün batının en sanayileşmiş yöresinde bile, tüketim malı olarak konut 

üretiminde nerede durulduğu meselesi çok önemli bir yerdeyken, Türkiye gibi 20 

milyonu 20 senede köyden kente akmış bir toplumun, katılım yönünden hiçbir 

meselesi bulunmamaktadır. İstanbul yöresinde konutların %50’si, Ankara’da %60’ı  

gecekondudur. Kentlerdeki gecekonduların apartmanlaşma süreci incelendiğinde ise 

ücretli grubun arışı karşımıza çıkmaktadır. Ücretli grup büyüdükçe, aynı yörede biden 

fazla kişinin oturması gerektiği zaman, aynı arsa üzerinde çok talep olunca, hızla 

birtakım apartmanlar yapılmaktadır.131

 

1980’li yıllara kadar Türkiye’de izlenen ekonomi politikaları sonucunda, Hazine 

elinde birikmiş arazi kaynaklarının, gecekondu ya da kaçak yapıya, görmezden 

gelme yöntemiyle transferini olanaklı kılmıştır. Devlet, kırsalda engelleyemediği 

çözülmenin yarattığı kentsel maliyetleri böylece göçmenlere yüklemiş olmakla ve 

arazilerin illegal olarak imara açılmasına göz yumarak kaçındığı maliyetlerin 

yaratacağı toplumsal gerilim ve çatışmayı engellemiştir. Bu nedenle de bu arazilerin 

kentsel kaynakların kırdan göçenlere/gecekonduculara transferi olarak görülmesi 

yüzeysel bir yaklaşımdır.132

 

 Türkiye geneline bakıldığında gecekondu bölgelerinde yapı, barınma ve 

hizmet ölçümleri kentlerde normal yapı izinlerine dayanan semtlerdeki ölçümlere 

oranla daha düşüktür. Oda başına 2.6 kişi düşmektedir. 1 ve 2 odalı konutlarda 

yaşayanların oranı %72’dir. Gecekondulardan %30’unun sağlam, geriye kalanları ise 

çürük (%30) ve onarılabilir (%40) durumda olduğu bilinmektedir. Üçte ikisinde akarsu, 

%40’nda ise elektrik yoktur. 

 

Bir kişinin yararlandığı alan büyüklüğünün, ortalama olarak gecekondularda 7-

8 metrekare, kentin öteki semtlerinde ise 24.3 metrekare olduğu saptanmıştır. 

 

Gerçek eğitimin zanaatlarda toplanma eğilimi düşüktür. Yığılma, daha çok kimi 

hizmetlerin iş pazarına aşırı ölçülerde sunulması, biçiminde görünmektedir. Ankara 

ve İstanbul’da apartman kapıcılığı, odacılık, hizmetçilik, çöpçülük, simitçilik, ayakkabı 
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boyacılığı, eskicilik ve taşıyıcılık gibi “marjinal” işlerde çalışır görünenlerle birlikte, bu 

oran daha da yükselmektedir. Görünen odur ki, böyle bir kentleşmeyle, tarımdaki gizli 

işsizlik, kentlere, gecekondu alanlarına taşınmaktadır. Bunun, bir başka anlamı da, 

kırsal yoksulluğun, kentsel yoksulluğa dönüşmesidir. Gecekondularda yaşayanların 

köylerine dönme eğilimleri son derece zayıftır. 

 

Gecekondularda yaşayanlar, kentlere köy ve kasaba değerleriyle yaşantılarını, 

“köy havasını” taşımakta, “kentleri köyleştirmektedirler”. Öte yandan, bir başka 

görüşe göre de gecekondularda yaşamak insanları “kentleştirmektedir”. 

 

2.5. GÖÇ VE KÜLTÜREL ŞOK :  
 

 Sosyal bilimlerde kültür, insan toplumlarında biyolojik olarak değil, toplumsal 

araçlarla aktarılıp iletilen her şeyi anlatmaktadır. Kültür, insan toplumunun sembolik 

ve öğrenilmiş yönlerini anlatan genel bir terimdir.133 Kültürel şok veya kültür şoku 

terimi ise, çoğunlukla toplumlar içinde ya da farklı toplumlar arasında kültürün hareket 

etmesiyle ortaya çıkmaktadır. Yeni bir kültüre kısmen ya da tamamen girenler kültürel 

şokun etkilerini belli bir süre hissedebilmektedirler.  

 

İnsanın kültürünün içinde, izinde ve gölgesinde olup onun hem tüketicisi, hem 

yorumlayıcısı hem de değişim sağlayıcısı olduğu kabul edilmektedir. Kültürün üreticisi 

de aynı zamanda insandır. Kişisel ve toplumsal düzeydeki deneyim zenginliği de 

zaman içinde bu kültüre dahil olmaktadır. Kültür, doğası gereği çeşitlilik arz 

etmektedir. Kültürün içeriksel zenginliği, yaşam tarzlarının çeşitliliğini yansıtmaktadır. 

Çünkü o, birey ve toplumun örüntüler toplamıdır. Kültüre yapılan her müdahale, çok 

kere onun kendini toparlamasını, hatta kendi kendini yeniden inşa etmesini zorunlu 

kılmaktadır.134

 

 Kültür açık bir karşılaşma, yüzleşme ve çekişme alanıdır; onu bir bütünleştirme 

aracı olarak görmenin artık imkanı yoktur. Mevcut kültürün toplumu topluca 

anlamlandıracağı görüşü de bu nedenle reddedilmektedir. Kültürün toplumsal içeriği 
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devlet, iktidar ve aydınlar tarafından sürekli tartışılmaktadır. Temel sorun kültürün 

maliyetinin ne olduğudur? O gerçekten üretiliyorsa bu üretimin sermayesi ve emeği 

nereden gelmektedir? Ya da kim kazanıp kim kaybedecektir? 

 

 Kente göç edenlerin yeni hayatları köylerinden taşıdıkları deneyimlerle, büyük 

ölçüde yeniden biçimlenmektedir. Bu etkileşimin sonucunda da, eskisinden çok farklı 

nitelik taşıyan “yeni kentliler” grupları ortaya çıkmaktadır.135 Bizim çalışmamızın 

sonuç kısmında da belirtildiği gibi değişik kentlerde yeni kentlilerin ortaya çıkışları 

farklılık göstermektedir. Bu nedenle bazı kentler için yeni kentli tanımı yerine kent-

köylü de kullanılabilecektir. Kent-köylü ile kentin içinde köye ait üretim ve tüketim 

alışkanlıklarından vazgeçmeyenler kısaca kentin içine köyünü kuranlar 

kastedilmektedir. Kentin alışkanlıkları ve değerlerinden farklı olarak köye ait alışkanlık 

ve tutumlarını devam ettirmeye çalışan göçmen, kentin yaşam alanlarına girdikçe 

kültürel bağlamda değişik seviyelerde şok yaşamaktadır. Kentli olmaya başlayan 

göçmen yaşadığı şoku zamanla ve yavaş yavaş atlatabilmektedir. 

 

2.5.1. Göç ve Güven : 
 

 Giddens’a atfen iki güven mekanizmasının işleyişinin hayati olduğu 

belirtilmelidir. Bunları basitçe pasif ve aktif güven mekanizmaları olarak ifade 

edebilmekteyiz. Pasif güvenle kastedilen, kurumsal güvendir ve bireylerin toplumun 

kurallarına ve kuramsal yapısına duyduğu güven olarak kabul edilmektedir. Diğer bir 

deyişle, modernite projesinin yaratmayı amaçladığı, birbirini tanımayanlar arasında 

oluşacak anonim bir güvendir.136

 

Aktif güven ise, pasif güvenin aksine birbirini tanıyanlar arasında oluşan, 

dayanışmayı sağlayan bir güven biçimidir. Yine pasif güvenin aksine aktif güvenin, 

enformel ilişkilerin işlenmesini sağlamakta önemli işlevleri bulunmaktadır. Yaşanılan 

çağda aktif güvenin varlığı birçok noktada hayati görünmektedir. Mesela hukuksal 

sistemin iyi işlediği varsayılan ülkelerde bile sosyal ilişkilerin hızı karşısında pasif 
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güven tam bir garanti sağlamamaktadır. Bu nedenle, enformel güven 

mekanizmalarının pasif güveni desteklemesi gerektiği düşünülmektedir.137

 

 Göçmenlerin haneleri, hüner ve mesleklerinin verdiği olanaklarla “güvence” 

sorununu düzenli ve göreli olarak düzenli prestijli işlerle çözümlenmiş; konut 

gereksinmelerini, formel ya da enformel piyasadan, sadece kullanım amacıyla 

karşılayan hanelerdir. Bu hanelerin ortak özellikleri, sağlık, emeklilik gibi sosyal 

güvence sağlayan kurumlar dışında, formel ya da enformel örgütlenmeler üzerinden 

kendi çabalarıyla sağladıkları sınırlı olanakların ancak kendi dar çevrelerini ayakta 

tutmaya yetebilmesidir. Bu nedenle, söz konusu hanelerin içe kapalı, az kişiyle ilişkili 

günlük yasaları vardır. 138 Göçmen hanelerinde ve mahallelerinde yapılan çalışmalar 

göçmenlerin kente gelmelerinin öncesinde güven ilişkileri kurduklarını ve ardından 

geldiklerini göstermektedir. Özellikle sıralı göçte veya zincirleme göçte haneden önce 

göç edenin yanına yerleşme ve kente burada tutunmaya çalışma sıklıkla 

gözlenmektedir. Göç edenlerin akrabalık ilişkilerinin dışında hemşehrilik ilişkilerini de 

ihmal etmedikleri göç edilen yerin hemşerilerine kolaylıkla ulaşılabilecek bir yer 

olmasına dikkat edilmektedir.  Bu açıdan güven mekanizmaları eksik olarak başlayan 

göç, sonuç kısmında da belirtileceği gibi travmatik sonuçlar doğuran göç olarak kabul 

edilmelidir.     

 

2.5.2. Göç ve Ardından Gelen Uyum : 
 
Pierre Bourdieu göçmen için “Ne vatandaş ne yabancı, ne geçekten Aynı’nın 

ne de bütünüyle Öteki’nin yanında yer alan ‘göçmen’, Platon’un da söz ettiği bu kötü 

ortamda, toplumsal varlıkla toplumdışı varlık arasındaki sınırda bulunur.” 

demektedir.139 Göçmen, yaşadığı şoku en aza indirebilmek ve ötekilikten 

kurtulabilmek için değişik uyum mekanizmaları geliştirmektedir.  
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İlk yıllardan itibaren, ötekilerin bakışını içselleştirerek kimliği sorgulayan birey, 

çoğunlukla aidiyetini kanıtlamaya yönelik davranış biçimleri edinmektedir.140 Ait 

olduğu kültüre sıkı sıkıya bağlı olan göçmen, kente gelişiyle yeni bir aidiyet kazanmak 

zorunda bırakılmaktadır. Uyum mekanizmaları bu noktada çalışmaya başlamaktadır. 

Bütünleşme, bir yanıyla göçmenin uyum isteğiyle gerçekleşirken diğer yandan da 

kentlinin göçmene aidiyetini dayatmasıyla perçinlenmektedir. Aidiyetini kanıtlamaya 

çalışan göçmen, uyum mekanizması çalıştırmaktadır. 

 

Köylülükten çıkan ve topraktan kopan fazla emek kente göçtüğünde, buraya 

uyum sağlaması ve modern kentlere has sosyal organizasyon ve kurumlarla 

bütünleşmesi kolay olmamaktadır. Bunun nedeni, esasında kentlerin yeter hızda yeni 

bir yapıya ulaşıp kırsal bölgeden kopan nüfusu emecek koşulları yaratmayışıdır. 

 

Göç eden işgücünün kırsal kökenli oluşu ve genellikle niteliğinin düşük olması 

onları “razı olucu karar verme” ye zorlamaktadır. Kırdan kente göç edenler maliyet 

fayda analizi yapmaktadırlar. Kendi hünerlerine uygun bütün fırsatlardan haberleri 

olmamaktadır. İş bulmada “akraba çoğaltanı” etkili olmaktadır. Beklenti düzeyi 

düştükçe razı olma davranışı ön plana çıkmaktadır. Bu durumda sigortasız, düşük 

ücretle çalışma doğal olarak kabul edilmektedir.141 Katma değeri düşük üretimler 

yapan göçmen işçi, razı olucu karar verme ile kente uyumunu artırmaktadır.   

 

Göçün ardından gelen uyum göçmen için önemli olmakla beraber göç edilen 

kentte yaşayanlar için de önemlidir. Bu noktada Sartre’ın otobüs kuyruğu örnek 

olarak verilebilir. Göç eden ve göç edilen kentte yaşayanlar için çok farklı bir gözlem 

yapan Sartre’a göre; “herkesin tek başına olduğu, herkesin bir diğeri için fazlalık 

olduğu” durum için kullandığı model, otobüs kuyruğudur. Bir kuyruğun üyeleri 

kuşkusuz birbirinin farkında bile değildir, yalnızca nicel bir dizinin rakamları olarak 

görürler birbirlerini. Sartre’a göre otobüs kuyruğundaki bireyler, “Birbirlerinin iç 

dünyaları arasında herhangi bir bağlantı kurmayı karşılıklı olarak reddederler”. 

Buradan şu sonuç çıkmaktadır: birbirlerini yadsıyan iki taraf da aslında uyum 
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mekanizması olarak çatışmamayı seçmişlerdir. Yadsıma da bir uyum mekanizması 

olarak görülmektedir.     

 

 Kente her yeni gelen göçmen, ötekinin bu yadsımasını uzunca bir süre 

kavrayamamakta ve  birbirinin farkında olmamakla “reddetmek” arasındaki, “bir 

bağlantı kurmayı reddetmekle” “ötekiliğini” yadsımak arasında muazzam farkı 

görmektedir. Kaldı ki, aklı başında bir insan açısından bu yadsımayla öldürme, 

işkence ve köleleştirme arasında da hayli uzak bir mesafe bulunmaktadır.142

 

Nereye gelirlerse gelsinler ve nerede kalmak isterlerse istesinler göçebeler 

kendilerini her yerde türedi hissetmektedirler. Türediler; yani, aslında mekanda olan 

fakat mekandan olmayan birisi, buraya yerleşmeyi çok isteyen fakat oturma izni 

olmayan sakinlerdir. Eski sakinlere, unutmak istedikleri geçmişi ve kaçmak istedikleri 

geleceği hatırlatan bir kişilerdir.143 Bauman’ın değişik çalışmalarında bu husustan 

bahsedilmektedir. Günümüz yabancılarının yakışmadığı şeyin düzen vizyonu olduğu 

belirten Bauman, ayrıştırıcı çizgiler çizildiğinde ve nesneler böylece ayrıldığında bu 

çizgileri bulanıklaştıran ve bölümleri birbirine karıştıran her şeyin mevcut işi 

baltalayacağını ve ürünü bozacağını belirtmektedir. Kesinlik ve açıklığın hakim 

olması gereken yerlerde göçmenler belirsizliği yaymaktadırlar. Bauman’a göre 

göçmenlerin kente eklemlenmesi ve uyumları sürecinde iki farklı strateji 

kullanılmaktadır. Biri antropofajiktir ve göçmenleri yutarak, ardından da bunları 

metabolik olarak kişinin kendisinden ayırt edilemez bir doku haline dönüştürerek yok 

etmektir. Bu işlem göçmeni benzer kılmaktadır. Diğer strateji ise antropoemiktir: 

göçmenleri kusmak, düzenli dünyanın sınırları dışına sürmek ve bunların 

içeridekilerle olan tüm iletişimlerini kesmektir.144  

 

Uyum mekanizmaları her zaman istenildiği gibi işleyememektedir ve zaman 

zaman şiddet sahneye çıkmaktadır. Şiddet haklılaştırmaya muhtaç olduğu için 

sokaklardaki şiddetin tırmanması, bunu haklılaştırmak için gerçek anlamda ırkçı bir 

ideolojinin geliştirilmesiyle sonuçlanabilmektedir.145 Her geçtiği sokak ve cadde 
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ayaklarının altındaki yabancı bir dünya gibi gözüken göçmen, kenti çöl gibi görmekte 

ve adımlarıyla iz bırakamamaktadır. Kendisine yapılan öteki muamelesi ve uygulanan 

şiddet, göçmeni, kente eklemlenmesinin ve uyumunun ötesinde hırçınlaştırmaktadır.  

 
Göçmüş olan insanları geriye götürmek de artık çare olarak görülmemektedir.   

Geri döndürmeye yönelik çalışmalardan bugüne kadar olumlu ve kayda değer bir 

sonuç alınamamıştır. Batı toplumlarında son 20-30 yıldır problemin çözümü, yaşama 

kazandırmak üzerine kurulu stratejilerde aranmıştır. Kente gelen göçmenlerin, 

modern yaşam tarzıyla ilgili bilgileri ya bulunmamakta ya da çok kısıtlı seviye 

olmaktadır. Kentin köyleşmesi yerine köyden veya kırsaldan gelenin kentlileştirilmesi 

problemin odağındaki çözüm şeklidir. Çünkü köylülük üzerine ne ekonomi ne de 

demokrasi inşa edilebilmektedir. 

     

2.5.3. Göç ve Kültürel Çoğulculuk :  
 
Göç, bir açıdan da kültürel çoğulculuğun kaynağıdır. Bir bölgenin başka 

kültürlerden büyük sayılarda kişi ve aileyi göçmen olarak alması ve onların etnik 

özelliklerinin bir kısmını korumasına izin vermesi o bölgenin veya coğrafyanın kültürel 

çoğulculuğunu sergilemektedir. Bu olgu kişi başına en yüksek göç alma oranına 

sahip üç ülkede; Avustralya, Kanada ve ABD’de her zaman hayati bir önem 

taşımıştır. Nitekim dünyadaki yasal göçlerin neredeyse yarısından fazlası bu üç 

ülkeye akmaktadır. 

 

 1960’lar öncesi, bu ülkelere gelen göçmenlerin kendi özgün geçmişlerini terk 

etmeleri ve tamamen mevcut kültürel normları özümsemeleri beklenmiştir. Bu 

anlayış, göç olgusunda “Anglo-uyum” modeli olarak bilinmektedir. Nitekim asimile 

edilemez olarak görünen bazı grupların bu ülkelere girişi engellenmiştir.  

 

Çok kültürlülük üyelerince yapılan bir çok çalışmada göç ile beraber birçok 

bölgenin tek kültürlü yapısı çok kültürlü bir boyut kazanmıştır. Önlenemeyen bu süreç 



kimilerince modern çağın bir güzelliği iken kimilerince de yok edilmesi gereken 

tehlikeli gelenekler olarak görülmüştür.146   

 

Farklılaşmış yurttaşlık, gruplara özgü çok etniklilik, temsil ya da özyönetim 

haklarının kabulü olarak tanımlanırsa, görülür ki, neredeyse hemen her modern 

demokrasi bir biçimde bu hakları tanımıştır. Parekh’in kaydettiği gibi, günümüzde 

yurttaşlık, siyaset teorisyenlerinin öngördüklerinden çok daha fazla farklılaşmıştır ve 

çok daha az homojendir.147

 

 2.5.4. Göç ve İlişki Ağları :  
 
 Son dönemde, metropol kentlerde göç edenlerin yaşadıkları kültürel şoku 

aşabilmek ve kente tutunabilmek için çeşitli çözümler ürettiklerine şahit olunmaktadır. 

Bunun en somut iki sonucu akraba ve hemşeri ilişkilerinde kendini göstermektedir.   

 

Göçtükleri kentlerin gecekondu kesimine yerleşen kitleler, dayanışma ağlarını 

kullanarak hem enformel işgücü piyasasındaki buldukları işler hem de yerleşmiş 

bulundukları gecekondu alanlarının kent içinde konumlarını değişmesi sayesinde 

oluşan rantlara el koyabilmekte ve yoksullukları ile baş edebilme hatta (bazıları için) 

zenginleşebilme olanaklarına kavuşmaktadırlar. Zincirleme göç ile sırasıyla kente 

gelen göçmenler, yanlarına geldikleri akrabaları başta olmak üzere hemşeri ilişkilerini 

de geliştirerek kente tutunmaya çalışmaktadırlar.  

 

Hemşehrilik kimliği, kente göç edenlerin geldikleri yere referansla ve kaynağını 

göç öncesi ilişki biçimlerinden alan bir kimlik gibi gözükse de bütünsel kent ilişkileri 

içerisinde son derece kentli bir kimliktir; çünkü hemşehrilik, göç öncesinde yaşanan 

yerlerde anlamlı değildir.148 Kente gelen göçmen akrabalık ilişkisinin hemen ardından 

dayandığı en kuvvetli ilişki ağını hemşehrilik ağı olarak kabul etmektedir.  

 

                                                 
146 Çinlilerin Kanada ve ABD’ye göç etmelerine getirilen kısıtlamalar; Avustralya göç politikasındaki 
“yalnızca beyazlar” ilkesi.  Detaylı bir çalışma için bakınız; Will Kymlicka, Çokkültürlü Yurttaşlık 
(İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1998),  42. 
147 Will Kymlicka, Çokkültürlü Yurttaşlık (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1998), 266. 
148 Hüseyin Bal, Kent Sosyolojisi (Ankara: Turhan Kitabevi, 1999), 74. 



Kahvehaneler, kente göç etmiş erkek nüfusun çok işlevli olarak kullandığı, 

aralarındaki sınıfsal, mesleki farklılaşmanın eriyerek hemşehri ilişkilerinin 

devamlılığını sağlamak için iletişim kurdukları, gerektiğinde patronaj ilişkileri 

kurdukları ve bir anlamda da hemşehri derneklerinin biçimsel olarak kurulmasına 

kaynaklık eden mekanlardır.149

 

 Kent, bireylerin aile, akrabalık bağları ve bunlardan doğan statüleri onaylamak 

yerine diğer birey ve kurumlarla sözleşmeye dayalı ilişkilerini güçlendirmek 

istemektedir. Ancak kente gelenler kompleks formel ilişkilere geçiş sürecinde, 

getirdikleri değerlerle oluşmuş aile, akraba, hemşehri dayanışmasını tercih 

etmektedir. Bu mekanik dayanışma hemşehri birlikleri aracılığı ile sağlanmaktadır.150  

 

 Hemşehrilik sadece kente gelenlerin bir iş ve barınak bulma aracı değildir. 

Bunun yanında “hemşehrilik göç etmiş nüfusun kendisini şehirliden ve göç ettiği 

köyden ayırmasına yarayan bir kimlik, hem şehre uyum için gerekli bir araç, hem de 

bir güvence olarak görülmektedir”. Yani “hemşehrilik” kent yaşamı içinde kaybolan bir 

kimlik olmayıp, tersine kentsel yaşamda diğerleriyle ilişkiler arttıkça gelişen ve 

korunan bir ilişki biçimidir.151

 

Büyük kentlerimizde farklı yoğunluklarda yaşanan hemşehrilik dayanışmasının 

farklı nedenleri ve sonuçları olduğu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla hemşehrilik 

derneklerinin işlev ve işleyişleri de buna bağlı olarak farklılaşabilmektedir.152 Sonuç 

olarak hemşehrilik ile ilgili olarak aşağıda sıralanan yargılara ulaşılabilmektedir : 153

 

1) Hemşehri dayanışması kırsal alandan kentlere yoğun olarak göçen 

insan gruplarının kendi aralarında kentte tutunma, iş, konut edinme, kültürel kimliği 

sürdürme, grup olarak kamuoyunu etkileme ve baskı gücü oluşturma vb. amaçlarla 

gerçekleştirilmektedir. 

                                                 
149 A.g.e., 75. 
150 A.g.e., 78. 
151 A.g.e., 80. 
152 Hüseyin Bal, Kent Sosyolojisi (Ankara: Turhan Kitabevi, 1999), 81. 
153 Hüseyin Bal, Kent Sosyolojisi (Ankara: Turhan Kitabevi, 1999), 81, 82. 



2) Hemşehri dayanışması ve bunun yoğunlaştığı yerler olan dernekler, 

kente bütünleşmede etkili olan ilişki ve organizasyonlardandır. 

3) Kent içerişinde çoğu zaman yerleşme ve iş alanları bakımından 

bağımsız adacıklar gibi görünen hemşehri grupları, cemaatin kentsel koşullarına 

uyarlanmış hali gibidir. 

4) Hemşehri dayanışması metropollerin yabancılaşma kokan ortamında 

kısmen güvenlik şemsiyesi sağlama işlevine de sahiptir. 

5) Hemşehri dayanışması içinde kendi kültürlerini yaşayan gruplar kentte 

kültürel çoğulculuğu sağlamaktadır. 

  
Birçok durumda, patron ve işçilerin birliği, sadece aynı mezhep ve bölgeye 

mensup olmaları ve aralarında her ikisine de yarar sağlayan bir güven ilişkisinin 

bulunmasının değil, aynı zamanda, pek çok ortak değere sahip olmaları ve kentteki 

yaşamların diğer boyutlarına ilişkin toplumsal gruplara birlikte katılmalarının da bir 

sonucu olmuştur. 154 Hemşehrilik bu yanıyla ortak bir değerler sistemi oluşturmakta 

ve pratik olarak hayatın içinde öncül bir değerler yumağı olarak kullanılmaktadır. 

                                                 
154  James W. Vander Zanden, Sociology The Core (New York: McGraw-Hill Editions, 1993), 32, 33. 



2.5.5. İstihlak Yaklaşımı ve Kente Uyum: 
 
İstihlak, insanın günlük ihtiyaçlarının tatmini için satın alınan mal ve hizmetler 

olarak tarif edilmektedir.155 İstihlak, sosyal cepheleri ile ele alındığında, bunun 

insanlar arasındaki münasebetleri düzenleme fonksiyonu, özellikle statü ve prestij 

endeksi oluşu göze çarpmaktadır. 
 

 Kıray’a göre insanlar daha üstün, kaliteli ve daha makbul sayılan istihlak 

şekilleri ile temas ettikçe gelirleri değişmese bile, gelirlerin daha büyük bir kesimini 

harcama eğilimi göstermektedirler. Daha fazla harcamak isteğinin şiddeti ise daha 

makbul ve daha üstün kaliteli istihlak maddeleri ile temaslarının sıkılığına bağlıdır. Bir 

kimsenin istihlakı sadece gelirine değil, birlikte yaşadığı ve temas ettiği kimselerin 

istihlak şekillerine de bağlıdır; onlarla karşılıklı bağıntı halindedir. Bu hale “gösteri 

etkisi” denmektedir.156

 

 Niçin bazı toplumlarda zengin kimseler yalnız belirli özel fırsatlarda ve 

zamanlarda mücevherlerini takarlar da, öte yandan bazı kültürlerde hiçbir şekilde 

gösterişçiliğe izin verilmez? Niçin bazı kültürlerde gösteriş keskin ve sert bir rekabet 

konusudur da, başka kültürlerde prestiji olanlar sadece kendilerine mahsus olan 

muhteşem evlerde oturmaktan başka bir şey yapmayarak istihlak bahsinde herhangi 

belirli bir rekabeti hor görürler? 

 

 Yukarıdaki sorulardan da anlaşılacağı gibi değişik tabakalaşma sistemleri, 

farklı derecelerde ve şekillerde gösterişçi istihlakın aldığı değişik servet biriktirme 

şekillerini ortaya çıkarmaktadır.  

 

 Dikey hareket imkanı olmayan hallerde gösterişçi istihlak, statü endeksi 

fonksiyonunu taşır ve rekabetçi değildir. Kıray’ın çalışmalarına göre, Türkiye’de son 

otuz yıl  bu konuda çok değişken bir yapı sergilemiştir.157

 

                                                 
155 Mübeccel Kıray, Toplumsal Yapı, Toplumsal Değişme ( İstanbul, Bağlam Yayınları, 1999), 77. 
156 A.g.e., 79. 
157 A.g.e., 85 



 2.5.6. Göç ve Kadın : 
 

Bu yüzyıl boyunca kadınların gösterdiği gelişim, göçle beraber kente gelen 

aileyi ve aile içi ilişkileri derinden etkilemiştir. Cinsiyetçi sınıf analizinin ilk eleştirisi, 

işlevselci katmanlaşma kuramlarına yöneltmiştir. “Büyük ölçüde katmanlaşma 

kuramının temelini oluşturan, kocanın bir işte tam gün çalışmasına dayalı ataerkil aile 

modelinin, çağdaş toplum için uygun bir model olmadığı” iddia edilmiştir.158 Bu iddia 

modern aileyi bile etkilerken, yeni kentli göçmen aileyi  kökünden sarsmıştır ve en 

çok zararı da kadına vermiştir. 

 
İşyerlerinde yapılan bir çok araştırma göstermektedir ki bazı iş kollarında 

kadınlar, aynı işi yapan erkeklerden daha üretkendirler. Bir işgünü boyunca (8 ile 10 

saat arasında değişir) oturulacak çalışılan işlerde, akan bir bantta özellikle küçük 

parça üretimi ve montajı yapan saat fabrikaları gibi işkollarında kadınlar daha sabırlı 

ve yerlerinden erkeklere oranla daha az kalkmaktadırlar. Bu yüzden bazı iş kollarında 

kadın emeğine duyulan gereksinim daha fazladır.159

 

Kadın emeğine duyulan gereksinim bir taraftan artarken, kadın emeğine 

ödenen ücrette iyileşme olmamıştır. Bugün birçok kuruluşta çalışan kadın, katma 

değeri düşük işlerde çalışmakta, birçoğu sigortasız olarak yaşam riskini üzerine 

almakta ve yaşam onurunu zedeleyecek muamelelere maruz kalmaktadır. Göç ile 

kente gelen kadın, razı olucu karar verme mekanizmalarını işlettiğinden karşılaştığı 

sorunlara çözümler üretememekte ve başta fiziksel problemler olmak üzere ruhsal 

sorunlar yaşamaktadır.  

 

2.5.7. Göç Sonrası Sınıfsal İlişkiler : 
 

Mülk ve otorite arasındaki ilişkinin sosyal sınıfların oluşumunda temel 

oluşturduğu bilinmektedir. Sınıflar, bu yönleriyle birbirlerine zıt, diğer sınıflardan 

bağımsız izolasyonda bulunmamaktadırlar. Bireyler, sadece diğer bir sınıfla ortak 

mücadele içinde bulunduklarında sınıf meydana getirmektedirler; ve sınıf oluşumunu 

                                                 
158 Stephen Edgell, Sınıf (Ankara: Dost Kitabevi, 1998), 109.  
159 Hasan Kaya, Göç Yolları (İstanbul: Senfoni Yayınları, 2003), 70. 



etkileyen güç, sınıf çıkarları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir bakıma, sınıf çıkarı 

sınıf oluşumundan önce gelmektedir.160 Göç eden grupları büyük kent, anakent veya 

metropolitan kentlere gidenler bir grup, diğer kapitalistleşememiş kentlere gidenler bir 

grup olmak üzere ikiye ayırdığımızda, ikinci grubun sınıf bilincinin oluşamadığı 

yapılan çalışmalarda sıklıkla görülmüştür. Birinci grubun üyeleri gittikleri kentlerdeki iş 

ve istihdam fazlalığı nedeniyle bir şekilde biraz zaman da alsa işçi sınıfına dahil 

olurken; ikinci gruba dahil olanlar gittikleri yerlerin istihdam kapasiteleri çok sınırlı 

olması ve kendi bilgi ve beceri seviyelerinin çok düşük olması nedeniyle en alt sınıfa 

dahi dahil olamamaktadırlar. Bu şekilde en alt sınıfa dahi giremeyen göçmenler, ortak 

bir mücadele ruhu geliştirememekte ve çıkarları için savaşamamakta veya 

savaşmamaktadırlar.  

  

İdeoloji yüklü ‘alt sınıf’ terimi, çoğu zaman, sınıfsal yapının alt yüzeyinde yer 

alan, çoğu kez ekonomik değişim yerine bir fakirlik kültürüne ve bir mahrumiyet 

döngüsüne dayandırılan daimi veya düzensiz ekonomik hareketsizlik sebebiyle 

sürekli fakir kalanları tanımlamak için kullanılmaktadır.161 Fakat göç sonrasında 

fakirlik sınırlarının da altında, her yönüyle mücadele etme becerisini kaybetmiş, 

umudunu yitirmiş göçmenler bu yönleriyle alt sınıftan da düşük sınıf altı bir grup 

oluşturmaktadırlar.  

 

Weber’ in iddiasına göre, “’sınıf’ı ortaya çıkaran faktörler ekonomik çıkarlardır.  

Ancak sınıfsal çıkar kavramı ilk ortaya atıldığı günden bugüne tam olarak 

belirlenebilmiş değildir. Bunun sebebi; çıkarların yönünün, sınıfsal durumdan ortak 

olarak etkilenenlerin büyük veya küçük bir kısmının – kitlesel olan ya da olmayan – 

hareketlerine göre değişebilmesi, hatta aralarında bir birlik, örneğin bir “sendika” 

oluşturmalarının –birey ümit verici sonuçlar beklesin ya da beklemesin – sınıfsal 

durumunun içerisinden çıkmasıdır. Dolayısıyla Weber’ e göre, sınıf, ekonomik çıkar 

ve sınıf hareketleri arasındaki ilişki açık değildir.162

 

                                                 
160 Ralf Dahrendorf, Class and Class Conflict in Industrial Society (California: Stanford University Pres, 1978), 
14. 
161 Stephen Edgell, Sınıf (Ankara: Dost Kitabevi, 1998), 89. 
162 Stephen Edgell, Sınıf (Ankara: Dost Kitabevi, 1998), 23. 



Sınıfların tarih sahnesinde ayrılması çok eskilere dayanmakla birlikte, tahsis 

edilen sınıf sayısı, tarihsel ve politik koşullara bağlı olarak değişmiştir. Örneğin 

sınıfsal yapı ne kadar  parçalanmış ve hareketliyse, sınıfların sayısı da  o kadar çok 

olmuş; buna karşın kutuplaşmış iki sınıflı modeller de sınıfsal çatışmaların önemini 

vurgulamıştır. Edgell’a bu sorunun kesin bir cevabı olmamasına rağmen günümüzde 

tartışılan yeni–Marksist ve yeni-Weberci sınıf haritalarının giderek birbirine yaklaştığı 

dikkate alındığında; sınıfsal gücün ana kaynaklarına, yani mülkiyet, bilgi ve fiziksel 

emeğe başvurarak, sınıfı, üç temel gruba indirgemek mümkündür. Ancak ana 

toplumsal sınıfları kapsayan toplumsal konumların kesin gruplaşmaları ve bunların 

belirlenmesi önemli bir tartışma konusudur.163 Giddens’ e göre de benzer bir şekilde, 

sınıfsal gücün üç ana kaynağı bulunmaktadır: Üç sınıflı bir yapı yaratma eğilimi 

taşıyan mülkiyet, ehliyet ve fiziksel ehliyet gücü sahipliğidir; bunlar, mülkiyete 

dayanan egemen/üst sınıfa, ehliyete dayanan ara/orta sınıfa ve emek gücüne 

dayanan işçi sınıfı/alt sınıfa karşılık gelmektedirler.164 Burada kastedilen yüksek, orta 

ve alt sınıflar herkes tarafından bilinmekte ve halen bir çok bilim insanı tarafından 

çalışılmaktadır. Fakat yukarıda sıralanan üç ana kaynaktan hiç birine sahip 

olmayanlar sınıf-altı olarak tanımlanabilecektir. Sınıf-altı ile kastedilen herhangi bir 

şekilde mülkiyete sahip olmayan, varoşlarda ve gecekondularda yaşayan ve 

çoğunlukla kente ait tüketim alışkanlıklarının çok ötesinde köye ait tüketim 

alışkanlıklarını sürdüren ; eğitim almamış, cahil veya ilkokul seviyesinde bir eğitim 

düzeyini geçememiş165; fiziksel olarak çalışabilecek durumda olsa bile istihdam 

imkanlarının kıtlığı nedeniyle fiziksel emeğini kullanamayan ve hepsinden de kötüsü 

geleceğe dair hiçbir umudu olmayan gruplar kastedilmektedir.  

 

Edgell, ayrıca Heisler’den yaptığı bir alıntıda, alternatif bir tez sunmaktadır.  

Kısaca şunlar iddia edilmektedir: “Alt sınıf anlamlı bir piyasa konumundan yoksun 

olduğuna göre, en iyisi bunu bir sınıf olarak değil, bir toplumsal kategori olarak 

kavramlaştırmak olur”. Bu alt sınıf yaklaşımı, toplumsal marjinalliği (yani vatandaşlık 

                                                 
163 Stephen Edgell, Sınıf (Ankara: Dost Kitabevi, 1998), 62. 
164 A.g.e., 63. 
165 Bourdieu’nun çalışmalarını kaynak alan Scott, geçmişte, kişisel egemenlik tarzında işletme gücünün 
doğrudan miras alınmasının kural olduğunu, şimdi ise buna ayrıcalıklı eğitimin satın alınmasının 
kapsayan dolaylı toplumsal mekanizmalarının beklendiğini iddia etmiştir. Bu, kapitalist sınıfın, yeni 
nesillerine hem kültürel hem de ekonomik sermaye aktarmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla kişisel 
olmayan kapitalizmin gelişmesinin tek sonucu, kapitalist sınıfın yeni yönetimsel örgütlenmesi olmuştur. 



unsurunu) minimum düzeydeki, dengesiz emek piyasası gücüyle (yanı sınıf 

unsuruyla) karşılama eğilimi göstermektedir.166 Dengesiz emek piyasası, bazen 

göçmenlerin karşısına çok daha olumsuz koşullarda çıkmakta ve göçmenin 

umutlarını yitirmesine neden olmaktadır. 

 

İşçilerin oğullarının da işçi olması dışında başka bir şansları olmadığı gibi, aynı 

şekilde kapitalistlerin oğulları da babalarının sınıfında kalmaktadırlar. Rol belirlenmesi 

endüstriyel toplumlarda kurumsallaşmıştır. Sınıf-altı grupların sonraki nesillerinin de 

herhangi bir sınıfa ait olmaları şans oyunlarına bağlı kalmıştır. Bugün sosyal 

durumların belirlenmesi artan bir biçimde eğitim sisteminin bir görevi durumuna 

gelmiştir. Yüz yıl önce bile, belli başlı bir okula kayıt olmak sosyal statünün ve 

seviyenin bir göstergesi iken, bir kazanç ( edinim ) olmamışlardır. Bugün, okul “ilk 

sosyal yerleşme ve şüphesiz gelecek sosyal güvenliğin, pozisyonun, gelecekteki 

tüketim şansının” bir göstergesidir. Post-Kapitalist toplumda, kişileri kapasitelerine 

göre değişik sınıflara ve pozisyonlara yerleştiren, seçici bir özelliğe sahip, eğitim 

sisteminde de olduğu gibi, sosyalleşme sürecinin kendisidir. Emin olmak için, tam bir 

eğitim fırsatı eşitliğini tamamlamak için bir çok engel bulunmaktadır. Fakat bireyin 

sosyal pozisyonunu eğitimde elde edilen başarılara dayandıran nesiller arası 

hareketliliği kurumsallaştırmak modern toplumların inatçı bir eğilimidir.167 Bu eğilime 

ait umutlar ise her geçen gün biraz daha sönerken sınıf-altı grupların bir sınıfa ait 

olma hayalleri de sönmektedir.  

 

Bauman, yoksulların “alt – sınıf” ya da “sınıflar ötesi sınıf” içindeki yeni 

tanımına işaret etmektedir: bunlar artık “emeğin yedek gücü” değil, tam olarak ve 

gerçekten “fazlalık nüfus”tur. Gittikçe yoksul olmak suç, yoksullaşmak ise suçsal 

eğilim ya da niyetlerin –alkol bağımlılığı, kumar, uyuşturucu, işten/okuldan kaçma ve 

aylaklığın- ürünü olarak görülmektedir.168

                                                 
166 Stephen Edgell, Sınıf (Ankara: Dost Kitabevi, 1998), 90. 
167 Ralf Dahrendorf, Class and Class Conflict in Industrial Society (California: Stanford University Pres, 1978),  
59. 
168 Zygmunt Bauman, Postmodernlik ve Hoşnutsuzlukları (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1997), 64. 



3. YALIM EREZ MAHALLESİ ÇALIŞMASI: 
 

3.1. GİRİŞ : 
 

Bu araştırmada, kitlesel göçün yaşandığı bir ortamda, göç, yerleşme, 

tabakalaşma ve devingenlik ilişkilerinin dinamikleri analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu 

amaçla, önce, kent topraklarının üretilme biçimi, bunun oluşturduğu ilişki ağları ve 

kurulan yerel “ortak yaşam”ın (kamusal yaşam) nitelikleri incelenmiştir. Daha sonra, 

üretilen yeni kentsel sistemin buraya yerleşenlere sunduğu devingenlik olanakları 

dikkate alınarak, kentsel tabakalaşmanın dinamikleri hakkında bilgi elde edilmeye 

çalışılmıştır.  

 

Araştırma konusu olarak seçilen Y.E.M., Van şehrinin 3 km dışarısında özel bir 

mahalledir. Kentten ayrı değildir, aynı zamanda kente de dahil edilememiş veya 

edilmemiştir. Mahalleye ait çalışma öncelikle köyün ve kentin tam anlaşılmasıyla 

mümkün olacaktır. Köylerini terk eden mahalle sakinleri, 9 yıldır örneği zor bulunur bir 

mahallede akraba ve hemşeri ilişkilerine sıkı sıkıya bağlanarak yaşamışlardır.  

 

Bu noktada kentin tanımlanması gerekirse; kent, sanayi, ticaret, hizmet gibi 

ekonomik etkinliği olan, tarımsal ürünler de dahil olmak üzere her türlü ürünün 

dağıtıldığı, sınırları belirlenmiş bir alanda yoğunlaşmış nüfusun sosyal bakımdan 

tabakalaştığı, mesleksel rollerin artarak farklılaştığı, dikey ve yatay hareketliliğin 

yaygın olduğu, çeşitli sosyal grupları barındıran, sivil toplum örgütlerinin etkinliğinin 

gittikçe arttığı, merkezi ve yerel yönetimi temsil eden yönetsel kurumların bulunduğu, 

yerel, bölgesel ya da uluslar arası ilişki ağlarına sahip heterojen bir toplumdur.169  

Burada tanımlandığı gibi kentin tanımı önümüze konduğunda ve Van kentini 

düşünüldüğünde, Van ilinin kent olmadığı veya kapitalistleşmiş bir kent olmadığı 

kolaylıkla tespit edilebilmektedir. 

 

Çalışmanın başlangıcında Van İli’nin kentsel kimlik deseni araştırılmıştır. Her 

şeyden önce kimlik deseni açısından; etnik yapı, cemaatsel yapı veya benzeri bir 

                                                 
169 Hüseyin Bal, Kent Sosyolojisi (Ankara: Turhan Kitabevi, 1999), 23. 



yapılanmaya giden şehirlerin gelişmişliklerinden söz edilemeyeceği bilinmektedir.  

Kentlerin kimliklerinin hem nedeni hem de sonucu olarak ortaya çıkan yeni mekansal 

ayrışmalar birçok kaynakta ele alınmış ve bu ayrışmanın üç yeni boyutunu oluşturan, 

yeni alt kentler, ayrışmış refah adacıkları ile soylulaştırılarak yeni bir tüketici sınıfa 

sunulan eski kent mekanları ve bu mekanların betimlenmeye çalışılmıştır. Van İli’ne 

ait yapılan bu betimleme ile görülmüştür ki; Van İli, gelişmiş kentlerde görülen kentsel 

kimlik desenine sahip değildir. Kente son 15 yılda gelen göçmenler bu desenin 

zaman içinde kentin aleyhine dönmesine neden olmuşlardır.  

 

Van kentinin istihdam kapasitesinin sınırlı olması, aslında göç açısından çekici 

bir neden olan istihdam kapasitesini, Van İli aleyhine çevirmiştir.  Bilinmektedir ki;  

kentlerin istihdam olanakları her zaman çekici bir faktör olmuştur. Bunun yanında 

eğitim, sağlık hizmetleri, dinlenme-eğlenme olanakları, entelektüel faaliyetler vb. 

faktörler etkilemektedir. Bu çekici nedeni kendini yıkmak için kullanan Van İli, 

istihdam kapasitesini arttırma yönünde bir çaba da sarf etmemiştir.  

 

 “Nöbetleşe yoksulluk”170 kavramını kullanan Oğuz Işık, her türlü yerel 

kaynaktan beslenen ilişki ağları sayesinde kent yoksullarının yaşama stratejileri 

oluşturmaları, bu stratejilerin kendilerinden sonra gelenlerin sırtından yürütülebilmesi 

ve yoksulluğun bir şekilde onlara devredilmesini kastetmiştir. Fakat Van İli bu açıdan 

kent yoksullarını üretememiştir. Umutları ve hayalleri olmayan göçmenler 

yoksulluklarını devredememişler ve bu konuda hayal bile kuramaz hale gelmişlerdir. 

Geriye gidilerek bir “sıfır noktası” 171 ya da “temel çizgisi” belirtilmeye çalışılması da 

çok makul gözükmemektedir. Göçmenler 9 yıldır -bir yönüyle- sıfır noktasındadırlar. 

Burada Bauman’a kulak verildiğinde aslında yerel olan bu vakanın makro düzeyde de 

tanımlandığı görülecektir. Düzen hayalcilerinin gözünü mimariye diktiren ve gözlerini 

oradan ayırtmayan şey, insanların içinde yaşadıkları dünyanın uyarılarıyla hareket 

ettikleri şeklindeki –örtük ya da açık- inanç olduğu Bauman tarafından belirtilmektedir. 

Buna göre dünya düzenli hale getirildiğinde insanların özlem ve eylemleri de 

düzenlileştirilecektir. Bu anlamda kent planlaması yabancılara veya diğer bir ifadeyle 

göçmenlere karşı girişilen bir harekettir ve bu hareket, bir fethi yani, yabancıları zorla 
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evcil ve uysal, tanıdık bireylere dönüştürmeyi değil, “yabancılığı / tuhaflığı” bünyeden 

atma ve kökünü kazımayı hedefleyen bir savaştır. Çünkü kentsel / medeni ütopya 

(kent planlaması yoluyla mükemmel topluma ulaşma ütopyası) tarafından 

yönlendirilen kent planlamasının işi de yabancılardaki bütün yabancı unsurların ve 

gerekiyorsa yabancıların kendilerinin kökünü kazımaktır.172 Y.E.M. planlayıcıları, bu 

açıdan bakıldığında modern kentin ütopyacıları olarak görülmektedir. Van’ın 

Toprakkale Tepesi’nden bakıldığında görülen son derece düzenli evler, bu gerçeği 

göstermektedir. Y.E.M. sakinleri, yaşam alanları itibariyle düzenlenmiş ve böylece 

kentin düzenine uydurulmuştur.173 Yabancıları veya göçmenleri düzenlileştirme 

projesi olarak da görülebilecek bu mahalle, her açıdan özel bir ilgiyi hakketmektedir. 

Y.E.M. sakinleri eklemlenemedikleri kentlileri de bu yüzden yabancı görmektedirler.  

 

Modern kentte, tüketicilerin kendi tüketim yaşamlarından hoşnutluklarını 

sürdürmeleri gerekmektedir. Çünkü mutluluğun böyle bir yaşamın her yanına sızdığı 

inancı öyle herkesin görmesi gereken bariz bir hakikat değildir.174 Kentin tüketim 

adacıklarında yaşayanlar, her açıdan yabancı olan göçmenleri, tasarlanan düzen 

adacığı veya kent-köy adacığı içerisinde kontrol altında tutmaya girişmişlerdir.  

 

Claude Levi-Strauss, “ilkel” toplumların tehlike taşıyan yabancılarla 

mücadelede bizim bugün uyguladığımız ve normal ve “uygar” varsaydığımız 

stratejiden farklı bir strateji kullandıklarını söylemektedir. Antropofajik strateji olarak 

tanımlanan bu yaklaşım, kuvvetli ve gizemli güçler taşıyan yabancıları yemek, 

yutmak ve hazmetmektir. Başka bir açıdan biyolojik olarak özümsemek olarak da 

tanımlanmıştır. Bunu yaparken yabancıların güçlerini özümseyerek kendi güçleri 

yapmayı ummuşlardır. Bugün bizim yaşadığımız ise tam tersi olan antropoemik bir 

stratejidir.175 Van İlinde tehlike taşıyıcıları dışarıya ve düzenli yaşamın yaşandığı 

bölgenin dışına yerleştirilmiştir. Göçmenler asla kaçamayacakları Y.E.M.de, güvenli 

bir bölgeye yerleştirilerek kentin dışında tutulmuşlardır. 
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 3.2. METODOLOJİ (Alan Çalışmasının Metodolojisidir): 

 

Anket çalışmasının temel amacı şu andaki Y.E.M.nin görüntüsünü yakalamak, 

Y.E.M.i, Y.E.M. yapan özellikleri daha belirgin hale getirebilmek ve bu özelliklerin 

oluşturduğu belli sınıflamaları yapabilmek olmuştur. Anket çalışması, alan araştırması 

sırasında yapılan yüz yüze görüşmeleri tamamlamış, belli verilerin girilmesiyle 

sürecin daha net anlaşılması sağlanmıştır.  

 

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, araştırma verilerinin 

toplanması, istatistiksel çözümleme ve yorumlama işlemleri ile ilgili bilgilere yer 

verilmiştir. 

 

Mahalle deseni üzerine çalışılırken aşağıda sıralanan noktalara dikkat 

edilmiştir:  

 

1. Araştırmanın her sorusuna cevap vermede ya da her hipotezini test etmede 

atılacak adımlar gösterilmiştir; 

 

2. Şaşırtıcı ve  karıştırıcı değişkenlerin yok edilmesine gayret edilmiştir; 

   

3. Desenin olası hata kaynaklarına karşı uyanık olunmuştur. Olası hata 

kaynaklarını bularak onları yenmek için girişimde bulunmak ya da onları yorumda göz 

önünde bulundurulmuştur. 

 

Desen geliştirmenin temel mantığı araştırmanın iç geçerliliğini (araştırma 

bulgularının, belli değişkenlere açıklanabilirliği) ve dış geçerliliğini (araştırma 

bulgularının genellenebilirliği) yüksek tutmak olduğu belirtilmektedir. Amaç, birbirine 

ters işleyen bu iki süreç arasında bir denge kurabilmektir. Ayrıca desen, araştırmanın 

sorusuna cevap bulmayı, ya da hipotezlerini test etmeyi doğru ve ekonomik şekilde 

yapmayı garanti altına almıştır. Y.E.M.ne ait yapılan çalışmada, tespit edilen 118 soru 

ile araştırma bulguları ve iç ve dış geçerlilikleri açısından test edilmiştir.  

 



 Sosyologlar, verilerin veya bir ölçüm prosedürünün güvenilirliğini 

incelediklerinde, araştırma prosedürünün yinelenmesi durumunda aynı sonuçların 

alınıp alınamayacağını sorgulamaktadırlar. Güvenilirlik iki temel yineleme 

içermektedir: zamansal güvenilirlik (ölçümün başka bir zaman yinelenmesinde aynı 

sonuçların elde edilmesi) ve karşılaştırmalı güvenilirlik (bir testin iki farklı biçiminin 

kullanılması, aynı testin farklı araştırmacılar tarafından uygulanması ya da aynı testin 

aynı nüfus içinden alınan iki farklı örnekleme uygulanması gibi durumlarda aynı 

sonucun elde edilmesi). 176 Güvenilirlik, araştırma esnasında pek çok sorun 

yaratmıştır. Örneğin, bir denekle bir görüşme yaptıktan sonra görüşme 

yinelendiğinde, daha önceki deneyim ikincinin inandırıcılığını olumsuz yönde 

etkileyebilmiştir. 

 

 Güvenilirlik genelde geçerlilikle (bir ölçümün prosedürünün gerçekten 

araştırmacının öngördüğü şeyi ölçüp ölçmediği) karşıtlık içinde bulunmaktadır. Ancak 

bu iki olgu birbirinden tamamen bağımsız değildir. Son derece güvenilir, ama geçerli 

olmayan bir ölçü elde etmek mümkündür. Öte yandan, hiçbir açıdan güvenilir 

olmayan bir ölçü de geçerli olabilmektedir.177  

  

3.2.1. Araştırma Modeli : 
 

 Bu araştırma genel tarama modeli çerçevesinde yürütülmüştür. Alanla ilgili çeşitli 

bilimsel yayınlara ulaşmak için literatür taraması yapılmıştır. Y.E.M.’de uygulanacak 

anket formu hazırlanmıştır. Bu anket ile göçmenlerin, göç öncesi ve göç sonrası 

tutumları tespit edilmeye çalışılacaktır.   

 

Araştırma modeli kurulurken aşağıdaki sıraya uyulmuştur :  

 

1. Araştırma problemi tespit edilmiş ve yukarıda problem tanımı yapılmıştır. 

Problem araştırmacının  ilgi alanından seçilmiştir. Özgün bir örnek olduğu kabul  

edilmiştir.   

 

                                                 
176 Gordon Marshall, Sosyoloji Sözlüğü (Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1999),   290 .  
177 A.g.e., 291   



2. Araştırma sonucunda test edilmek istenen hipotezler başlangıçta yukarıda 

sıralandığı şekilde tespit edilmiştir. Öz olarak ne bulmak istendiği ortada olmakla 

beraber problemin alt başlıklarına ait sorulara ulaşmak ve doğru bilgi alt yapısını 

oluşturmak için problem dar tutulmuştur.  

 

3. Araştırmaya başlarken değer çalışması yapılmıştır. Araştırmanın ilk dört ayı 

kuramsal, altı ayı alan çalışması ve son iki ayı değerlendirme ve sonuç çıkarımına 

ayrılmıştır. Araştırma esnasında kuram ve pratikte ayrı ayrı yapılan köy ve kent 

çalışmaları göç ve sonrası açısından  incelenmiştir. 

 

4. Kuramsal bölümde ülkemizde ve dünyada göç, kente geliş, kentlileşme 

sancıları, yaşanan kültürel şok ve çatışma olgusu kavramsal bir çerçeveye oturtularak 

karşılaştırılmıştır. Alan araştırması aşamasında ise Hakkari ili Çukurca İlçesi Uzundere 

Beldesi’nden Van ili Y.E.M.’ne giriş yapan bu göçmenlerin kentlileşme sancıları ve 

toplumsal boyutta yaşadıkları problemler belirlenmiş, anket ve görüşme yöntemleri ile 

toplanan bilgilerin analizi yapılmıştır. 

 

5. Araştırma süresince tanımlanan problemin dışına çıkılmamıştır. Probleme ait 

ilgi alanının dışına çıkılmaması için mahalleyle ilgili Defterdarlık kayıtları, Van Ticaret 

Odası kayıtları, Y.E.M. Muhtarlığı kayıtları, Emniyet Müdürlüğü kayıtları ve diğer kurum 

ve kuruluşlarda bulunan kayıtlar incelenmiş ve problemin özgeçmişinin derin bir 

incelemesi yapılmıştır. 

 

6. Problem tam olarak anlaşıldıktan sonra araştırma sorularını işlevsel bir dile 

çeviren yapılar kullanılmıştır. Problemin bağımlı değişkenlerinin olası nedenlerine ait  

bağımsız değişkenlerin gösterimi sağlanmıştır. Anket çalışması bu değişkenler üzerine 

kurulmuştur. 

 

7. Araştırma deseni geliştirilirken araştırmanın iç geçerliliği (araştırma 

bulgularının, belli değişkenlerle açıklanabilirliği) ve dış geçerliliği (araştırma bulgularının 

genellenebilirliliği) yüksek tutulmaya çalışılmıştır. Birbirine göre ters işleyen bu iki 

sürecin dengeli ilerlemesine dikkat edilmiştir.  

 

 



 

 

3.2.2. Evren ve Örneklem : 
 

 Araştırmanın evreni Y.E.M. sakinleridir. Araştırmada, Van İlinin Y.E.M.ne Hakkari 

Çukurca - Uzundere’den göç etmiş göçmenlerden 75 yetişkin erkek, 75 yetişkin kadın, 

75 genç erkek (15-18 yaş arası) ve 75 genç kız (15-18 yaş arası) seçilmiş ve örneklem 

olarak alınmıştır. Mahallede mevcut 258 haneden yaklaşık olarak 75 haneye bu yolla 

ulaşılmaya çalışılmıştır. Genç kız ve erkeklerin yaş grubunun seçiminde göçü yaşamış 

ve mahallenin kente uyum sürecinde en küçük grup olmalarına dikkat edilmiştir. 

 

3.2.3. Verilerin Toplanması : 
 

Araştırmada verilerin toplanma yöntemi olarak anket uygulanmıştır. Anket 

uygulaması,  Y.E.M.’nde bulunan 258 hanenin 120 hanesini kapsamıştır. Anket 

sonucunda ortaya çıkarılan anlamlı ilişkiler daha sonra seçilen hane örneklerinde 

derinlemesine görüşmelerle ayrıca sınanmış ve anketle ulaşılamayan verilere 

görüşmeler yoluyla ulaşılmaya çalışılmıştır. Muhtarlıktan alınan kayıtlar incelenmiş ve 

muhtarlık personeli, mahalle imamı, sağlık ocağı doktoru ve mahallenin yanında 

bulunan ilköğretim okulu müdürü  ile ayrıntılı mülakatlar yapılmıştır. 

 

Anketin soruları hazırlarken eldeki bilgiler konunun çerçevesi açısından yeterli 

olmadığından pilot incelemeye gidilmiştir. Bu amaçla bir görüşme kılavuzu hazırlanarak 

dolaylı görüşmeler yapılmıştır. Bu esnek görüşmelerle, ankette sorulan soruların 

konunun kapsamına girecek bilgileri, soruların anlamları, doğru cevaplandırıp 

cevaplandırılmadıkları, ilgiyle ya da tepkiyle karşılaşılan konular ortaya çıkarılmıştır.   

 
3.2.4. Verilerin Çözümlenmesi :  
 

Araştırma verileri toplandıktan sonra, ölçmenin gücü, sürekliliği, dağılım biçimi, 

kullanılan ölçek, verilerin niteliği, vb. tespit edilmiş ve verilerin analizi aşamasına 

geçilmiştir. Analitik araç olarak bilgisayarlar ve istatistik programı olarak ta SPSS 

programından faydalanılmıştır. EK-I’de bulunan anket formuna verilen cevaplar ki-kare 

testi ile sınanmış ve sonuçların anlamlılığı ortaya konmuştur.  



 

Verilerin çözümlemesi aşamasında literatür taraması yapılırken tespit edilen iki ayrı 

çalışma ile karşılaştırma yapılmıştır. Bu çalışmalardan ilki Lale Yalçın’ın Hakkari ilinde 

yaptığı çalışmadır. Bu karşılaştırma ile göçmenlerin göç öncesi ve şimdiki durumları 

arasındaki farklar tespit edilmiştir. Diğer bir çalışma ise Sema Erder’in İstanbul 

Ümraniye’de yaptığı İstanbul’a Bir Kent Kondu çalışmasıdır. Bu çalışmanın sonuç 

bölümünde yapılan karşılaştırma ile de İstanbul örneğinde ortaya çıkarılan göçmen 

tutum ve davranışlarının Van ili Y.E.M.’nden farkları ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Ardından araştırmanın genel değerlendirmesi yapılmıştır. Hipotezler test edilmiş; 

sonuçları, araştırma esnasında ortaya çıkan diğer veriler ve teklifler birleştirilerek bu 

bölüm tamamlanmıştır. 
 

3.3. MAHALLENİN ÖZELLİKLERİ : 
 

 Alan çalışması yapılan yer, Van İli Bostaniçi Belediyesi’ne bağlı Y.E.M.dir. 

Mahalle, bir kentin, kasabanın ya da büyük bir köyün genellikle yönetim bakımından 

bölündüğü, yapılardan ve insan topluluklarından oluşan alan olarak 

tanımlanmaktadır.178   

 

1995 yılı Onuncu ayında Hakkari İli Çukurca İlçesi Uzundere Beldesi’nde 

yaşayan yaklaşık 600 hanenin 300 hanesi Van İli’ne  göç etmiştir. Van’a gelen 300 

hane, Şerefiye Mahallesi, Edremit, Kale bölgesi ve Van 100.Yıl Üniversitesi kampusu 

bölgesi’ne yerleşmişlerdir. Göçmenler yaklaşık olarak bir yıl çadırlarda kalmışlardır. 

Çadırlarda kalınan bu süre zarfında, Ali Kaya liderliğinde bir örgütlenmeye gitmişler 

ve mahallenin inşaat işlerinde para almadan, ücretsiz  çalışmışlardır. İnşaat işlerinde 

çalışan 258 hane reisi, 1996 Kasım ayında kura çekerek evlerini teslim almışlardır.  

 

Uzundere Beldesi’nde kalan diğer 300 hane ise aynı dönemde çoğunluğu 

Hakkari Yüksekova olmak üzere Hakkari İli’nin değişik yerlerine göç etmişlerdir. 

Y.E.M.’ne yerleştirilemeyen yaklaşık 60 hane ise Bostaniçi ve Şerefiye 

Mahalleleri’nde kendilerine yaptıkları gecekondulara yerleşmişlerdir.  
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Göçmenlerin göç ettiği Hakkari’nin İl sınırları Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kuruluşundan beri değişmemiştir. Ancak, bölgedeki siyasi oluşumların ve yapıların 

coğrafi kapsamı çok daha geniştir ve bunların tarihi çok daha eskilere dayanmaktadır. 

Vilayet, sınırları zaman zaman değişikliklere uğrayarak, aşiret konfederasyonları, yarı 

otonom beylikler ve Sadate gibi dini hanedanların idaresi altında bulunmuştur.179 

Günümüzde, bölge, Türkiye ekonomisi ve toplumsal yapısı için marjinal bir öneme 

sahiptir. Daha çok, bölücü terör örgütü PKK’ya sempati besleyen bir aşiret bölgesi 

olarak, özellikle geri kalmış olarak tanınmaktadır.  

 

Bölge tarihine ilişkin bilginin hayli sınırlı olduğu belirtilmelidir. Dahası, tarihin 

çeşitli dönemlerinden günümüze kalan belgeler tutarlı ve sürekli değildir. Bölge 

üzerine tarihsel bilgimiz şu noktayı ortaya koymaktadır: Bugün Hakkari’nin ulaşım 

zorluğu ve fiziksel yalıtılmışlığı nedeniyle geri kalmış olduğu yolunda yaygın bir inanç 

bulunsa da, bazı belgelerde bölgenin geçmişte geniş iletişim ağına sahip olduğu 

yönünde bilgiler bulunmaktadır.180 Bu nedenle, Hakkari’nin geçmişini ve bugününü 

anlayabilmek için, fiziksel ve altyapısal çerçeve ve sınırlılıkların ötesindeki faktörlere 

bakmak gerekmektedir.  

 

Geçmişteki göçer, yarı göçer ve yerleşik grupların karşılıklı bağımlılığı, 

aşiretlerin göçer ve yerleşik kolları arasındaki iş bölümünün biçimi, geçmişteki üretim 

biçimleri ve yerleşim ürünleri incelendiğinde, günümüzdeki ilişkileri ve zorlukları daha 

iyi kavramamız ve daha  anlamlı sorular üretebilmemiz kolaylaşacaktır. 

 

Göç eden mahalle sakinleri Ertuşi aşiretine mensuplardır. Merkezi Uzundere 

Beldesi olan Ertuşi Aşireti, daha sonra 12 kola ayrılmıştır. Ertuşi, farklı yerlerde 

varlıklarını sürdüren bir aşiretin ismidir.181

 

Uzundere Beldesi, 1992-1994 tarihleri arasında bir çok defa terörist örgüt  

PKK tarafından basılmış ve toplam 45 şehit verilmiştir. Belde’de yaşayan hane 

reisleri 1994 yılı itibariyle GKK (Geçici Köy Koruculuğu) yapmaktadır. Terör 

                                                 
179 Lale Yalçın-Hekmann, Kürtlerde Aşiret ve Akrabalık İlişkileri (İstanbul: İletişim Yayıncılık, 2002), 47 
180 Lale Yalçın-Hekmann, Kürtlerde Aşiret ve Akrabalık İlişkileri (İstanbul: İletişim Yay., 2002), 48, 49. 
181 Lale Yalçın-Hekmann, Kürtlerde Aşiret ve Akrabalık İlişkileri (İstanbul: İletişim Yayıncılık, 2002), 145 



örgütünün yollara mayın döşemesi nedeniyle, Uzundere halkı 1992 itibariyle ancak 3 

ayda bir Hakkari Çukurca’ya gidebilmiş, çok acil hastalar helikopterler ile taşınmıştır. 

5 mahalleden oluşan belde, 1994 yılı itibariyle toplam 5 okula sahiptir.  

 

1995 yılında Hakkari Garnizon Komutanının da katıldığı, Uzundere Belde 

Başkanlığı tarafından yapılan toplantı sonucunda, halk, beldeyi boşaltılmaya karar 

vermiştir. Bölgede yerleşim alabildiğine dağınıktır. Devletin planlamasıyla, zora 

dayanmayan yöntemlerle köylerin toplulaştırılmasına gidilmiştir.182 Bu dönemde  

dağınık iskanın yasaklanmasının nedeni, münferit binaların terör örgütü tarafından 

kullanılmasına dayandırılmıştır.183   

 

Köy boşaltma sürecinin ardında yatan nedenler aşağıda sıralanmıştır: 

 

1. Köylülerin köylerini kendi istekleri ile terk etmeleridir. Silahlı illegal örgüt 

PKK Kongra-Gel’in, lojistik desteğini kesmek için 1990’dan sonra birçok ilde mera 

yasağı uygulamaya konmuştur. Ancak bu yasak bölgenin başlıca geçim kaynağı olan 

hayvancılığı olumsuz yönde etkilemiştir.   

 

  Özellikle bölgenin coğrafi açıdan engebeli olması ve yerleşimin dağınık 

olması nedeniyle yerleşim birimleri devlet tarafından yeteri kadar korunamamıştır. 

Köylülere Geçici Köy Koruculuğu almaları istenmiş, bazı köyler bunu kabul ederken 

bazıları kabul etmemiştir. Koruculuğu kabul edenlere örgüt baskısı yoğunlaşmıştır. 

Kabul etmeyenlere de güvenlik birimleri kuşku ile yaklaşmış, PKK’nın bu köylerden 

lojistik destek sağlaması üzerine kontroller, operasyonlar bu köylerde yoğunlaşmıştır.  

 

Terörün yaşandığı ülkelerde en büyük acıları her zaman köylüler yaşamıştır. 

Terörle mücadeleye karşı sonuç almaya çalışan Türkiye Cumhuriyeti, terörist 

unsurların yaşam kaynaklarının kurutulması gerektiği üzerine hem fikir olmuştur.  

Başlayan terörle mücadeleye karşı Türkiye Cumhuriyeti devleti, yıllardır uyguladığı 

terörü kazıma temel planına yeni bir ivme katmıştır. Köylüler, teröristler için her an 

                                                 
182 Hasan Cemal, Kürtler (İstanbul: Doğan Kitap, 2003), 79. 
183 Necati Bozkurt, Denizi Kurutmak (İstanbul: Belge Yayınları, 2000), 53. 



avlanacak ve öldürülecek birer av olmaktan çıkarılmış ve köy koruculuğu sistemi 

başlatılmıştır.  

 

2. Silahlı illegal örgüt PKK tarafından köy ve mezraların boşalttırılmasıdır. 

Örgüt kendine lojistik destek sağlamayan ve özellikle koruculuğu kabul eden yerleşim 

birimlerine baskısını arttırmıştır.  

 

3. Bölge insanının geçim kaynakları engellemenin başında “yayla yasağı” 

uygulaması gelmektedir. Yayla yasağı temel geçim kaynağı hayvancılık olan bölge 

halkının ekonomik yaşantısında onarılmaz tahribata neden olmuştur. Bu yasak 

sonunda bir çok aile göç etmek zorunda kalmıştır. Ayrıca bölgede yürütülen ve 

süreklilik arz eden askeri operasyonlar sırasındaki risk nedeniyle tarlaların 

işlenmemesi tarımsal yaşamı olumsuz etkilemiştir.  

 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri, son derece dağınık yerleşim düzeni 

göstermektedirler. Güneydoğu’da köy, mezra ve kom olarak 20 bin yerleşim birimi 

bulunmaktadır.184 Bu durumun yarattığı olumsuzluğu gidermek için bölgede yoğun bir 

çaba sarf edilmiştir. Terör örgütü PKK’nın 1984 Ağustos ayındaki Eruh ve Şemdinli 

baskınları bir başlangıç tarihi olarak alındığında, o tarihten 1988’e kadar haberleşme 

sistemleri geliştirilmiş, dağınık alanlarda karakol yapımları hızlandırılmış. 

haberleşmeye paralel olarak özel timler ve daha çok sayıda helikopter devreye 

sokulmuştur.  

 

Bu süreçte Olağanüstü Hal Valiliği tarafından Diyarbakır Merkez ve Kulp İlçesi, 

Bingöl Merkez, Solhan ve Genç İlçeleri, Bitlis Hizan İlçesi, Şırnak Merkez ve Cizre 

İlçesi ile Kumçatı, Akçay, İkizce ve Kızılsu Köyleri, Hakkari Merkez, Yüksekova ve 

Şemdinli İlçeleri, Tunceli Petek ve Ovacık İlçeleri ve Van merkezinde toplam 5524 

konut yaptırılmıştır. 185  

 

                                                 
184 Hasan Cemal, Kürtler (İstanbul: Doğan Kitap, 2003), 91  
185 Necati Bozkurt, Denizi Kurutmak (İstanbul: Belge Yayınları, 2000), 277. 



 Yapılan konutların dağılımı Tablo 3.1.’de gösterilmiştir. Van ilinde Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği ve Bölge Valiliğinin katkıları ile 258 konutluk göçmen 

mahallesi olan Y.E.M.  bu dönemde yaptırılarak göç eden aileler iskan edilmiştir.186

 

 

 

 

 
YAPILAN EV 

SAYISI 

HARCANAN 

PARA 

DİYARBAKIR 693 86,250 

HAKKARİ 932 46,360 

ŞIRNAK 2767 154,413 

TUNCELİ 175 5837 

VAN 258 12,850 

BİNGÖL 258 26,750 

BİTLİS 62 3920 

MUŞ 465 23,250 

MARDİN 20 7800 

TOPLAM 5524 367,430 

 

TABLO 3.1. 1994-1995 Yıllarında Göç Edenler İçin Yapılan Konutlar 187

 

 

 

Olağanüstü Hal Valiliği tarafından yaptırılan konutlara yerleştirilen göçmenlerin 

dışındaki göçmenler ise göç edilen yerler açısından çoğunlukla ilçe merkezleri, il 

merkezleri, bölgedeki Şanlıurfa, Van, Diyarbakır gibi büyük şehirler, batıda 

mevsiminin uygun olduğu, tarım işçiliği gibi eğitim ve beceri gerektirmeyen istihdam 

alanları sağlayabilen Mersin, Adana, Antalya gibi şehirlerdir.188 Bu yüzden başta 

Diyarbakır ve Van il merkezleri üzerine bir çok şehrin nüfusunda şişme meydana 

gelmiştir. Boşaltılan yerleşim birimlerinden göç eden insanların hangi kentlere göç 

ettikleri hususunda, güvenlik birimlerinde ya da diğer resmi makamlarda kayıt 
                                                 
186 Emniyet Genel Müdürü ve OHAL Eski Valisi Necati Bilican’ın olağanüstü Hal Valiliği kapsamındaki köyler 
ve köylerinden göçen vatandaşlara ait açıklaması Altıncı Bölümde bulunmaktadır. 
187 Necati Bozkurt, Denizi Kurutmak (İstanbul: Belge Yayınları, 2000), 315, 316. 
188 Necati Bozkurt, Denizi Kurutmak (İstanbul: Belge Yayınları, 2000), 259. 



tutulmamıştır. Kimin nereye yerleştiği devletçe bilinmemektedir. Sadece Van 

Valiliğinde Van kent merkezine 1994’den sonra göç edenlerin kayıtları tutulmuştur.189  

 

3.4. MAHALLE SAKİNLERİNİN ÖZELLİKLERİ : 
 

 Y.E.M. sakinleri ile yapılan anket neticesinde hazırlanan bu bölümde öncelikle 

mahalleli ve günlük yaşantıları üzerinde durulmuştur. Mahalleliye ait bilgiler sırasıyla 

yorumlanmıştır.  

 

Batıda kent bölgelerinde, yeni gelenler çoğunlukta kentin merkezine yakın 

yerlerde yerleşmektedirler, ancak Türkiye’de yaşanan göç incelendiğinde Batıda 

yaşanılanın tersi olduğu görülmekte, göçmenler kent bölgelerinin ‘mikroplu kıyı’ 

olarak adlandırılan yerlerinde yerleşmektedirler.190 Y.E.M.’nin kentin yukarısından 

çekilmiş fotoğrafları incelendiğinde mahallenin kentin ne içerisinde ne de dışarısında 

olduğu görülmüştür. Kentin net olmayan kimlik deseni bu mahalle ve diğer göçmen 

mahalleleriyle daha da karmaşıklaşmıştır. 

 

 Mahalle sakinlerinin yaş gruplarını gösterir tablo aşağıya çıkarılmıştır. 

Tablodan görüleceği üzere mahalle kadınlarının doğurganlık oranları yüksektir. 

Muhtarlık kayıtlarından 1994 yılı kayıtları incelendiğinde 15-20 yaş grubunun oranının 

%11.3 olduğu görülmüştür. Aşağıdaki tabloda 15-20 yaş arası yaş grubu yüzdesinin 

%17.9’a çıktığı görülmektedir.  

  

  YÜZDE 

15 -20 17,9 

21-25 21,6 

26-30 17,3 

31-35 4,9 

35-40 12,3 

41-45 6,1 

GEÇERLİ 

45-50 9,2 

                                                 
189 A.g.e., 258. 
190 Anthony Giddens, Sosyoloji (Ankara: Ayraç Yayınevi, 2000),  522. 



50-55 3,1 

56-60 1,5 

61-65 4,6 

66-70 1,5 

 

TOPLAM 100,0 

  

TABLO 3.2. Mahalle Sakinlerinin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (Muhtarlık 

Kayıtlarından Alınmıştır.) 

 

Mahalleye gelen sakinlerin yaş ortalamasının incelenmesinin ardından tüketim 

alışkanlıkları incelenmiştir. Tüketimin ilk uyum mekanizması olduğu kabul 

edilmektedir. Üyesi olması umulan referans grubu açısından mahalle sakinlerinin bu 

açıdan tüketim alışkanlıkları incelenmiş ve sonuçlar tam olarak tespit edilememiştir. 

Mahalle sakinleri günlük tüketimleri ile ilgili olarak ankette sorulan sorulara sürekli 

tüketmediklerini söyleyerek cevap vermemişlerdir. Yapılan yüz yüze görüşmeler 

neticesinde ankete katılanların sürekli olarak düşük gelirlerinden bahsettikleri ve 

sabahları otlu peynir ve bulunabilirse çay, öğlenleri bir şekilde geçiştirdikleri ve 

akşamları da ağırlıklı olarak patates yemeği yedikleri öğrenilmiştir.   

 

 Alan çalışmasına katılan mahalle sakinlerinin %20,6’sının bekar, %73,3’ünün 

evli ve kalan %6,1’inin dul olduğu tespit edilmiştir. Dul olanların tamamının eşinin 

vefat ettiği ve  kendilerinin yaşlı oldukları öğrenilmiştir. 

 

 Yüzde 

 Bekar 20,6 

 Evli 73,3 

 Dul 6,1 

Toplam 100,0 

 

TABLO 3.3. Mahalle Sakinlerinin Medeni Hali 

 

 Y.E.M. sakinlerinin doğum yerleri aşağıda bulunan tabloya çıkarılmıştır. 

Mahallede doğum, sağlık ocağında görevli 1 doktor ve 2 hemşire/ebe tarafından 

yaptırılmaktadır. Mahalle sakinlerinin hamilelik süresince doktora gitmedikleri ve çok 



miktarda çocuk ölümü olduğu öğrenilmiştir. Kayıtlara geçirilmeyen çocuk doğumları, 

yüksek ölüm oranının öğrenilmesini engellemektedir.  

 

  YÜZDE 

VAN  MERKEZ 46,4 

KÖY 53,0 

 

 

GEÇERLİ 

  CEVAPSIZ 0,6 

TOPLAM 100,0 

 

TABLO 3.4. Mahalle Sakinlerinin Doğum Yerleri 

 

Mahalle sakinlerinin sağlık problemleri de aynı sağlık ocağı tarafından 

giderilmeye çalışılmaktadır. Sağlık ocağında doktor tarafından muayenesi yapılan 

hasta, Sosyal Yardımlaşma Sandığı tarafından reçetesinin onaylanması ile ilacını 

alabilmektedir. Fakat yapılan yüz yüze görüşmelerin sonucunda bu konuda problem 

yaşandığı ve bir çok kişinin ilacını alamadığı öğrenilmiştir. Mahalle sakinlerinin 

tamamına yakınının yeşil kartı bulunmaktadır. Yeşil kart oranını gösterir çizelge 

aşağıda bulunmaktadır. 

 

 YÜZDE 

Yeşil kart 88,4 

SSK (kendisi kısmi) 1,7 

Yok 9,4 
GEÇERLİ 

Cevapsız ,6 

TOPLAM 100,0 

 

TABLO 3.5. Mahalle Sakinlerinin Sosyal Güvenlik Tablosu 

 

 Y.E.M. sakinleri komşuluklarının ve hemşeriliklerinin yanında aynı zamanda 

akrabadırlar. İlişki ağları bölümde incelenecek olan bu özellikleri, anket analizi 

sonucunda, mahallenin iyi taraflarını ifade eden sakinler tarafından en çok seçilen 

özellik olmuştur. Mahalle sakinlerinin mahallelerine ilişkin tutumlarının ilk sorularından 

biri olarak mahalleden memnun olup olmadıkları sorulmuştur. Alınan cevapların 



analizi sonucunda, alan çalışması öncesinde beklendiği gibi tamamıyla bir 

hoşnutsuzluk görülmemiş ve sonuçların birbirine eşit olduğu görülmüştür.  

 

  Yüzde 

 Evet 42,5 

  Hayır 33,5 

  Her ikisi de 24,0 

Toplam 100,0 

 

TABLO 3.6. Mahalle Sakinlerinin Oturdukları Y.E.M.den Memnun Olma Durumları 
 
 

 Yüzde 

Akrabalık 49.9 

Havası temiz 29.1 

Merkeze yakın 16.4 

Diğer 4.5 

Fiziki koşullar 0.9 

 

TABLO 3.7. Mahalle Sakinleri için Oturdukları YEM’nin İyi Tarafları 

 

Anket analizi sonucunda mahallenin kötü tarafı olarak da fiziki koşulları tespit 

edilmiştir. Mahallenin sokakları gezildiğinde kentin hemen yanındaki bir yerleşim 

yerinden çok bir köy havası sezilmiştir. Evlerin kanalizasyon bağlantıları 

bulunmamaktadır. Her bir evin fosseptik çukuru bulunmakta ve belediyeye ait 

araçlarla bu  çukurlar yaklaşık ayda bir defa boşaltılmaktadır.191 Boşaltılmayan ve 

üzeri sağlam bir şekilde örtülmeyen çukurların içine düşerek ölen çocuk sayısı 

yaklaşık olarak 6 dır.192 Mahalle sakinleri için mahallenin kötü taraflarını belirtir tablo 

aşağıya çıkarılmıştır. Mahallenin kötü tarafları sorusunu biraz daha açmak için 

mahallenin yol ve çöp durumu incelenmiş ve mahallelinin fiziki şartlarını ortaya çıkarır 

iki ayrı soru sorulmuştur. Alınan cevapların analizi sonucunda fiziki koşulların 

iyileştirilmesi ihtiyacı neredeyse bütün sakinlerce kabul edilmektedir.  

 
                                                 

191 Belediye her bir çukur için 10 milyon TL talep etmektedir. Parası olmayan hane reisleri, çukur 
dolunca yenisini açmaktadır. Bu şekilde açılan çukur sayısı bir hanede 10 çukuru bulmuştur.  

192 Mahalle nüfus kayıtları tam tutulamadığından bu sayı net bir şekilde tespit edilememiştir. 



 
 YÜZDE  (%) 

Fiziki koşullar 71.4 

Toplumsal çevre 7.1 

Şehirden yalıtılmış 24.4 

Toplam 100 

 

TABLO 3.8. Mahalle Sakinleri için Oturdukları YEM’nin Kötü Tarafları 
 

 

 Yüzde (%) 

Bozuk yol 69,3 

Asfalt-kötü 28,5 

Stabilize 2,2 

Toplam 100,0 
 

TABLO 3.9. Mahallenin Yollarının Durumu (Muhtarlık Kayıtlarından Alınmıştır.) 

 
 

  Yüzde (%) 

Düzensiz toplanıyor 45,3 

Düzenli toplanıyor 29,1 

Hizmet çok kötü 25,7 

Toplam 100,0 
 

TABLO 3.10. Mahallede Çöplerin Toplanma Sıklığı (Muhtarlık Kayıtlarından 

Alınmıştır.) 

 

 Mahallenin fiziki koşullarını yeterli bulmayan mahalleli, diğer yandan 

mahallenin mimarisinin bozulmasına karşı olmadığını belirtmektedir. Alan çalışması 

esnasında bir çok evin dış formunun ilk halinden farklı olduğu tespit edilmiştir. Hane 

reislerinin, yeni evlenen oğulları için veya diğer ihtiyaçlarından ötürü çok miktarda 

formu bozuk ek bina inşa ettikleri görülmüştür. Bu konu yüz yüze görüşmeler 

esnasında sorulmuş ve alınan cevap aynı olmuştur: “İhtiyacımız vardı.” olmuştur.  

 

 

 



  Yüzde 

Evet 41,3 

Hayır 50,8 

Fark etmez 7,8 

Toplam 100,0 

 

TABLO 3.11. Y.E..M.de Evlerin Şekillerinin Bozulmasına Yönelik Tutumları 

 

Mahalle sakinleri açısından gecekondunun ne anlama geldiği karışık bir 

konudur.  Çalışma süresince, önce mahallede yaşayanların gecekonduyu nasıl 

algıladıkları ve bu algılama çerçevesinde, Van’ı nasıl tanımladıkları üzerinde 

durulmuştur. Mahalle sakinleri için oturdukları evlerin gecekondu olup olmadığı 

sorulmuş ve alınan cevaplar analiz edilmiştir. Analiz sonucu aşağıda bulunan 

tablodadır. 

 
 YÜZDE 

Evet, tamamen 45.3 

Evet, kısmen 26.8 

Hayır 27.9 

Toplam 100 

 

TABLO 3.12. Y.E.M.nin  Gecekondulaşma Durumu 
 

 Mahalleli için kötü fiziki koşullar, kentten yalıtılmışlık, düşük hatta neredeyse 

olmayan gelir seviyeleri ve evlerin iç teşrifatı onların zihinlerindeki gecekondu 

imgelemini değiştirmektedir.  En iyi evlerden birine sahip olan muhtarın evi dahi 

oturacak birkaç minderden başka bir şeyin olmadığı bir mekandır.  

 

Yüz yüze görüşmeler esnasında geleceğe dair umutlarına yönelik ipuçları 

araştırılmış ve sonuçlar Mübeccel Kıray’ ın çalışması ile karşılaştırılmıştır. Sonuç 

olarak; gelişme düzeyi arttıkça geleceğe yönelik umut ve güvenin arttığı 

gözlemlenmiştir. Hali hazırda, en az gelişmemiş köy bile geleceğe yönelik hiçbir plan 

yapmayacak kadar kaderci ve geçmişe takılmış değildir. Y.E.M. için bu oranların 

daha düşük çıktığı görülmüştür. 

 



Beklentiler/planlar En az gelişmemiş köy 
Orta derecede 

gelişmiş köy 
En gelişmiş köy 

 % % % 

Daha yüksek yaşam 

standartları 
47.1 54.2 45.8 

Üretim yükselmesi 20.6 27.1 38.1 

Daha yüksek bir 

eğitim düzeyi 
8.8 6.2 3.8 

Kente taşınma 5.9 - 0.9 

Kaderci yanıtlar 17.6 10.4 9.5 

Belirsiz yanıtlar - 2.1 1.9 

Toplam 100.0 100.0 100.0 

   

TABLO 3.13. Seçilmiş Türk Köylerinde Gelecek Beklentileri ve Planları193

 
Beklentiler/planlar Yalım Erez Mahallesi 

 % 

Daha yüksek yaşam 

standartları 
49.8 

Üretimin yükselmesi 15.8 

Daha yüksek bir eğitim 

düzeyi 
9.8 

Kente taşınma 3.9 

Kaderci yanıtlar 20.7 

Belirsiz yanıtlar - 

Toplam 100.0 

 

TABLO 3.14. Y.E.M. Sakinlerinin Gelecek Beklentileri ve Planları 

 
Mahalle sakinlerinin kendilerini nereli olarak gördükleri ve göçle yerleştikleri bu 

mahallede ve daha genel anlamda Van’da kendilerini nasıl tanımladıkları üzerinde 

yoğunlaşılmaya çalışılmıştır. Mahalle sakinlerinin büyük bir çoğunluğunun kendisini 

Hakkarili olarak gördüğü anlaşılmaktadır. Van ili içerisinde gibi görünen, fakat 

mahalle içine girildiğinde aslında sakinlerin, Van İli’nin çok dışında yaşadıkları 

                                                 
193 Mübeccel Kıray, Toplumsal Yapı, Toplumsal Değişme, ( İstanbul, Bağlam Yayınları, 1999), 230. 



görülmektedir. Kentin kıyısı olarak görülen mahalle, diğer yandan ise Vanlılar 

tarafından da açıkça yabancılaştırılmış ve ötekileştirilmiştir.  
 

 Yüzde 

Çukurcalı 11.7 

Hakkarili 69.4 

Vanlı 18.3 

Diğer 0.6 

Toplam 100 

 

TABLO 3.15. Mahalle Sakinlerinin Kendilerini Nereli Gördüklerine İlişkin Tutumları 

 

Kendilerini Nereli Kabul Ettikleri 

 

Çukurcalı Hakkarili Vanlı 
Toplam 

 
    Yaşı 

15 -20 2,3 % 13,8 % 2,3 % 16,1 % 
21-25 3,0 % 13,4 % 3,5 % 19,5 % 
26-30 1,2 % 14,0 % 1,7 % 16,7 % 
31-35 1,8 % 6,2 % 2,9 % 10,6 % 
36-40 1,1 % 3,9 % 2,9 % 7,8 % 
41-45 2,8 % 7,3 % 1,2 % 11,2 % 
46-50 0,6 % 3,4 % 0,6 % 4,6 % 
51-55 0,6 % 2,3 % 2,3 % 5,0% 
56-60  2,2 % 1,2 % 3,4 % 
61-65 0,6 % 2,9 % 1,2 % 4,5 % 
66-80  0,6 %  1,2 % 

GEÇERLİ 

TOPLAM 11,7 % 69,4 % 18,3 % 100 % 
 

TABLO 3.16 Mahalle Sakinlerinin Yaşları ve Kendilerini Nereli Kabul Ettikleri 

 

Mahalle sakinlerine Y.E.M. dışında bir yerde oturmayı düşündükleri takdirde 

nereyi seçecekleri sorulmuştur. Alınan sonuçlar, mahallelinin köyde yaşamak isteğini 

ortaya koymaktadır. Yüz yüze görüşmeler esnasında tekrar değinilen bu soruya şartlı 

cevap verildiği tespit edilmiştir. Mahalleli, geri dönüş için köyündeki evinin 

onarımından ceviz ağaçlarına kadar her şeyi tekrar eskisi gibi istemektedir. Mümkün 

olduğu takdirde kendilerine devlet tarafından verilecek hayvanlar ile hayvancılık da 

yapmak istemektedirler. 



 
Mahalle Sakinlerinin 

Cinsiyetleri Nerede oturmak isterdiniz?
Kadın Erkek 

Toplam 

Yine Yalım Erez Mah. 12,8% 8,5% 21,3% 
Başka bir semt/mahallede 1,8% 3,7% 5,5% 
Köyde 29,3% 33,5% 62,8% 
Başka kentte 4,3% 3,0% 7,3% 
Diğer 1,2% 1,8% 3,0% 
Toplam 49,4% 50,6% 100,0% 

 

TABLO 3.17. Nerede Oturmak İstedikleri İle Cinsiyetleri Karşılaştırması 

 

Aşağıdaki tabloda da yaş grupları açısından nerde oturmak istedikleri 

sorulmuştur. Alınan sonuçlar bu açıdan yukarıdaki analizi destekleyecek cinste olmuş 

ve yaş ortalaması yüksek grupların daha fazla köye dönmek istedikleri tespit 

edilmiştir. Tablodaki değerler bütün ankete katılan sakinlerin toplamının değerlerini 

gösterdiğinden yüksek yaş grupları fazla değilmiş gibi görünmesine rağmen aslında 

kendi içlerinde yapılacak oranlama ile köye geri dönmek seçeneği daha fazla 

seçilmiştir. Mahalle sakinleri ile yapılan yüz yüze görüşmeler sonucunda sakinlerin 

aslında bütün seçenekleri aynı oranda değerlendirdikleri, tek istediklerinin daha iyi bir 

gelir seviyesi olduğu tespit edilmiştir.  

 

Nerede Oturmak İstedikleri 
 

Y.E.M. Başka Bir 
Semt/Mahalle Köyde Başka 

Kentte 

Toplam 

15 -20 1,8 % 3,0 % 8,4 % 3,0 % 16,1 % 
21-25 4,8 % 2,4 % 10,3 % 1,8% 19,5 % 
26-30 4,8 % 0 8,5 % 2,4 % 16,7 % 
31-35 1,2 % 0 7,9 % 1,2 % 10,6 % 
36-40 0,6 % 0 7,3 % 0,6 % 7,8 % 
41-45 2,4 % 0 9,6 % 0 11,2 % 
46-50 0,6 % 0 3,0 % 0 4,6 % 
51-55 1,8 % 0 2,4 % 0,6 % 5,0% 
56-60 1,2 % 0 2,4 % 0 3,4 % 
61-65 1,2 % 0 3,6 % 0 4,5 % 
66-80 0,6 % 0 0,6 % 0 1,2 % 

GEÇERLİ 

TOPLAM 21,3 % 5,4 % 62,8 % 10,3 % 100 % 
 
 TABLO 3.18. Mahalle Sakinlerinin Yaşı ile Nerede Oturmak İstediklerinin 

Karşılaştırması 



 

Yaşanan olağanüstü durum nedeniyle yaşadıkları yeri güvenlikli bulmayan 

vatandaşlar, daha yavaş bir süreçte; fakat terör örgütü PKK ve güvenlik güçleri 

tarafından boşaltılan yerleşim birimlerinden ise çok hızlı biçimde köy ve 

mezralarını terk ederek yakınlarının bulunduğu en yakın kente göç etmişlerdir. 

Y.E.M. sakinleri için bu iki durum bir anda yaşanmıştır. Bu sebepten dolayı 

mahalleli için gidilecek bir akrabanın olmayışı ve değil başka bir kent, Hakkari  İli 

ile dahi etkileşimin bulunmayışı veya çok sınırlı olması göç eden bu gurubun göç 

esnasındaki tutumunu etkilemiştir.  

 
3.4.1. Aile : 

 

 Aile yapısı analizi için anket formuna yeterli miktarda soru konulmuş ve  aile 

analizi  detaylı yapılmaya çalışılmıştır. Ailelerin sosyo-ekonomik yapısına sayısal 

veriler ışığında bakılmıştır. Ailelerin tamamı Hakkari İli Çukurca İlçesinden göç 

etmiştir. Göç eden ailelerin mahalli dilleri194 kullandığı tespit edilmiştir. Bu yüzden 

özellikle annelerin dil sorunu yaşadığı gözlemlenmiştir. Mahalle sakinlerinin %61,4’ü 

yeterli düzeyde Türkçe konuşamamaktadır. Türkçe konuşamayanların kendi içinde 

incelenmesiyle kadın oranının daha yüksek çıktığı görülmüştür. Çocukların ise 

tamamı çift dillidir. Çocuklar doğumlarından itibaren okula gidene kadar evde ve 

mahallede kullanılan dili yani Kürtçe’yi konuşmakta ve kullanmaktadır.  

 
Cinsiyet  

Görüşmenin 
yapıldığı dil Kadın Erkek 

Toplam 

Türkçe 13,9% 24,7% 38,6% 

Kürtçe 33,7% 27,7% 61,4% 
Toplam 47,6% 52,4% 100,0% 

 

TABLO 3.19. Görüşmenin Yapıldığı Dil Ve Mahalle Sakinlerinin Cinsiyetleri 

 

Ortalama hane halkı büyüklüğüne baktığımızda, en fazla yığılmanın 5 çocukta 

olduğu görülmektedir. İstanbul ve hatta Türkiye ortalamalarıyla karşılaştırdığımızda 

bu büyüklüğün yüksek olduğu söylenebilir. İstanbul’da ortalama hane halkı büyüklüğü 
                                                 

194 Mahalli dil olarak Kürtçe kullanılmaktadır. 



il merkezi açısından 4.10, ilçe merkezleri açısından 3.90 civarında kalmaktadır. 

Türkiye genel ortalaması ise, merkezlerinde 4.33, ilçe merkezlerinde 4.90 oranında 

iken, bu oran İstanbul’da 4.14 olarak karşımıza çıkmaktadır.195  Y.E.M.de ortalama 

4,52, mod 5 ve standart sapma 2,342 olarak tespit edilmiştir.  

 
Çocuk 
Sayısı Yüzde 

1 6,6 
2 14,6 
3 19,0 
4 10,2 
5 19,7 
6 13,9 
7 5,8 
8 2,2 
9 5,1 

10 0,7 
11 1,5 
12 0,7 

Toplam 100,0 
 

TABLO 3.20. Çocuk Sayısı Oranları 

 

Evlenen çocuklar aileden ayrılmamakta, öncelikle aileleriyle beraber 

yaşamaya çalışmakta, olmadığı takdirde evlerin yanlarına briketlerden yapılmış 

odalar inşa etmekte veya başka mahallelerde 196 gecekondular inşa etmektedirler. 

Kırsal ailede görülen tipik değişim kalıbı görülmektedir. Yeni evlenenler  

ebeveynleriyle yaşamaktadır; daha sonra bu patriarkal geniş aile yapısı, genç çiftin 

kendine ayrı bir ev açmak için taşınmasıyla parçalanmaktadır. İlerleyen yıllardaysa, 

erkeğin ya da kadının artık kendine bakamayacak kadar yaşlanan ebeveynleri ya da 

ebeveynlerden biri evli çiftin yanına yerleşmekte; ancak genç erkek evin reisi olarak 

kalmaktadır. 197

 

                                                 
195 Oğuz Işık ve M. Melih Pınarcıoğlu, Nöbetleşe Yoksulluk (İstanbul: İletişim Yayınları,2001), 287. 
196 Bostaniçi Mahallesi veya Şabaniye Mahallesi 
197 Mübeccel Kıray, Değişen Toplum Yapısı (İstanbul: Bağlam Yayıncılık, 1998), 117. 



 Çekirdek aile sayısının artışı bugün için mahallede söz konusu değildir. Dikkati 

çeken ikinci bir eğilim ise, aslında geniş aileden hoşlanılmadığı, özellikle kadınların 

yüz yüze görüşmeler esnasında çekirdek aileyi istedikleri gözlenmiştir.  

 

 Aile içerisinde kadın ve erkeğin cinsel tutumları kırsal tutumun paralelinde 

devam etmektedir. Erkek cinselliğinin, kadın cinselliğinden daha güçlü olduğu 

düşünülmese bile ona denk olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, erkeklerin erken 

yaşta evlenmesi ve ileriki yıllarda da dul ya da bekar kalmaması gerekmektedir. 198 

Kadınlar 14 ile 18 yaşları arasında evlenmektedir. Yakın geçmişte Türkiye gibi, 

kadının cinselliğinin ailenin namusuyla yakından ilgili olduğu bir toplumda, kız 

çocukların erken evlendirilmesi, bir güvenlik stratejisidir. Evlilik, mülkün 

devredilmesinde belirleyici olmadığından ve evlenen çiftin kendi geçimini sağlaması 

gerekmediğinden, erkeklerin de nispeten genç yaşta ilk evliliklerini yapmaları mantıklı 

bir seçenektir.199 Bu durum kırsalındaki eğilimin aynısıdır. Mahallede yapılan anket 

çalışması analizi sonucunda başlık parası geleneğinin devam etmediği öğrenilmiştir. 

Mahallede evlenme ritüeli kırsal ile kente ait geleneksel öğelerin karışımıdır. Hane 

reisleri kızlarını evlendirmek için öncelikle mahalle sakinlerinden talep gelmesini 

beklemekte ancak mahalle dışından taleplere de olumlu bakmaktadırlar.  

 

Mahallede yaşayan çocuklar, gündüzleri okul dışında kente gitmekte ve selpak 

vb. satmaktadırlar. Bu çocukların asıl amacı bir şey satmak değil, bir şey satıyormuş 

gibi görünerek para kazanmaktadır. Sonuç olarak, bu nitelikler söz konusu aktiviteyi 

dilenciliğe epeyce yaklaştırmaktadır.200  

 
3.4.2. Meslek :  

 
Bu bölümde göç edenlerin iş devingenliği, mahalle sakinlerinin halen devam 

ettikleri işleri ve babalarının mesleklerine dayalı nesiller arası boyutları 

incelenmektedir. Görüşmecilerin babalarının yaptıkları işler, gerek kökenlerini 

                                                 
198 Evlilik bölümünde ayrıca bahsedilmektedir.  
199 Lale Yalçın-Hekmann, Kürtlerde Aşiret ve Akrabalık İlişkileri (İstanbul: İletişim Yayıncılık, 2002),  124. 
200 Bkz. Bediz Yılmaz, “Göç ve Kentsel Yoksulluğun İstanbul Tarlabaşı Mahallesi Örneği İncelenmesinde İlk 
Adımlar, İlk Sorular”, Toplumbilim, sayı:17, (2003): 99. Başka hiçbir tür alışverişte satıcı “eğer almayacaksan 
biraz para ver bari” dememektedir. 



anlamamıza gerekse iş yaşamındaki devingenliğin niteliğini ve boyutlarını 

incelememize yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra, baba işleri, görüşme yaptığımız 

grubun Van’daki iş piyasasına girişlerinde kökenlerinden ileri gelen  dezavantajlarını 

ve dolayısıyla kente yerleşme sürecinde hangi noktadan başladıklarını da 

gösterecektir.  

 

Asıl İşi YÜZDE 

Yok 26,0 
Bakkal 0,6 
Çiftçi 8,3 
Hayvancılık 0,6 
Ev hanimi 11,6 
Serbest 6,1 
İnşaat 3,3 
Çalışmıyor 3,3 

GEÇERLİ 

Cevapsız  40,3 
TOPLAM 100,0 

 

TABLO 3.21. Asıl İş Gücü Oranları 

 

Baba Mesleği YÜZDE 

Yok 35,4 
Çiftçi 15,4 
Hayvancılık 1,5 
Serbest 35,4 
İnşaat 3,1 

GEÇERLİ 

Cevapsız 9,2 
TOPLAM 100,0 

 

TABLO 3.22. Babalarının Asıl İş gücü Oranları 
 

Kente uyum mekanizması olarak meslek, mahalle sakinleri için de çok önemli 

olmuştur. Bu konuda yapılmış çalışmalardan biri olarak Kıray’ın çalışması 

gösterilebilir.201 Mahalle sakinlerinin, mesleklerinin olmayışı da kente uyumlarını 

engellemiştir. Özellikle istihdam donanımı olmayan ve kapitalistleşememiş bir kente 

gelen göçmenler, kendi donanımsızlıklarından dolayı büyük bir sıkıntıya 

düşmüşlerdir. Büyük kentlerde yaşanmayan bu süreç, Van İli ve benzer küçük 

kentlerde görülebilmektedir.     
                                                 

201 Mübeccel Kıray, Toplumsal Yapı, Toplumsal Değişme, ( İstanbul, Bağlam Yayınları, 1999), 0. 



 

Babalarının işi olmayan göçmenlerin tamamının kendi işlerinin de olmadığı 

tespit edilmiştir. Babaları çiftçi olanların ise %90’ının aynı şekilde çiftçi oldukları tespit 

edilmiştir.  

 

Baba iş gücü  
Asıl iş gücü 

 Yok Çiftçi Hayvancılık İnşaat 
TOPLAM 

Baba iş 
gücündeki % 100,0% ,0% ,0% ,0% 62,9% Yok 
Toplamda % 62,9% ,0% ,0% ,0% 62,9% 
% Baba iş 
gücündeki % ,0% 10,0% ,0% ,0% 2,9% Bakkal 
Toplamda % ,0% 2,9% ,0% ,0% 2,9% 
Baba iş 
gücündeki % ,0% 90,0% ,0% 100,0

% 31,4% Çiftçi 
Toplamda % ,0% 25,7% ,0% 5,7% 31,4% 
Baba iş 
gücündeki % ,0% ,0% 100,0% ,0% 2,9% Serbest 
Toplamda % ,0% ,0% 2,9% ,0% 2,9% 
Baba iş 
gücündeki % 100,0% 100,0

% 100,0% 100,0
% 100,0% TOPLAM 

Toplamda % 62,9% 28,6% 2,9% 5,7% 100,0% 
 

TABLO 3.23. Asıl iş Gücü ve Baba İş Gücü Karşılaştırması 
 
 

Eğitime dayalı hünerin gerektiği mesleklere ulaşan yoktur. Düzenli ve yeterli 

gelire sahip olan ve geçinmek için çocuklarının çalışmasına ihtiyaç duymayan aile 

olmadığından çocuklar bu yönde yönlendirilmemektedir.  

 

Prestiji az mesleklerden gelip (rençperlik) aynı şekilde yeni yapının prestiji az 

mesleklerinde kalan (işçi) grupların geleceğe dönük hayat kazanma istek ve 

düşünceleri de sınırlı görünmektedir.202 Mahallede işi yok şeklinde anket sonucuna 

yansıyan erkekler, her gün sabah 6 civarlarında işçi kahvehanelerine gitmekte ve 

müteahhitler tarafından kendilerine iş verilmesini beklemektedirler. Van piyasasında 

çalışan bir çok müteahhitle yapılan yüz yüze görüşmeler neticesinde bu şahısların 

başta Siirtli olmak üzere değişik şehirlerden oldukları tespit edilmiştir. Bu 

müteahhitlerin sabahları işçi seçerken kendi hemşehrilerine öncelik vermeleri mahalle 

sakinleri için çözümü olmayan bir probleme dönüşmüştür. 

                                                 
202 Detaylı bilgi için bakınız;Mübeccel Kıray,Değişen Toplum Yapısı(İstanbul: Bağlam Yayıncılık,1998), 45. 



 

Babaları tarımla uğraşanların iş yaşamındaki devingenlikleri incelendiğinde, bu 

kişilerin de tarımla uğraştıkları, Van İli’nin kenarında kurulu mahallelerinde bulunan 

evlerinin arkasındaki 425 metrekare bir arsa üzerinde ürün ektikleri ve bu ürünlerden 

elde ettikleri gelir ile yaşamlarını sürdürdükleri görülmüştür.   

 

12-65 yaş arası işgücü arzı toplam içerisinde, sadece %37’dir. Çalışmayanlar 

arasında en önemli grup %46’lık gibi bir oranla ev kadınlarına aittir. Çalışanlarının 

%92.6’sı erkeklerden, %7.4’ü kadınlardan oluşmaktadır. Ev kadınlarının dışında %13 

gibi bir oranda öğrenciler bulunmaktadır. 203  

 

Bourdieu’ya göre kişilerin meslekleri günlük kaygılarıyla direk olarak ilgili 

görülmektedir. İslam’daki çalışma etiğiyle kente yeni gelmiş donanımsız kişiler 

ilişkilendirildiklerinde; ailelerine ya da gruplarına hiç bir katkısı olmayan insanlar 

şiddetle hor görüldüğü anlaşılmaktadır. Bu kişiler, kendilerine karşı sıkça kullanılan 

Kur’an ayetlerine göre ‘Allah’ın yaşayanlardan ayrı kıldığı ölülerdir: ‘hiç bir zaman yük 

altına girmeyi’ beceremezler.’ Kişi, hele ki büyük bir aileye mensupsa, işsiz güçsüz 

durması, gruba ait olmanın ayrılmaz bir parçası olan görevlerde ve işlerden 

kaytarması anlamına gelmektedir. 204 Bu yüzden Y.E.M. erkekleri ilk geldikleri yıllarda 

sürekli kaygı içinde yaşamışlardır. Şimdiki kuşağın yaptığı işlerle babalarının yaptığı 

işler karşılaştırıldığında son derece çarpıcı farklar ortaya çıkmamaktadır. Göçten bu 

yana geçen yaklaşık on yıl sonunda mahalle erkeklerinin İslam’la ilintili bu görüşten 

uzaklaştıkları ve artık yavaş yavaş dilencileştikleri tespit edilmiştir.205

 

İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan Halı ve Kilim Dokuma Tesisi, 6 yıldır 

faaliyet göstermektedir. Kadınların ve kızların büyük çoğunluğu bu tesiste çalışmakta 

ve sınırlı da olsa gelir elde etmektedir. Elde edilen gelir miktarı ankete katılanlarca 

çok çelişkili cevaplar verildiğinden anlamlı bulunmamıştır. Evlerin içerilerinde yapılan 

incelemelerde, bu tesiste dokunmuş çok miktarda kilim, yastık kılıfı ve yatak örtüsü 

olduğu tespit edilmiştir. 

                                                 
203 Oğuz Işık ve M. Melih Pınarcıoğlu, Nöbetleşe Yoksulluk (İstanbul: İletişim Yayınları,2001), 317. 
204 Lale Yalçın-Hekmann, Kürtlerde Aşiret ve Akrabalık İlişkileri (İstanbul: İletişim Yayıncılık, 2002), 231 
205 Yapılan yüz yüze görüşmeler boyunca görüşmecilerin rahatlıkla dilenmek fiilini kullandıkları dikkatle takip 
edilmiştir.  



 

3.4.3. Günlük Yaşantı :  
 

 Günlük yaşantı, mahalle sakinleri için erkekler, kadınlar, genç kızlar ve genç 
erkekler için farklılaşmaktadır.  

 

Günlük hayatın temposu, yatıp kalkma zamanları, yemek zamanları, standart 

zaman birimlerine ve evin erkeğinin mesleğine uygun bir tarzda güneşin doğup 

batmasından ya da namaz vakitlerinden kurulmuştur. Özellikle gece yatma zamanları 

böyle küçük bir mahalleden beklenmeyecek kadar erken saatleri işaret etmektedir.  

 
 Sabah uyanma vakti Herhangi bir kente 

seyahat süresi 
Standart  uluslar arası 
zaman birimi 40.6 % 81.1 % 

Doğa düzeni 36.2 % 11.4 % 
Namaz vakti 21.7 % - 
Belirsiz 1.5 % 7.5% 
Toplam 100.0 100.0 

 

 

 

 

 

TABLO 3.24. Mahalle Sakinlerinin Zamanı Kullanma Tablosu 

 

Hane reisleri sabahları yaklaşık olarak 5 - 5.30 civarında kalkmaktalar ve işçi 

kahvehanelerinin bulunduğu Van İli merkezine gelmektedirler. Hane reislerine sabah 

kaçta kalktıkları sorulduğunda farklı cevaplar alınmıştır fakat bir çoğu sabah 6 

sıralarında işçi kahvehanesine ulaştığını ifade etmiştir. Mübeccel Kıray’ın 

çalışmasından yola çıkılarak bu sorunun kişinin yaşam biçimiyle sıkı sıkıya bağlantılı 

olduğu görülmüştür. Bireyin sabah uyanacağı zaman ve bunu nasıl 

kavramsallaştırdığı, üretim tarzı, aile örgütlenmesi ya da inanç sistemi gibi temel 

etkinliklerin hepsini etkilemektedir. 

 

 Öncelikli Tüketim Giderleri 
Mutfak 64,6 % 
Elektrik 0,6 % 
Okul 2,9 % 
Internet 0,6 % 
Ev harcamaları 30,3 % 
Giyim 1,1 % 

Toplam 100,0 
 

TABLO 3.25. En Çok Ne İçin Para Harcadıkları 
 



Mahalle sakinlerinin günlük yaşantılarında önem sırasına göre nelere para 

harcadıkları sorulmuş ve alınan cevaplarla tüketim alışkanlıkları ve eğilimleri tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Gelir seviyeleri çok düşük olan mahalle sakinleri için en önemli 

tüketim maddesi gıda olarak tespit edilmiştir. 

 

Oturmak için evlerinin salonlarını tercih eden mahalle sakinleri, evlerinin 

salonlarını kırsaldan getirdikleri alışkanlıklarını devam ettirecek şekilde kullanmaya 

devam etmektedirler. Salonlar, çok sade bir şekilde döşenmiş ve her maksat için 

kullanılmaktadır. Evlerin salonlarında yatılmakta, yemek yenmekte, oturulmakta, 

misafirler ağırlanmakta ve daha birçok faaliyet için salonlar kullanılmaktadır. 

Mahalleliye ayrı salonu olup olmadığı sorulduğunda yok cevabının %53 tespit 

edilmesi, mahallelinin salon mekanını diğer mekanlardan farklı görmediğini 

göstermiştir.  
 

  Yüzde 
Var 42,5 
Yok 53,0 

Cevapsız 4,4 
Toplam 100,0 

 

TABLO 3.26. Evlerinde Ayrı Salon Bulunma Oranları 

 

Yemek yemek için aile çoğunlukla toplanmakta ve geleneksel olarak birden 

fazla kimse beraber yemek yediğinde bilindiği gibi yerde sofra bezi üzerine konan 

ayak ve sininin etrafında bağdaş kurularak ya da ayaklar alta alınıp üzerlerine 

oturarak yenilmektedir. Bu düzende tek tabaktan yenilmekte, su, maşrapa ve 

bardaklar kısıtlı şekilde kullanılmaktadır. Anket çalışması sonucunda masada yemek 

yediğini ifade eden çıkmamıştır.  

 
 YÜZDE 
Masada 2.5 
Yerde 89.5 
Bazen masada, bazen yerde 8.0 
Toplam 100 

 

TABLO 3.27. Evlerde Yemek Yeme Yerleri 

 



 
 YÜZDE 
Mutfakta 3.5 
Yemek odasında  0 
Oturma odasında 13.8 
Salonda 77.0 
Karışık 5.7 
Diğer ve belirsiz 0 
Toplam 100 

 

TABLO 3.28. Yemeğin Yendiği Oda 206

 

Statü belirlemeye dönük tüketim malzemeleri kullanılmamakta ve görüşmeciler 

bu tür malzemelerin kendileri ve aileleri tarafından kullanılmadığını belirtmektedir. 

Kıray tarafından Safranbolu’da yapılan çalışmalarda; tül perdenin çabuk 

benimsendiği halde, kolay temizlenir örneğin fayans kaplı hela ya da yıkama 

yerlerinin  geliştirilemediği gözlenmiştir. 207 Aynı şekilde mahalleli hakkında evlerin 

içlerinde yapılan gözlemlerde bir çok evde perde olduğu fakat bu mahalle için 

perdenin tüketim belirtir bir özelliğinin olmadığı tespit edilmiştir.  

 

Evlerde bulunan dayanıklı tüketim malzemeleri araştırılmış ve alınan cevaplar 

sonucunda mahalle sakinlerinin %94’ünde televizyon olduğu görülmüştür. Buzdolabı 

kullanımı da televizyon gibi yüksek ve ortalama %87’dir. Televizyon ve buzdolabı 

dışındaki dayanıklı tüketim malzemelerinin ise sahipliği oldukça düşüktür. Başta 

çamaşır makinesi (% 36) olmak üzere bir çok ev eşyası mahalleli tarafından 

kullanılamamaktadır. Mahalle sakinleri gelir seviyelerinin neredeyse olmadığını bu 

sorular esnasında sürekli tekrarlamakta ve aslında ekonomik kaynaklarının elverdiği 

takdirde dayanıklı tüketim malzemelerinin hepsine sahip olmak istediklerini 

belirtmektedirler. Bunun gibi banyo ve tuvaletlerinin düzeni için de gelir seviyelerini 

öne sürmekte ve yaşam kalitelerini arttırmalarını, sadece gelir seviyelerinin artışına 

bağlamaktadırlar.  

 

Görüşmecilere sorulan sorular sırasında geldikleri yerdeki geçim kaynakları ile 

bu güne ait geçim kaynakları üzerinde durulmaya çalışılmış ve yukarıda meslek 

analizi yapılırken bu konudan bahsedilmiştir. Ancak bilinmektedir ki meslek, gelir 

                                                 
206 Hane başına düşen çocuk sayısı fazla olduğundan yemek zorunlu olarak salonda yenilmektedir. 
207 Mübeccel Kıray, Değişen Toplum Yapısı (İstanbul: Bağlam Yayıncılık, 1998), 55. 



seviyesi, tüketim alışkanlıkları ve günlük yaşantısı birbirinden ayrılamayacak 

örüntülerdir. Y.E.M.’nde yapılan alan çalışması süresince öncelikle tüketim 

alışkanlıklarının Çukurca – Van değişimi tespit edilmeye çalışılmış ve buradan 

çıkacak sonucun çalışmanın seyri açısından anlamlı olacağı değerlendirilmiştir.  

 

Yalçın tarafından Hakkari İli köylerinde yapılan çalışmalar incelenmiştir.208 

Yöre halkının temel geçim kaynakları, koyun ve keçi yetiştirilmesine, hayvanların ve 

hayvan ürünlerinin satışına dayanmaktadır. Tarım ürünleri temel olarak hanenin 

tüketim ihtiyaçlarını karşılamakta ve bir kısmı da takasta kullanılmaktadır. Hayvan 

ticaretinin “yasal” olmayan çevrede yapılması, emek ve nakit para açısından, yasal 

yollarla yapılan hayvancılıktan daha fazla kaynak gerektirmektedir.   

 

Görüşmeciler açısından ceviz ağacının değerli olduğu sürekli yenilenmekte ve 

Uzundere’de bırakılan ceviz ağaçları hatırlatılmaktadır. Ceviz ağacı, sadece kerestesi 

nedeniyle değil meyvesi nedeniyle de çok değerlidir. 1980’lerde 10 yıl içinde, ceviz 

fiyatları hem yerli piyasada hem de Irak piyasasında normalin üzerinde artmıştır.209 

Yüksek getirisi olan ceviz, mahalle sakinleri için bu açıdan değerlidir. Görüşmecilere 

geri dönmek üzerine sorulan soruların da büyük çoğunluğuna ^Ceviz ağaçları olsa 

tekrar dönerdik^ şeklinde yanıtlanmıştır. 

 

Evlerde yenen çorba ve ekmekten oluşan kahvaltı, bazı hanelerde otlu peynir 

ve lavaş ekmeği şeklinde tespit edilmiştir. Öğle ve akşam yemeklerinde, protein 

açısından zengin yiyecekler halen yaygın değildir. Mahallede en çok tüketilen gıda 

maddesinin patates olduğu tespit edilmiştir.  

 

Eve girmek sadece kadınların mahremiyetine girmek değil kendine göre bir 

düzen kurmuş olan kadınların çok çeşitli üretim ve hazırlık faaliyetlerine de müdahale 

demektir. Kıray’ın Safranbolu’da yaptığı çalışma mahallede doğrulanmıştır.210 Kadın 

emeğinin değeri bulunmamaktadır. Kadın emeğinin ücretli işlere kayması da bugün 
                                                 
208 Lale Yalçın-Hekmann, Kürtlerde Aşiret ve Akrabalık İlişkileri (İstanbul: İletişim Yayıncılık, 2002), 240. 
209 A.g.e., 242. 1981 yılında, ceviz satışlarının başladığı dönemde, Sisinler, Yüksekovalı bir tüccara, bir 
parafin tenekesi ölçüsündeki cevizi (bir teneke yaklaşık 7-8 kg. ceviz almaktadır) 400 - 450 liradan 
(1981’de 200 TL = 1 Sterlindir) satmıştır. Birkaç hafta içinde fiyatlar teneke başına 570 liraya, satış 
döneminin sonlarına doğru da teneke başına yaklaşık 700 liraya çıkmıştır. 
210 Mübeccel Kıray, Değişen Toplum Yapısı (İstanbul: Bağlam Yayıncılık, 1998),  46. 



için söz konusu değildir. Mahalle kadınlarının konserve yapma alışkanlığı yoktur. Kişi 

başına düşen gelir hanelerde az dahi artsa ev içi lüks tüketim maddelerinde artış 

görülmektedir. 211

 

 Bourdieu’nun (1979:144) kadınların ev dışında çalışmasının simgesel 

olarak hor görülmesi üzerine “erkeklerin, dışarıda gerçekleştirilen işlerinin aksine, 

kadınların işlerinin gözden saklanması ve gizlenmesi gerekir” vurgusu, burada da 

geçerlidir. 212  

 

Mahallede yapılan çalışmalar sırasında kadınlarla ev içlerinde, dokuma 

tezgahlarının başında ve düğünler esnasında görüşülmüş ve tutumları analiz 

edilmeye çalışılmıştır. Kadınların dışarıda eğlenmeleri üzerindeki kısıtlamalar, 

dışarıda çalışmaları üzerindeki kısıtlamalardan fazla değildir. Ne olursa olsun, “içerisi” 

ve “dışarısı” kavramları esnektir. Hane reisleri bu kavramları istedikleri gibi 

kullanmaktadırlar.  

 

2002 yılında Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı tarafından başlatılan kadınlara 

yönelik okuma yazma kursu, erkeklerin içerisi ve dışarısını istedikleri gibi 

yorumlamaları yüzünden ancak bir dönem devam edebilmiştir. Hakkari İli Çukurca 

İlçesi Uzundere Beldesi’nden gelmiş olan göçmen kadınlar, bu açıdan yıllarca 

dışarısı olarak tanımladıkları dağ köylerini ve kendi ifadeleriyle komlarını213 

özlemekte ve eskinin rahatlığını aramaktadırlar. Kadınların şehirle etkileşimleri yok 

denecek kadar azdır. Kent, erkeklerin mekanı, mahalle ise kadınlarındır.  

 

Kadınlar, gerek mahalle içinde gerekse mahalle dışına misafirliklere gitme 

konusunda erkekler kadar özgür değildir. Kadınların yaptığı ziyaretler daha kısa 

sürmekte, genellikle gündüzleri gerçekleşmekte ve ancak yakın çevreyi 

kapsamaktadır. Mekansal hareketlilikteki bu farklılık, kadınlarla erkeğin giysilerinde 

de kendisini göstermektedir. Kadınların yazlık ve kışlık giysileri arasında fazla fark 

                                                 
211 Çay, kahve, hatta çikolata ve şeker gibi lüks tüketim maddelerine doğru büyük bir yöneliş olduğu 
görülmektedir. Fakat bu yöneliş birkaç sınırlı ailede gerçekleşmekte, bir çok hane için mümkün 
olamamaktadır.  
212 Lale Yalçın-Hekmann, Kürtlerde Aşiret ve Akrabalık İlişkileri (İstanbul: İletişim Yayıncılık, 2002), 199. 
213 Küçük dağ köyü 



bulunmamaktadır. Kışın üstlerine (yazlık giysileri gibi sentetik kumaşlardan) birkaç 

kat daha ve eğer varsa yün çorap ve yün hırka giymektedirler. Erkekler ise, yün 

pantolon, kalın pamuklu iç çamaşırları, iki kat yün çorap, şapka, eldiven ve kalın bir 

ceket ya da palto giymektedir. Giyinme alışkanlıkları Yalçın’ın çalışmasıyla paralellik 

göstermektedir.214 Kadınlar ve erkekler düğünlerde yerel kıyafetlerini215 giymektedir. 

Bu kıyafetlerin Van İl merkezinde satıldığı ve mahalleli tarafından satın alındığı 

öğrenilmiştir. Özellikle genç kızlara ebeveynler tarafından mutlaka yerel kıyafetler 

alınmakta ve giydirilmektedir. 

 

Ergenliğin ilk yıllarına kadar kız ve erkek çocukların oyun oynamak için hemen 

hemen eşit zamanları ve yetişkinlere yardım etme konusunda eşit sorumlulukları 

bulunmaktadır. Buna karşın, yaşları birbirine yakın kız ve erkek çocukların olduğu 

evlerde, yaklaşık 10 yaşından sonra, her birinin üstlendiği sorumlulukların 

birbirlerinden farklılaştığı gözlenebilir. Kızlar bu yaşta, hatta bazen daha erken, daha 

küçük kardeşlere ve hanedeki diğer bebeklere bakma, yün eğirme, kilim dokuma ve 

yemeklerin hazırlanmasına yardımcı olma gibi işleri öğrenmeye başlamaktadır. Erkek 

çocuklar ise, çobanlık yapmak, hayvan beslemek ve tohum ekmek gibi erkek işlerini 

öğrenmek konusunda daha heveslidir. Bunun yanında başta ufak çocuklar olmak 

üzere birçok çocuğun kent merkezinde kağıt mendil, sakız vb. sattıkları tespit 

edilmiştir.  

 

Mahalle sakinlerinin televizyon izleme eğilimleri üzerinde durulurken iki ana 

başlık seçilmiştir. Bunlardan ilki hangi kanalın seyredildiği, diğeri ise hangi 

programların seyredildiğidir. Günlük yaşantının önemli parçalarından olan televizyon 

sorusuna verilen cevaplar arasında cevapsız veya değerlendirme dışı hiçbir değer 

tespit edilmemiştir. Aşağıdaki ilk tablo hangi kanalların seyredildiği üzerinedir. Kadın 

ve erkeklerin televizyon seyretmeye yönelik tutumlarını tespit etmek maksadıyla 

çapraz tablo hazırlanmış ve alınan sonuçlar açısından fark tespit edilememiştir. 

Mahalle sakinlerinin seyrettikleri programlar sıralamasında ise en çok haberlerin 

seyredildiği ifade edilmiştir. Haberlerin ardından ise dizilerin seyredildiği tabloda 

rahatlıkla görülmektedir.  

                                                 
214 Lale Yalçın-Hekmann, Kürtlerde Aşiret ve Akrabalık İlişkileri (İstanbul: İletişim Yayıncılık, 2002), 200. 
215 Kiras Fistan olarak adlandırılan yerel kıyafet 



 
Mahalle 

Sakinlerinin 
Cinsiyetleri 

En çok izlenen 
TV kanalı 

 Kadın Erkek 

Toplam 

TRT1 1,9% 9,6% 11,5% 
Show TV 14,1% 12,8% 26,9% 
Star 10,3% 13,5% 23,7% 
Kanal D 2,6% 3,8% 6,4% 
Med TV 3,8% 3,2% 7,1% 
Atv 10,3% 6,4% 16,7% 
Kanal 7 1,3% 1,9% 3,2% 
NTV ,6% 1,3% 1,9% 
CNN Türk 1,3% 1,3% 2,6% 
Toplam 46,2% 53,8% 100,0% 

 

TABLO 3.29. En Çok İzlenen TV Kanalı İle Mahalle Sakinlerinin Cinsiyetleri 

Karşılaştırması 

 

  Yüzde 
Haberler 40,5 
 Film 16,3 
 Spor 6,5 
 Yarışma programı 2,0 
 Kurtlar vadisi 3,3 
 İbo Show 2,6 
 Çocuklar Duymasın 3,9 
 Berivan 4,6 
 Zerda 5,2 
 Magazin 1,3 
 Şampiyonlar ligi 2,0 
 Asmalı konak 1,3 
 Diziler 10,5 

Toplam 100,0 
 

TABLO 3.30. En Çok İzlenen TV Programları 

 

Temizlik konusunda görüşmecileri incitmeyecek sorular sorulmaya 

çalışılmıştır. Evlerin içerilerindeki banyolar kişinin her istediği an kolayca 

yıkanabileceği kolaylıklara sahip değildir. Mahalle sakinleri banyo yapmak için önce 

suyu taşımalıdırlar ve sonra ısıtılması uzun bir ameliye gerekmektedir. Yıkanmanın 

kendisinin çok kişisel sayılması herkesin yalnız gözlerinden değil kulaklarından da 

uzak olması, dökülen su sesinin de duyulmaması gerekliliği,  uygunsuz dar yerde ve 



soğukta yıkanmak zorunluluğu, sıcak suyun ve zaman zaman sabunun kıtlığı, dinsel 

öğretinin zorunlu kılmasına rağmen yıkanmayı sevimsiz ve istenilmez yapmıştır. 

Tuvaletin içeride inşa edilmiş olmasına rağmen bazı hane reislerinin tuvaletlerini 

dışarıya taşıdıkları görülmüştür. Gözlemler esnasında bazı çocukların –kız çocukları 

dahildir- tuvaleti hiç kullanmadığı ve bu eylem için evlerin hemen bitişiklerini 

kullandıkları görülmüştür.  Mahallelinin banyo yapma sıklığı ve evlerinde kullanılan 

çarşafların temizlenme sıklığı incelenirken alınan cevaplar tatmin edici oranlarda 

bulunmuştur. Ancak mahallede yapılan gözlemler esnasında elde edilen rakamların 

güvenilirliğini yanlışlamıştır. Özellikle çocukların tamamına yakınının hijyenik olmayan 

mekanlarda oynadıkları ve vakitlerini geçirdikleri görülmüştür. Kanalizasyon 

sisteminin olmayışı hijyenik olmayan mekanların miktarını arttırmaktadır. Yatak 

çarşafları, görüşmeler sırasında görülememiştir. Yatma eyleminin bitiminde yataklar 

ve çarşaflar kaldırılmakta ve gün boyunca çıkarılmamaktadır.  

 

 Yüzde 
Gün aşırı 0,9 
3 günde bir 7,1 
4 günde bir 6,3 
5 günde bir 9,8 
Haftada bir 62,5 
10 günde bir 6,3 
2 haftada bir 6,3 
20 günde bir 0,9 
Toplam 100,0 

 

TABLO 3.31. Banyo Yapma Sıklığı  

 
 YÜZDE 
Haftada bir 6.9 
On beş günde bir 4.6 
Ayda bir 46.2 
Daha Seyrek 24.8 
Gerektiğinde 17.5 
Toplam 100 
 

TABLO 3.32. Yatak Çarşaflarının Değiştirilme Sıklığı 

 

 Görüşmeciler çok nadiren misafirleri geldiklerini belirtmiştir. Misafirlerin 

yatırıldıkları odaları gösterir tablo aşağıdadır.  



 
 YÜZDE 
Salon   68.4 
Çocukların odasında 31.6 
Kendi yattıkları odada 0 
Boş odalarda 0 
Toplam 100 

 

 

 

 

TABLO 3.33. Misafirin Yatırıldığı Oda 

 

 Aşağıdaki tablolarda günlük hayatta kullanılan zaman düzeni analiz edilmiş ve 

tablolaştırılmıştır.  

 
Aksam yatma zamanı YÜZDE 
21.00 – 21.30 56.1 
22.00 – 22.30 22.7 
23’ten sonra 19.3 
TV bitince 1.9 

Sabah kalkma zamanı YÜZDE 
6’dan önce 79.9 
6.00 – 7.00 arası 3.6 
7.30 – 8.30 arası 1.9 
Namaz vakti 14.6 
 

 

 

 

 

Sabah kahvaltı zamanı YÜZDE 
7.00‘dan önce 84.8 
7.00 – 8.00 arası 5.3 
8.00 – 9.00 arası 1.9 
9.00’dan sonra 8.0 

Akşam yemek zamanı YÜZDE 
19.00’dan önce 60.2 
19.00 – 20.00 arası 19.3 
20.00 – 21.00 arası 18.6 
21.00’dan sonra 1.9 

TABLO 3.34. Günlük Hayatta Kullandıkları Zaman Düzenleri 

 

 

Aşağıda sırasıyla önce Hakkari İli’nde bulunan bir evin krokisi çizilmiş ve 

ardından da Y.E.M.’nde bulunan bir evin krokisi konulmuştur.  

 

 



 

 

killer oturma odaları 

Ambar+ahır 
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216 Lale Yalçın-Hekmann, Kürtlerde Aşiret ve Akrabalık İlişkileri (İstanbul: İletişim Yayıncılık, 2002), 190  



 

Y.E.Mah. de bulunan evlerin örnek krokisidir. Y.E.M.’nde bulunan evler toplam 

75 metrekaredir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIŞ KAPI

ODA 

SALON 

16m²

3m² 2m

ODA 

BANYO W.C. 

16m²

25m² 

6m² 
MUTFAK 

 



       3.4.4. Eğitim : 
 

Y.E.M. kent sakinlerinin eğitim durumlarının araştırılmasına öncelikle mahallede 

bulunan ilköğretim okulunda yapılan çalışmayla başlanmıştır. 8 derslikli Şehit 

Mehmet İzdal ilköğretim Okulu, mahalle inşa edilirken M.E.B. tarafından yaptırılmıştır.  

 Yüzde 
Türkçe 38,6 
Kürtçe 61,4 
Toplam 100,0 

 

TABLO 3.35. Görüşmelerin Yapıldığı Dil 

 

Mahallelinin göç ettiği Uzundere Beldesi’nde göç öncesi 5 ilkokul olduğu 

öğrenilmiştir.  

 

Mahalle sakinleri ile yapılan yüz yüze görüşmeler esnasında ebeveynlerin 

özellikle erkek çocuklarını okutmak istedikleri öğrenilmiştir. Kız çocuklarına aynı 

hakkın tanınması açısından ise eksiklik gözlenmiştir. Mahalle sakinlerinin eğitim 

seviyeleri üzerine yapılan anket sonuçları aşağıda gösterilmiştir. Van ilinde  

İlköğretim okulu öğretmenleri tarafından yapılan kız çocuklarını ilköğretim okullarına 

kayıt ettirmek için yapılan çalışmalara katılınmış ve velilerin tutumları gözlenmiştir. 

Kız çocuklarına karşı eğitimden uzak kalmaları eğilimi Van kent merkezinin değişik 

mahallelerinde görülmüştür.  

 

CİNSİYET  
Eğitim durumu  

 Kadın Erkek 
TOPLAM 

Cinsiyet % 76,7% 20,7% Okur yazar değil Toplamda % 37,1% 10,7% 47,8% 

Cinsiyet % 8,1% 15,2% Okur yazar Toplamda % 3,9% 7,9% 11,8% 

Cinsiyet % 15,1% 47,8% İlk okul mezunu Toplamda % 7,3% 24,7% 32,0% 

Cinsiyet % 0 16,3% Orta okul 
mezunu Toplamda % 0 8,4% 8,4% 

Cinsiyet % 100,0% 100,0% TOPLAM Toplamda % 48,3% 51,7% 100,0% 

 

TABLO 3.36. Mahalle Sakinlerinin Cinsiyetlerine Göre Eğitim Durumları 



Aşağıdaki tabloda da erkek ve kadın okumuşluk seviyeleri gösterilmektedir. 

Erkeklerin okumuşluk oranlarının çok daha yüksek olduğu rahatlıkla görülmektedir.  

 

Çalışmada üzerinde durulan diğer bir husus da ebeveynlerin sahip oldukları  

çocuk sayısına göre okumuşluk seviyeleridir. Okur yazar olmayan, okur yazar olan ve 

ilkokul mezunlarının farklı bir şekilde çoğunluk da olduğu ebeveynler için bu analiz 

anlamlı bulunmamıştır. Ancak mahalleli için okur yazar olmak veya olmamak çocuk 

sahibi olmak açısından ilkokul mezunu olmakla aynıdır. 7 ve daha fazla çocuk ise 

daha fazla okur yazar olmayan ebeveynlerde görülmektedir.  

 

Eğitim durumu Çocuk 
sayısı Okur yazar 

değil 
Okur 
yazar 

İlk okul 
mezunu 

Orta okul 
mezunu 

Toplam 
 

1 3,6% 1,5% 1,5%  6,6% 
2 9,5% 0,7% 4,4%  14,6% 
3 8,0%  10,2% 0,7% 19,0% 
4 5,1%  5,1%  10,2% 
5 10,9% 5,1% 3,6%  19,7% 
6 8,8% 0,7% 4,4%  13,9% 
7 2,2%  3,6%  5,8% 
8 1,5% 0,7%   2,2% 
9 2,9%  1,5% 0,7% 5,1% 
10 ,7%    ,7% 
11 ,7%  ,7%  1,5% 
12 ,7%    ,7% 

Toplam 54,7% 8,8% 35,0% 1,5% 100,0% 
 

TABLO 3.37. Çocuk Sayısı - Eğitim Durumu Karşılaştırması 

 

Özellikle kadınların okuma yazma durumlarının çok düşük olduğu, yukarıdaki 

tablolarda görülmektedir. Mahalle sakinleri için kadının okumuşluk seviyesini 

arttırmak üzere Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın çalışmaları olduğu tespit edilmiş ve 

vakıf yetkilileri ile görüşülmüştür. Vakıf yetkilileri, ilk kurs için mahalleye gittiklerinde 

çok olumlu karşılanmışlar ve kendilerine her türlü desteğin verileceği söylenmiştir. 

Fakat derslerin başlamasından bir dönemin bitişine kadar öğretmen ve vakıf 

yetkililerine bir çok sorun çıkarılmıştır. Yetkililerin yaşadıkları sorunların başında  

kursiyer kadınların devam durumları olmuştur. Muhtardan, imamdan ve diğer yaşlı 

sakinlerden başlangıçta olur teyidini alan ve eşlerini göndereceklerini söyleyenlerin 

büyük kısmı kursa eşlerini gönderme konusunda problem çıkarmışlardır. Diğer sorun 



katılımcıların lisan sorunları olmuştur. Kent ile neredeyse hiç ilişkileri olmayan 

mahalle kadınları Türkçe’yi ya hiç bilmemekte ya da az bilmekte olduklarından okuma 

yazma kursu zaman zaman lisan eğitim kursuna dönüşmüştür. Kurs programında 

olan vatandaşlık bilgisi konuları da çoğu zaman kadınların sorunlarına yönelmiş ve 

kurs programı çoğunlukla uzamıştır. Son olarak da fiziki koşullar istenen seviyeye 

çıkarılamamıştır. İlköğretim okulu müdürü okuma yazma kursu konusunda her türlü 

yardımı yapacağını bildirmesine rağmen kursun yapılacağı dershane bir çok zaman 

sorun olmuştur. Hafta sonu eğitim öğretim olmayan okul, kurs günlerinin kışa denk 

gelmesinden dolayı soğuk olmuş ve bir çok gün kapının açılması için uzun süre 

kapıda beklenilmiştir. Bütün bu sebeplerden dolayı kurs ancak bir dönem devam 

edebilmiş, ikinci dönem açılmamıştır.  

 

Birçok örnekte 217 görüldüğü gibi mahalleli için okul ve eğitim bir dikey mobilite 

kanalı olarak görülmektedir. Bir anlamda uyum mekanizması olan eğitim, mahalle 

sakinlerince köylülükten çıkış mekanizması olarak görülmektedir. Böylelikle kente ait 

marjinal işlerin dışında bir meslek sahibi olunamayacağı tutumu yaygındır.    

 

Mahalle sakinlerinin yaş ortalamasına göre hazırlanan aşağıdaki tabloda  yaş 

ortalamasının düşük olduğu seviyelerde okuma yazma seviyelerinin yüksek olduğu 

görülmektedir.   

 

Aşağıdaki tabloda görülmeyen çocuk eğitim seviyesi ilköğretim okulu müdürü ve 

mahalle muhtarıyla görüşülerek ayrıca araştırılmış ve ilköğretim yaşındaki çocukların 

okula devam etme oranlarının %86 olduğu görülmüştür. Gündüz okul saatleri dışında 

çocuklar çalışmaktadırlar. Sokakta bu şekilde çalışmak esnek çalışma saatleri 

sunmaktadır. Bu sayede çocuğa okula gitme imkanı vermekte ve olumlu özellikler 

taşıyan bir çalışma biçimi olarak görülmektedir. 

                                                 
217 Mübeccel Kıray, Toplumsal Yapı, Toplumsal Değişme, ( İstanbul, Bağlam Yayınları, 1999), 359. 



 

Eğitim durumu Mahalle Sakinlerinin Yaşı Okur yazar 
değil 

Okur 
yazar 

İlk okul 
mezunu 

Orta okul 
mezunu 

TOPLAM 

Eğitim   
durumu % 14,3% 33,4% 26,4% 80,1% 15-25 
Toplamda % 6,9% 4,0% 8,4% 6,8% 

26,0% 

Eğitim   
durumu % 30,6% 59,2% 92,8% 13,3% 25-35 
Toplamda % 14,6% 3,4% 10,8% 1,1% 

29,8% 

Eğitim   
durumu % 24,7% 4,8% 24,6% 0,0% 35-45 
Toplamda % 11,9% 0,6% 7,9% 0,0% 

20,2% 

Eğitim   
durumu % 16,7% 19,1% 8,8% 0,0% 45-55 
Toplamda % 7,9% 2,3% 2,8% 0,0% 

13,0% 

Eğitim   
durumu % 7,2% 14,4% 7,2% 6,7% 55-65 
Toplamda% 3,5% 1,8% 2,4% 0,6% 

7,9% 

Eğitim   
durumu % 5,9% 0% 0% 0% 65-75 
Toplamda % 2,8% 0% 0% 0% 

2,8% 

Eğitim   
durumu % 1,2% 0% 0% 0% 80 
Toplamda % 0,6% 0% 0% 0% 

0,6% 

Eğitim   
durumu % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% TOPLAM 
Toplamda % 47,8% 11,8% 32,0% 8,4% 

100,0% 

 

TABLO 3.38 Mahalle Sakinlerinin Yaşları ile Eğitim Durumlarının Karşılaştırılması 

 

Okul hayatı, çocuklar için toplumsal hareketlilik sağlayacak türdendir. Fakat aynı 

tutum ailelerinde görülmemektedir. Mucizeler yaratacak olanlar hariç çocukların 

büyük kısmının ilkokul sonrası tam zamanlı bir işe girecekleri, dolayısıyla eğitimlerine 

devam edemeyecekleri açıktır, hatta bunun için ilkokul sonrasını beklemeyenler de 

görülmüştür. Bu açıdan çocukların bu derece yüksek okula gitme oranının olumlu bir 

unsur olarak nitelendirilmesinden kaçınmak gerekmektedir.   

 

Mahalle sakinlerinin eğitim seviyeleri ve eğitime ilişki tutumları incelenirken baba 

eğitim durumları da araştırılmıştır ve sonuç aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

 

  

 



Eğitim durumu baba 
Eğitim durumu Okur 

yazar değil
Okur 
yazar 

İlk okul 
mezunu 

TOPLAM 

Eğitim durumu % 42,1% ,0% 20,0% Okur yazar değil 
Toplamda % 38,1% ,0% 1,6% 

39,7% 

Eğitim durumu % 15,8% ,0% ,0% Okur yazar 
Toplamda % 14,3% ,0% ,0% 

14,3% 

Eğitim durumu % 35,1% 100,0% 40,0% ilk okul mezunu 
Toplamda % 31,7% 1,6% 3,2% 

36,5% 

Eğitim durumu % 7,0% ,0% 40,0% Orta okul mezunu 
Toplamda % 6,3% ,0% 3,2% 

9,5% 

Eğitim durumu % 100,0% 100,0% 100,0% TOPLAM Toplamda % 90,5% 1,6% 7,9% 100,0% 

 

TABLO 3.39. Eğitim Durumları ile Baba Eğitim Durumları Karşılaştırması 

 

 Tabloda üç anlamlı hücre tespit edilmiştir. Bunlardan ilki, babası okur yazar 

olmayanların %42,1’i okul yazar değildir. Okula hiç gitmemiş ve okuma yazma 

öğrenmemiş hane reislerinin tutumlarının çocuklarını da okula göndermemek 

yönünde olduğu tespit edilmiştir. Babası ilkokul mezunu olanların %40’ı ilkokul 

mezunudur. Aynı şekilde babası ilkokul mezunu olanların %40’ı ortaokul mezunudur. 

Babaları ilkokul bitirmiş çocukların okuma seviyelerinin arttığı tablodan açıkça 

görülebilmektedir. Babaları ilkokul sonrası eğitimine devam eden görülmemiştir.  

 

3.4.5. Dinsel Tutumlar :  
 

Mahalle sakinleriyle yapılan görüşmeler neticesinde dinsel tutumlarının yoğun 

dinsel ilişkiler üzerine kurulu olduğu görülmüştür. Öbür dünyaya dönük olmanın ne 

derece önemli olduğunu anlamak için bu dünyada rahat etmenin önemli olup 

olmadığı benzer çalışmalarda yapıldığı şekilde yapılmıştır.218 Yüz yüze yapılan 

görüşmeler esnasında mahalle sakinlerinin yaşadıkları göç ve göç sonrası 

yaşantılarıyla ilgili olumsuz tutumlarının sakinleri, öbür dünya inanışına ittiği tespit 

edilmiştir. Görüşmecilerin büyük bir çoğunluğu bu dünyada rahat etmenin önemli 

olmadığını ifade etmiştir.  

 

Teknolojinin hayatlarına girişi mahalle sakinleri için çok ani, etkisi çok derin ve 

dramatik olmuştur. Televizyon ve buzdolabı dışında teknoloji ve teknolojik nesnelerle 

                                                 
218 Mübeccel Kıray, Toplumsal Yapı, Toplumsal Değişme, ( İstanbul, Bağlam Yayınları, 1999), 243. 



ilişkileri olmayan mahalle sakinlerine yüz yüze görüşmeler esnasında teknoloji ve 

günah araştırması yapılmıştır. Alınan sonuçlardan bunu düşünmenin kör ya da 

budalalık olacağı söylenmiştir.   

 

15 -16 yaşlarından itibaren mahalle gençlerinin diğer yetişkinlerle birlikte 

namaz kılmaya başladığı tespit edilmiştir. Yalçın’ın çalışmasında da görüldüğü gibi 

namaz pratiği, erkekliğe toplumsal olarak kabul edildiklerini göstermektedir. 219 Bu 

yaşlardan itibaren genç erkekler, kendi hanelerindekiler dışında yaşıtları genç kızlarla 

tek başlarına kalamamaktadırlar. 

 

Mahalle sakinlerinin göç ettiği Uzundere Beldesi, medrese eğitiminin de 

verildiği bir yerleşim alanıdır. Bu eğitimden geçmiş birçok hane reisi ile görüşülmüş 

ve bu kişilerin dinsel ilişkilerinin yoğun olduğu gözlenmiştir. Seyyidlik 220 olmadığı 

görülmüştür.   

 

3.5. İLİŞKİ AĞLARI : 
  

 Mahalle sakinleri ile yapılan anket çalışması ve yüz yüze görüşmelerde 

üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulan konuların başında mahalle sakinlerinin kendi 

içlerinde, kent sakinleri ile aralarında ve sivil-resmi kurumlarla kurdukları ilişki ağları 

gelmiştir. Kente eklemlenmenin çok açık göstergesi olan ilişki ağları ve bu ağlara 

ilişkin tutumları mahallelinin göç sonrası kente uyumu, kentlileşme derecesi ve 

köylülükten sıyrılmaları ile doğrudan ilişkili kabul edilmiştir.  

 

Mahallenin kurulumuna bakıldığında, sıralar halinde ve göçmenlerin 

hayatlarında daha önce hiç tecrübe etmedikleri şekilde kurulan bir mahalle 

görülmektedir. Sakinlerin ilişkileri bu açıdan değerlendirilmiştir. Katı bir sunum içeren 

mahalle, yaşayanların kurdukları ilişkilerde221 doğrudan etkili olmuştur. Mahalleli, 

görüşmeler esnasında bir çeşit kampta yaşadığını ifade etmiş ve bu durumdan 

rahatsızlık duyduğunu belirtmiştir. Kendilerini onurları kırılmış, egemenlikleri 
                                                 
219 Lale Yalçın-Hekmann, Kürtlerde Aşiret ve Akrabalık İlişkileri (İstanbul: İletişim Yayıncılık, 2002),  223 
220 Peygamber soyundan olan aile ve aileler topluluğu

221 Hem kendi içlerinde hem de kentlilerle aralarındaki



ellerinden alınmış hissetmektedirler. Bu sonuçlar yüz yüze görüşmelerde tespit 

edilmiştir. Mahallenin kuruluş aşamasında etkili olan sivil veya resmi kurumlardan bu 

hususlar doğrulanamamıştır. Fakat görüşmeler neticesinde alınan sonuçlar ışığında 

bakıldığında, mahalleli için Y.E.M., modern projenin fizibilitesinin test edildiği bir 

alandır.222  

 

Mahalleli veya diğer bir tanımıyla göçmenler, anket çalışmaları esnasında 

gözden kaçırılan bir konu ile değerlendiricileri şaşırtmışlardır. Bütün mahallelinin 

komşu ve hemşeri olmalarının ötesinde mahalleli akraba çıkmıştır. Sorulan sorulara 

alınan cevaplar büyük kentlere göç etmişlerden farklı olmuştur. Mahalle sakinleri için 

komşu, akraba ve hemşeri aynı şeyi ifade ettiğinden sonuçlar şaşırtıcı olmuştur. 

Mahalle bu yanıyla örneğine az rastlanır bir kimlik desenine sahiptir. Ortak ikamet ve 

akrabalığın yanında aynı mekandan göç etmiş olmaları, sakinlerin ilişki biçimlerini 

etkilemiştir. Mahalleli için aynı mekanı paylaşarak varlığını sürdürmek ne kadar 

kaçınılmazsa, kan bağının kesintiye uğramadan sürmesi de o derece kaçınılmazdır. 

Mahalleli uyum mekanizmalarını bu ilişki ağları içinde kurmuştur. Mahallelinin sınırlı 

güvenlik mekanizması, ancak bu akraba-komşu-hemşeri üçgeni içinde hayat 

bulabilmektedir.   

 

Modern çalışmalar incelendiğinde akrabalığa dayanan toplumların ortadan 

kalktığı görülmektedir. Bu yapısıyla bir kabileyi andıran Y.E.Mah., gerçek akrabalık 

ilişkileri üzerine kurulmuş özel bir örnektir. Günümüzde akrabalık kodları, göçmenler 

arasında sıkça kullanılmaktadır. Mahallede diğer göç mekanlarından  farklı olan, 

kullanılan akrabalık kodlarının gerçek olmasıdır. Gerçek akrabalık söz konusu 

olduğunda, insanlar arasındaki ilişkilerin ve bu ilişkilere ait kodların davranış kuralları 

olarak daha da kalıcı hale geldiği gözlenmiştir.  

 

İlişkiler ve ilişki ağları konusunda mahalle sakinlerine yöneltilen sorulardan biri, 

akrabalarla görüşme sıklığı olmuştur. Görüşme sıklığına verilen cevaplara ilişkin tablo 

aşağıda sunulmaktadır.   

 

 
                                                 
222; Teorik bir çalışma için bakınız Zygmunt Bauman, Parçalanmış Hayat, Postmodern Ahlak Denemeleri 
(İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2001),263 



 YÜZDE 
Sık ilişki 50.0 
Seyrek ilişki 46.1 
Akraba yok/ilişki yok 3.9 
Toplam 100.0 

 

TABLO 3.40. Akrabalarla Görüşme Sıklığı 

 

Sıkı ilişkiler kurduklarını belirten sakinlerin, bu soruya verdikleri cevapla, 

mahalle dışında kimseyle ilişki kurmadıkları anlaşılmıştır. Seyrek ilişki kuranların ise 

mahalle içinde bile ilişki kurmadığı/kuramadığı anlaşılmaktadır. İlişki kuramamalarının 

sebebi olarak mahalle sakinleri gelir durumlarının çok alt seviyelerde olmalarını 

göstermişlerdir. Ayrıca analiz kadın – erkek olarak da yapılmış ve elde edilen 

değerlerin birbirlerine yakın olduğu görülmüştür. Kırsalda yapılan benzer 

çalışmalarda erkeklerin ilişki kurma konusunda kadınlara göre daha avantajlı olduğu 

görülmektedir.223  
 

 KADIN ERKEK TOPLAM 
Sık ilişki 23.0 % 27.0 % 50.0 % 
Seyrek ilişki 24.2 % 21.9 % 46.1% 
Akraba yok/ilişki yok 1.1 % 2.8 % 3.9 % 
Toplam 48.3 % 51.7 % 100.0 % 

 

TABLO 3.41. Akrabalarla Görüşme Sıklığı (Kadın-Erkek Farkı) 
 
Mahalle sakinlerinin misafir kabul ediş seviyelerinin düşük olduğu aşağıdaki 

tabloda görülmektedir. Mahallelinin topluca göç etmiş olması, kentin diğer 

mahallelerindeki akraba/komşularıyla ilişkilerinin olmayışı ve gelir seviyelerinin çok 

düşük olması misafir kabulünü etkileyen faktörler olarak tespit edilmiştir.  

  

  
Yüzde 

Hiç 26,1 
Ender 13,9 
Gerekirse 54,4 
Düzenli 5,6 
Toplam 100,0 

 

TABLO 3.42. Misafir Kabul Sıklıkları 

                                                 
223 Lale Yalçın-Hekmann, Kürtlerde Aşiret ve Akrabalık İlişkileri (İstanbul: İletişim Yayıncılık, 2002), 212. 



Büyük kentlerde yapılan alan çalışmalarında özellikle Rize gibi çay geliri olan 

göçmenlerin geldikleri yerlerle ilişkilerini sürdürdükleri görülmüştür.224 Aynı 

çalışmalarda Tunceli ve Sivas gibi fakir illerden göçenlerin ise ilişki seviyelerinin çok 

düşük olduğu görülmüştür. Aynı soru mahalle sakinlerine sorulduğunda ilişkilerinin 

yukarıdaki örneklere hiç benzemediği ve ilişkilerinin hiç olmadığı tespit edilmiştir. 

Beldenin tamamının göç etmiş olması ve geriye dönüşün hala gerçekleşmemiş 

olması ilişkilerinin hiç olmamasına neden olmuştur. Mahalleli için ilişkilerinin hiç 

olmaması geriye dönüş ümidini tamamıyla ortadan kaldırmıştır. Bu husus mahalleliyi 

bir yönüyle kente eklemlenmeye zorlarken diğer sebeplerden dolayı eklemlenemeyen 

mahalleli, yoğun bir gerginlik içindedir.     

 

  
YÜZDE 

Yok 49,2 
Aile-akraba 49,2 
Arkadaş 1,5 
TOPLAM 100,0 

 

TABLO 3.43. Doğdukları Yerle İlişkileri  

 

Yukarıdaki tabloda mahalleli tarafından verilen cevaplar analiz edildiğinde 

sorunun mahalleli tarafından yanlış anlaşıldığı yüz yüze görüşmeler esnasında tespit 

edilmiştir. Soruya ilişkisi olmadığı şeklinde cevap verenlerin soruyu doğru anladığı 

kabul edilmektedir. Soruya aile-akraba ile ilişkisi olduğunu söyleyerek cevap verenler 

ise soruyu anlamamıştır. Geldiği yere ilişkin ellerinde tek kalan nesne akrabalar ve 

aileleri olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden geldiği yerle ilişkisi sorulan sakinler, 

aileleri ve akrabalarıyla ilişkileri olduğunu belirtmişlerdir.  

 

Mahalleliye veraset üzerine sorulan sorular gülmeyle karşılanmış ve göç 

sonrası yaşanan dokuz yıl boyunca mahalleli bütün birikimini yitirmiştir. Mahalle 

sakinlerine varlıkları hakkında soru sorulurken aynı derecede zenginliğe sahip 

olduklarını vurgulamaya çalıştıkları görülmüştür.  

 

                                                 
224 Sema Erder, İstanbul’a Bir Kent Kondu Ümraniye (İstanbul: İletişim Yayınları, 2001), 229. 



Mahalle içinde emek ve mal mübadelesi yapılmaktadır. Kırsalda zengin 

köylerde görülen mübadele seviyesinde olmayan mübadele eylemi, mahallede 

yüksek seviyede değildir. Mahalle içi eşitlik ideali bu yolla sağlanmaya 

çalışılmaktadır.  

  

Mahalle sakinleri için komşular, akrabalar ya da hemşeriler gibi köken bağı 

olmayan ancak mekansal yakınlık nedeniyle ortak sorunların paylaşıldığı özel bir 

“yabancı” grubu değildir. Aynı zamanda komşu, hem akraba hem de hemşeridir. 

Arkadaşlar ise büyük kentlerde olduğu gibi toplumsal yaşamın farklı alanlarında, 

özellikle okul, işyeri gibi herhangi bir ev dışı faaliyet nedeniyle ilişkide bulunulan bir 

“yabancı” grubu değildir. Arkadaş olarak seçilen grup aynı zamanda akraba olduğu 

için farklı bir ilişki kurulamamaktadır.  

 

Mahalle sakinlerine kimlere güvendikleri sorulduğunda alınan cevaplar analiz 

edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. En çok hemşerilerine güvendikleri 

tablodan anlaşılan aslında Vanlılara hiç güvenmedikleridir. Kente eklemlenemeyen 

sakinler, kentlilere karşı tutumlarında hiç olumlu değillerdir.  
 

  YÜZDE 
Vanlılara 3.6 
Hakkarililer 51.2 
Akrabalara 38.1 
Hemşerilere 1.2 
Komşulara 6.0 

 

 

 
 

TABLO 3.44. Mahalle Sakinlerinin Kimlere Güvendikleri 
  

 Mahallelinin muhtarla olan ilişkisi incelendiğinde çok farklı hususlar tespit 

edilememiştir. Büyük kentlerin çevre mahallelerinde yapılan çalışmalarda 

muhtarların, kendilerine göre, “muhtar seçilmek” için, çevrede “tanınmış” olmak, 

“dürüst” olmak ve “işe yarar” olmak gibi nitelikler taşımaları gerektiği bilinmektedir.225 

Ancak Y.E.M. muhtarıyla yapılan görüşme neticesinde mahallede muhtar seçimi için 

böyle hususların geçerli olmadığı tespit edilmiştir. Mahallede halen görev yapan 

muhtar, üç dönemdir seçilmektedir. Bugüne kadar muhtarın dışında kimse aday 

olmamıştır. Muhtar bu hususa dair açıklama yapmaktan çekinmekte ve 

                                                 
225 Sema Erder, İstanbul’a Bir Kent Kondu Ümraniye (İstanbul: İletişim Yayınları, 2001), 70. 



alçakgönüllülük yaparak kendisini uygun gördüklerini ifade etmektedir. Mahalleli ile 

yapılan görüşmeler esnasında ise başkasının muhtarlığı yapamayacağına 

inanılmaktadırlar. Ancak şimdiki muhtarın bu işi yapabileceği ve başka bir muhtarla 

belediye başkanlarının görüşmeyeceğini düşünmektedirler. Mahalleli için muhtar 

olmanın avantajı bulunmamaktadır. Muhtarın ifadesiyle ayda alınan 100 milyon 

TL.nin dışında muhtarın ek geliri yoktur. Bu husus yeni muhtar adaylarının çıkmasını 

önlemektedir. 

 

Özellikle gecekondu mahallelerinde bireysel başvuruların yapıldığı ve sıklıkla 

başvurularda özel hususların sorulduğu muhtar, çalışma yapılan mahallede de aynı 

zamanda mahalleli için enformel bir liderdir. Mahalle sakinleri her türlü resmi ve özel 

sorununu muhtarla paylaşmaktadır.  

 
Mahalle 

Sakinlerinin 
Cinsiyetleri Toplam 

Mahallede önemli kararlar alırken 
kimler etkili olur? 
  Kadın Erkek  

Muhtar 47,5% 50,4% 97,8% 

Din adamları 0,7%  0,7% 

Gençler  1,4% 1,4% 

Toplam 48,2% 51,8% 100,0% 
 

TABLO 3.45. Mahallede Önemli Kararların Alınması Esnasında Kimlerin Etkili Olduğu 

Sorusuna Kadın ve Erkeklerin Verdiği Cevaplar  

 Mahalleli açısından kadın ve erkeklerin önemli kararların alınışına ilişkin 

tutumlarını ölçmek için aşağıdaki tablo hazırlanmıştır. Erkek ve kadınlar için durumun 

çok farklı olmadığı ve sadece ankete katılanların altısının farklı cevap verdiği tespit 

edilmiştir. Muhtarın etkisinin ne kadar yüksek olduğu açıkça anlaşılmaktadır.  

 YÜZDE 

Altyapı (kanalizasyon, yol, su) 3,9 
İş bulma 14,4 
Yol gösterme,  problem çözme 36,5 
Diğer  5,5 

GEÇERLİ 

Cevapsız 39,8 
TOPLAM 100,0 

 

TABLO 3.46. Muhtardan Beklentiler 



 

 Mahallelinin muhtardan beklentileri sorulduğunda yukarıda tabloda bulunan 

sonuçlar alınmıştır. Mahallelinin %39,8’i muhtardan aslında bir şey beklemezken; 

%36,5’i muhtarın problem çözmesini istemektedir.  

 

Otorite pozisyonunu işgal eden kimsenin, serveti, prestiji ve kendi kontrolünde 

(yönetiminde) sosyal statünün sağladığı kazançları bulunmaktadır. Bildiği gibi politik 

otoriteden dışlanan, sosyal statü terazisinde yukarılara tırmanma şansını 

yitirmektedir.226 Aynı şekilde muhtar için mahallede seçilmiş olmak prestij ve sosyal 

statü getirmektedir.    

 

 Mahalle, Bostaniçi Belediyesi’ne bağlıdır. Halen mahallenin üzerine kurulduğu 

arazi, aynı belediyenin toprakları olarak gözükmektedir. Mahalleliye belediye 

çalışmalarının yeterlilik seviyesi sorulmuş ve alınan cevaplar analiz edilerek 

aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.  

 
YÜZDE 

Evet 1,5 
Hayır 96,9 GEÇERLİ 
Cevapsız 1,5 

TOPLAM 100,0 
  

TABLO 3.47. Belediye Çalışmalarının Yeterliliği  
 
 Belediye çalışmalarını yeterli bulanların oranı %1,5 iken yetersiz bulunlar 

%96,9’dur. Başta su sorunu olmak üzere mahallenin alt yapısının son derece kötü 

olduğu tespit edilmiştir. Pis su çukurlarına düşerek hayatını kaybeden çocuk 

sayısının son 9 yılda toplam 7 olduğu düşünüldüğünde belediye çalışmalarından 

memnun olmamaları normal karşılanmalıdır.  

 

 Belediye başkanlığı seçimlerinde neye dikkat ettikleri sorulduğunda ise adayın 

özellikleri yüksek bir oranla seçilen seçenek olmuştur. 

 

 

                                                 
226 Ralf Dahrendorf, Class and Class Conflict in Industrial Society (California: Stanford University Pres, 1978),  
270. 



  
YÜZDE 

Partinin seçimi 6,2 
Adayın özellikleri 73,8 
Diğer 7,7 GEÇERLİ 

Cevapsız 12,3 
Toplam 100,0 

 

TABLO 3.48. Belediye Başkanlığı Seçimlerinde Dikkat Edilenler 

 

 Otoriteden yola çıkarak mahallelinin siyasete ilişkin tutumları incelenmiştir. 

Mahalle sakinlerine siyaset dendiğinde akıllarına gelen şeyler sorulmuştur. Alınan 

sonuçlar arasında diğerlerinden farklı olarak parti seçeneği seçilmiştir. Uzlaşma-hep 

beraber olma seçeneğini ise verdikleri cevaplar yanlış anlaşılır ve daha sonra 

başlarına bir şey gelir endişesiyle vermişlerdir. Bu konu yüz yüze görüşmeler 

esnasında tespit edilmiştir.  

 
 YÜZDE 
Çatışma-kavga  12.8 
Parti  35.0 
Uzlaşma - hep beraber olma 20.5 
İdare edilme 18.8 
Diğer 12.8 

 
 

TABLO 3.49. Siyaset Dendiğinde Akla Gelenler 
 
 
 Mahallelinin siyaset ile ilişkisi olup olmadığı sorulduğunda %75,4 oranında 

ilişki kurmadığını belirten mahalle sakini tespit edilmiştir. %24,6 ise izleyici olduğunu 

belirtmiştir. İzleyicilerin tamamı 25-60 yaş arası yetişkin erkektir.  

 

 

 YÜZDE 

İzleyici 24.6 

İlişki yok 75.4 

Toplam  100 

 

TABLO 3.50. Mahalle Sakinlerinin Politikayla İlişkileri 

 



 Siyaset analizinin aşamasında mahallelinin siyasi tutumlarını ölçmek amacıyla 

aşağıdaki hususlardan hangisinin daha değerli olduğu sorulmuştur. Mahalleli için din 

ve dinsel tutumların diğer seçeneklere göre daha önde olduğu aşağıdaki tabloda 

görülmektedir. Milliyet ve milliyetçilik üzerine fazla konuşmayan veya konuşmaktan 

çekinen mahalleli tarafından verilen cevaplar, detaylı antropolojik çalışmalarla 

ayrıntılandırılabileceği düşünülmektedir. 

 

 

 Yüzde 
Milliyet 3,9 
Din 77,9 
Sınıf ,6 
Diğer 17,5 

Toplam 100,0 
 

TABLO 3.51. Din-Milliyet-Sınıf Önem Tablosu 

 

 Mahallelinin boş zamanlarında yaptığı faaliyetler kurdukları ilişkiler açısından 

anlamlı olduğu için ayrıca incelenmiştir. Aşağıdaki tablodan da görüleceği gibi 

mahalleli boş zamanlarını değerlendirirken %57,5’i arkadaş, akraba ve komşu 

ziyaretlerine giderek yapmaktadır. %32’si için bu soru anlamlı gelmemiştir.  

 

 YÜZDE 

Arkadaş, akraba, komşu ziyareti 57,5 

Merkezdeki alanda alış-veriş 0,6 
Park, cay, bahçesi, piknik 2,8 
Pastane, lokanta 0,6 
Spor yapma 1,7 
Internet 0,6 
Diğer 4,4 

GEÇERLİ 

CEVAPSIZ 32,0 
TOPLAM 100,0 

 

TABLO 3.52. Boş Zaman Faaliyetleri 

 

 İş bulmaya çalışan mahalleli için  akraba ve hemşeri desteği çok önemlidir. 

Mahalle hane reisleri ve çalışacak çağa gelen erkekler, öncelikle ırgat pazarına 



gitmekteler ve akrabaları ve hemşerileriyle beraber iş beklemektedirler. Ayrıca Van ili 

kent merkezinde daha önce yerleşmiş hemşerilerinden iş istemektedirler. Muhtarın iş 

bulamayacağı artık herkes tarafından bilindiğinden ve resmi müracaat yapacak 

eğitimleri bulunmadığından bu seçeneklerin çok az seçildiği görülmektedir.   

 
 YÜZDE 
Resmi müracaat 6,8 
Akraba-hemşeri yardımı alırım 84,2 
Muhtar-belediye yardımı alırım 5,1 
Diğer 3,9 
Toplam 100 

 

TABLO 3.53. İş Ararken Başvurulan Kaynaklar  

 
 Mahalleliye sorulan bazı sorulara karşılık alınan cevaplar, analiz için yeterli 

görülmemiştir. Örneğin kimlerden borç alırsınız sorusuna sorulan soruya gülerek 

kimseden borç almadıklarını söyleyerek cevap vermişlerdir. Mahalleli için girişim söz 

konusu olmadığından girişimleriniz için kimden yardım alırsınız sorusu da aynı 

şekilde gülerek cevaplanmamıştır. Benzer örneklerinden farklı olarak fakat sonuçta 

zorunlu olarak göç eden göçmenlerin devlet kurumları veya resmi kurumlarla 

ilişkilerine ait ağlar araştırılırken de alınan sonuç yeterli görülmemiştir.  

 

Mahallelinin kent merkezinde yaşayanlarla kurduğu ilişki seviyesi çok 

düşüktür. Kendini yabancı olarak tanımlayan sakinler, zaman içinde öteki stratejisi 

geliştirmiştir. Teorik olarak kişi, rasyonel iki stratejiyi izleyerek kent yaşamının 

müphemliği konusunda radikal çözümler arayabilmektedir. Bu stratejilerden ilki, 

yabancıların davranışlarındaki sürpriz öğesini ve dolayısıyla da öngörülemezliği 

önemli ölçüde azaltmak ya da tamamen yok etmektir. Öteki strateji ise bu olumsallık 

öğesini ilgisiz/önemsiz kılacak yol ve araçlar kullanmak; yabancıların hareketlerini, 

fark etmek ya da dikkat etmek zorunda olmadığı arka planla harmanlamaktır.227 

Mahalleli bu iki stratejiyi de kullanmaktadır. Yabancı olarak tanımladığı kentlileri hem 

tamamen yok etmekte hem önemsiz kılmaktadırlar. Aslında birçok çalışmaya göre 

kendileri yabancı olan mahalle sakinleri, görüşmeler esnasında kent sakinlerini 

yabancı olarak tanımlamışlardır. Kentlilerle yapılan görüşmelerde de benzer 

sonuçlarla karşılaşılmıştır. Kentliler, Y.E.M. ile belirsizliği hapsetmişler ve göç 
                                                 
227 Zygmunt Bauman, Parçalanmış Hayat, Postmodern Ahlak Denemeleri (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2001), 
171. 



edenleri yabancılaştırmışlardır. Modern projeye uygun olarak mahalleli kentlilerin 

belirlenimsizlik nefretinin odaklarından biri olarak seçilmiştir. Bu konuda yoğun 

çalışmalar yapan Bauman’ın da ifade ettiği gibi; nefret, yabancılar sınıfı (göçmenler) 

üzerinde odaklaşırken diğer yandan bu insanların tecrit edilmesi ile olumsallık 

sorununa aranan çözümün bulunduğu kabul edilmektedir.228 Kentliler tarafından 

hazırlanmamış fakat hazır bulunmuş bu mahallenin kente eklemlenmesi bu açıdan 

güç gözükmektedir.  

 

3.6. Y.E.M.’DE ORTAK YAŞAM (KAMUSAL ALAN) : 
 

 Y.E.M.nde yapılan çalışmanın son bölümü olarak kamusal alan çalışması 

seçilmiştir.  

 

 Mahalle sakinleri için kamusal alan, evlerinin kapısından başlamakta ve bir 

çoğu için mahallenin sınırlarında bitmektedir. Özellikle kadınların daha sonra da yaşlı 

ve çocukların mahalle dışında bulunmamaya dikkat ettikleri görülmüştür. Erkekler ise 

vakitlerinin büyük bir kısmını ev dışında geçirmektedir. Bu bölümde başta ev 

dışındaki yaşamları olmak üzere belediye ile ilişkileri,  

 

3.6.1. Ev Dışı Yaşam : 
 

 Y.E.M.de yapılan anket çalışması sonucunda mahalle sakinlerinin büyük bir 

kısmının ev dışından anladığının arkadaş ve komşu ziyareti olduğu görülmüştür. 

%57,5 oranında bir grubun komşu ziyaretine gitmesinin yanında %32 oranında bir 

grup için ev dışı yaşam söz konusu değildir. Yüz yüze görüşmeler esnasında ev 

dışında yaşam üzerine de sorular sorulmuş ve dede, nine ve daha yaşlıların 

çoğunlukla hastalıklarından veya geleneklerinden dolayı evden çıkmamaya gayret 

ettikleri öğrenilmiştir. Park, çay bahçesi, alış-veriş, pastane, lokanta vb. yerlere 

gidenlerin ise 15-25 arası genç erkekler olduğu ve bu grubun da gitme sıklığının çok 

düşük olduğu tespit edilmiştir.  
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 YÜZDE 

Arkadaş, akraba, komşu ziyareti 57,5 
Merkezdeki alanda alış-veriş 0,6 
Park, cay, bahçesi, piknik 2,8 
Pastane, lokanta,  kahve 0,6 
Spor yapma 1,7 
Internet 0,6 
Diğer 4,4 

GEÇERLİ 

Cevapsız 32,0 
TOPLAM 100,0 

TABLO 3.54. Boş Zamanlarda Gidilen Yerler  

 
Mahalle erkeklerinin kahveye gidişleri çok seyrek olmaktadır. Büyük kentlerde 

görülen ve erkeklerin sosyalleşme mekanı olarak kullandıkları kahve veya diğer bir 

ifadeyle kahvehane, erkekler tarafından seyrek bir şekilde kullanılmaktadır. Kahvede 

tüketilecek içeceklere verecek paraları olmadığını ifade eden sakinlerin, gelir 

seviyelerinin düşük olması bu açıdan kahveye gidişi seyrekleştiren en önemli faktör 

olarak tespit edilmiştir.  

 

 Yüzde 
Evet,sıkça 10,9 
Evet bazen 31,4 
Hayır 57,7  
Toplam 100,0 

 

TABLO 3.55. Kahveye Gitme Sıklıkları 
 

Büyük kentlerde yapılan alan çalışmaları sonucunda ortaya çıkan hemşeri 

kahveleri, Van İli merkezinde de görülmektedir.229 Muhtardan, mahallelinin 

Hakkarililer Çay Ocağı’na gidildiği öğrenilmiştir. Ancak hafta içi çoğunlukla işçi 

pazarının olduğu bölgede bulunan kahvehanelere gidilmektedir. Bu açıdan 

kahvelerin, mahalle yetişkin erkekleri için önemi bulunmaktadır. Bu mekanlarda 

erkekler, daha geniş ilişkiler kurabilmektedir. Mahalleli ile yapılan yüz yüze 

görüşmeler esnasında kahvelerde geçirilen vakit süresince kendi deyimleriyle kader 

birliği kurmaktadırlar. Yalçın, Hakkari’de yaptığı çalışması sonucunda kahvelerin, 
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yalnızca kasabalarda ve ilçe merkezinde bulunduğunu belirlemiş ve cami dışında bir 

kamusal alana rastlamamıştır.230

 

3.6.2. Evlilik  :  
 

Kırsalda görüldüğü gibi kadının cinselliğinin mutlaka bir erkeğin denetimi altına 

girmesi gerekmektedir. Evlenene kadar kadının namusunu koruma görevi, en yakın 

erkek akrabasındadır. Bu akraba sırasıyla babası, olmadığı durumda erkek 

kardeşleri, son olarak da amcası veya amca oğullarıdır. Kadın evlenmesiyle cinsel 

denetimini kocasına vermektedir. Bireylerin cinsel ihtiyaçları ancak evlilik içinde 

karşılanabileceğinden, evlilik, ebeveynler için özel bir önem taşımaktadır.       

 

Hakkari ili ve çevresinde sıklıkla görülen evlilik çeşitlerine bakıldığında kırsalda 

görülen akraba evliliğinin burada da ön plana çıktığı açıkça görülmektedir. 

Akrabalarıyla sıkı ilişkiler içinde olan sakinler, evlilikleri söz konusu olduğunda da 

aynı ilişki ağlarını kullanmaktadırlar. En iyi evlilik biçiminin amca kızı-amca oğlu 

evliliği olduğu ifade edilmekte ve diğer çapraz kuzen evliliklerinin de çok önemsendiği 

görülmektedir. 

 

Kız çocuklarını, komşu, hısım ya da akraba olan bir haneye vermek, kızlar için 

daha iyi olacağı değerlendirilmektedir. Farklı hanelerden erkeklerin aynı hane içindeki 

kız kardeşlerle evlenmesi, çoğu zaman kızları alan iki hane arasında yakın bir 

bağlantı kurulmasını sağlamaktadır. Bu husus Yalçın’ın çalışmalarında da aynı 

şekilde tespit edilmiştir.231 Bu stratejinin arkasında “eğer bir kadın iyi bir eş olduğunu  

kanıtladıysa, onun kız kardeşini neden bir ahbaba ya da bir kuzene almayalım ki?” 

düşüncesi yatmaktadır. Bir kadının güzel, çalışkan, uysal olması, evi iyi çekip 

çevirmesi, iyi ahlaklı olması, onun bekar kız  kardeşlerinin evlilik durumlarını da 

etkilemektedir. 

 

Yeni evlenen çiftlerin ikameti, geleneksel olarak erkeğin babasının evinde 

oturmaya dayanmaktadır. Otoritenin sahibi evdeki yaşlı erkektir. Onun ölümüne dek 

                                                 
230 Lale Yalçın-Hekmann, Kürtlerde Aşiret ve Akrabalık İlişkileri (İstanbul: İletişim Yayıncılık, 2002), 105. 
231 A.g.e., 275. 



diğer fertlerin söz hakkı bulunmamaktadır. Mahallede çoğunlukla, evlenen çifte evin 

oturma odalarından biri verilirken bazı hanelerde evin dışında -hemen bitişiğe- 

tuğlalarla örülen bir odacık yapıldığı görülmüştür. Yüz yüze görüşmeler ve muhtar 

kayıtlarına göre evlenip başka bir mahalleye taşınan görülmemiştir.  

 

Mahalle sakinlerinin geniş haneler şeklinde bir arada oturmaları babanın 

otoritesinin dışında gelirleri olmamasına bağlıdır. Evlilik, Türk hane kurma sisteminde 

yeni bir kuşağın biyolojik yeniden üretiminin başlamasına işaret etmektedir. Aynı 

zamanda bu şekilde yeni kuşakla duygusal yakınlık kurulmakta ve bu kuşağın 

yetişmesine ilişkin kararlar en yaşlı kuşak tarafından verilmektedir.232 Ancak 

belirtilmesi gerekir ki, Y.E.M.de bir arada oturmanın altında yatan, gelir seviyelerinin 

düşük olmasıdır.  

 

Mahalle sakinleri için düğünler, bireylerin sosyalleştiği nadir olaylardan biridir. 

Genç kızlarla delikanlıların birlikte dans edebildiği ve konuştuğu, ayrıca yiyecek güzel 

yemeklerin bulunduğu fırsatlar olarak görülmektedir. Yalçın tarafından Hakkari 

bölgesinde analiz edilen düğünlerde hane, sülale veya aşiretin güçlü olduğu oranda 

düğünün de o kadar kalabalık ve herkese açık olduğu tespit edilmiştir.233 Ancak 

Y.E.M.de katıldığımız düğünlerde gelir seviyelerinin düşük olmasından dolayı 

Hakkari’de tespit edilen oranlarda büyük sofralar kurulmamakta fakat oyunlar kadın-

erkek karışık olmak üzere oynanmaktadır. Mahallenin girişinde bulunan okulun 

arkasındaki bölgede kurulan müzik sisteminden yüksek sesli yayın yapılmak suretiyle 

bütün mahalleliye düğün ilan edilmekte ve aynı sırada da mahalleli yöresel 

oyunlarını, yöresel kıyafetleriyle oynamaktadır.  

 

Hakkari’de insanlar yalnızca dini nikah ile evlenmekte iken234 mahallede önce 

dini nikahın kıyıldığı, ardından (3-5 gün sonra) ise resmi nikahın yapıldığı 

görülmüştür. Dini nikah ya da medeni nikahla mı evlendikleri sorusunda yapılan 

araştırmalara göre büyük kentlerde sadece dini nikahla evlenenlerin oranı yüzde 5.1 

                                                 
232  Lale Yalçın-Hekmann, Kürtlerde Aşiret ve Akrabalık İlişkileri (İstanbul: İletişim Yayıncılık, 2002), 116, 
117. 
233 Lale Yalçın-Hekmann, Kürtlerde Aşiret ve Akrabalık İlişkileri (İstanbul: İletişim Yayıncılık, 2002), 290. 
234 Lale Yalçın-Hekmann, Kürtlerde Aşiret ve Akrabalık İlişkileri (İstanbul: İletişim Yayıncılık, 2002), 297. 



iken, oran köylerde yüzde 30 olmaktadır.235 Muhtar ile yapılan görüşmede daha 

önceleri medeni nikahtan kaçınıldığı ancak okula gidecek çocuklar için nüfus cüzdanı 

gerekmesi nedeniyle son yıllarda mahallede evlenen bütün gençlerin resmi nikah 

yaptıkları öğrenilmiştir.  

 

Mahallede başlık parası erkeğin gelir seviyesine göre alınmaktadır. Bir çok 

mahalle sakininin gelir seviyesi çok düşük olduğu için genellikle alınmamaktadır. Bazı 

durumlarda başlık parası istendiği de öğrenilmiştir.   

                                                 
235 Mübeccel Kıray, Toplumsal Yapı, Toplumsal Değişme, ( İstanbul, Bağlam Yayınları, 1999), 249. 



4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: 
 

Mahallelinin göç ettiği Hakkari İli, göç edilen Y.E.M. ve Van İli kent merkezi çok 

özel örnekler olmalarının yanında, göç edilen 1993-1994 yılları ve göç ediş şekilleri 

de alışık olunmadık durumlar içermektedir. Alan çalışmasının yapıldığı ve bu 

çalışmanın yapılmasına neden olan Y.E.M. ve mahalle sakinlerinde özellikle bir kent 

araştırmacısının değinebileceği hemen her şey bulunmaktadır. Mahalle, her yönüyle 

kendine özgü, çok farklı bir örnektir. 

 

Mahallelinin kentsel sistem içerisindeki yeri, yerele özgü ilişki ağları dikkate 

alınarak analiz edilmeye çalışılmıştır. Mahalle sakinlerinin kentleştiklerini iddia etmek 

çok zor olduğu gibi kentleşme gayreti içinde olduklarını söylemek de bir o kadar zor 

görünmektedir. Kent ve kentle ilişkileri göç sonrası büyük kentlerde yaşayan 

göçmenlerden oldukça farklıdır.  

 

Mahallelinin ana sorunları alan çalışması neticesinde üç ana grupta 

toplanmıştır :     

 

1. Göç Edenlerin İstihdam Sorunları: 

 

 Göç edenler beraberlerine getirdikleri hayvanlarını ve diğer mallarını satarak 

bir süre bununla yaşamlarını sürdürmüşler, ancak bu insanlar son durum itibariyle 

hazırı tüketmişlerdir. Göç ettikleri yer, ekonomik bakımdan gelişmiş olmadığından, 

ayrıca bu insanların tarım ve hayvancılık dışında bir meslek ve becerileri 

olmadığından istihdam imkanı bulamamışlardır. Bir kısmı seyyar satıcılık, hamallık, 

bekçilik gibi marjinal işler bulmuştur. Ancak büyük çoğunluğu işsizdir. Muhtardan 

öğrenildiği kadarıyla bazı yetişkin erkeklerin Van İli çevre ilçeleri ve köylerinden 

nadiren gelen çobancılık tekliflerini değerlendirmekte ve çalışmaktadırlar. Bu nedenle 

bu bölgeye dönük hayvancılığı merkezine alacak bir teşvik politikası acilen devreye 

girmediği taktirde bölgede yaşayanların ve göç edenlerin istihdamı 

sağlanamayacaktır. İstihdama yönelik kalıcı çözümler üretilemediği takdirde ise 

mahalle sakinlerinin gelir seviyelerinin arttırması imkansızdır.  

 



2. Göç Edenlerin Eğitim Sorunları: 

 

 Araştırma neticesinde ortaya çıkan sonuca göre, göçmenlerin eğitim 

ortalamalarının genel ortalamanın altında olduğu görülmüştür. Okula başlama çağına 

kadar Türkçe öğrenmeyen / öğretilmeyen çocuklar ilk iki sınıfta Türkçe’yi öğrenmenin 

ardından okumaya başlamaktadırlar. Bu konu ailelerin bilinçlendiril-mesiyle 

düzeltilmeli ve ilköğretim eğitimini bile eksik alan bu çocukların genel ortalamaya 

uygun eğitim alması sağlanmalıdır. Eğitimsiz olarak yetişkin olacak bu gençler, ileride 

işsizliğin, umutsuzluğun ve güvensizliğin içine  düşecektir. 

 

3. Göç Edenlerin Sağlık Sorunları: 

 

 Mahalledeki sağlık hizmetlerinde büyük bir aksama vardır. Sağlık personeli 

yetersizdir. Mahallede önleyici sağlık hizmetleri yoktur veya çalışma boyunca edinilen 

bilgilere göre hiç rastlanmamıştır. Göç eden insanlar, birden çok aile bir arada 

yaşadıklarından, küçük (75 metrekare) ve sağlıksız, alt yapısız evlerde ve 

barakalarda barındıklarından ve  gerekli temizlik sağlanamadığından bit, pire, uyuz 

gibi rahatsızlıklara yakalanmaktadırlar. 

 

 Göç eden insanlarda önlenebilir ve tedavi edilebilir bir çok hastalık mevcuttur. 

Ancak göçmenler, özellikle kadın ve çocuklar, parasızlıktan, dil bilmediklerinden, 

utangaçlıklarından, sağlık hizmetlerinden yararlanamamaktadır.  

 

 Bölgenin güvenlik ortamından kaynaklanan psikosomatik rahatsızlıklar 236, 

kadın ve çocuklarda yoğun bir şekilde görülmektedir. Sürekli gerilim ortamı 

hipertansiyon biçiminde kalp rahatsızlıklarına yol açmaktadır. Kadınlarda düzensiz 

adet kanamaları, hatta adet görmeme, düşükler, çocuklarda cilt döküntüleri, yüzde 

döküntüler, kaşıntı, egzama gibi şikayetler artmıştır.237  

 

                                                 
236 Önceleri Hakkari’de yaşadıkları beldenin terörist unsurlarca sürekli taciz edilmesi, ardından zorlu bir 
yolculuk ile Van İli’ne gelişleri, halen yaşadıkları Y.E.M. e yerleşene kadar çadırlarda geçirdikleri 1-1,5 yıl ve 
mahalleye yerleştikten sonra sürekli azalan gelirleri, bütün mahalle halkının farkında olmadıkları psikosomatik 
rahatsızlıklara neden olmuştur.  
237 Bu bilgiler Van İli 2 Nolu Sağlık Ocağı yetkililerinden alınmıştır. 



Alan çalışmasının sonucunda uzaktan çok düzenli ve tertipli görünen Y.E.M. 

sakinlerinin tutum analizi yapılmış ve sonuçlar tablolar halinde ortaya konduktan 

sonra, yüz yüze görüşmelerle zenginleştirilmiştir. Kente eklemlenememiş bir göçmen 

grubu olan mahallelinin problemleri her geçen gün kronikleşmektedir. Alan 

çalışmasının sonucunda elde edilen bulgular aşağıda sıralanmıştır:  

 

1. Y.E.M. projesi, modern bir projedir. Van ili her ne kadar modern bir kent 

olmasa da proje benzer modern projelere uygun olarak hayata geçirilmiş ve kente 

gelen göçmenler ayrıştırılmıştır. Diğer bir ifade ile tehlike taşıyıcıları düzenli yaşamın 

dışına atılmışlardır. Y.E.M., kentin gidilmese iyi olur bölgelerinden biridir ve bu haliyle 

kentin arılığından ayrıştırılmıştır. Modern dünyanın kent planlamacıları için ütopik bir 

proje olan YEM, bugün için sakinse de önümüzdeki yılların ne getireceği tam olarak 

kestirilememektedir.  

 

2. Y.E.M. ve benzeri projelerin hepsi, hem oralarda yaşayan toplumsal 

gruplar itibariyle hem de fiziksel olarak dışarıdan yalıtılmış, içe kapalı dünyalardır. Bu 

fiziksel yalıtım, bazı mekanlarda tel örgüler ya da mekanların etrafına dışarıyla ilişkiyi 

tümüyle koparan duvarlar örülmesi yoluyla oluşturulmuştur. Y.E.M. projesi büyük 

kentlerde inşaatları devam eden soylulaştırma projelerinin tam tersi olarak Van ilinde 

de iyi niyetli bir çalışma ile hayata geçirilmiş ancak on yıl sonrasında, hazırlanan 

projenin bir köylüleştirme projesi olduğu tespit edilmiştir. Dönem valisi ve bu 

projede görev alan diğer yetkililer Köyden göç eden YEM göçmenleri için mucizevi bir 

ilaç keşfettiklerini ilan etmişlerdir. Fakat dozunda verildiği kabul edilen ilaç ile 

tedavinin olumlu sonuç verdiği görülememektedir.   

 

3. Ülkemizde, Jean Jacques Rousseau ve Jeremy Bentham gibi 

düşünürlerin “genel yarar” ve “toplumsal yararcılık” gibi görüşleri bir yana itilerek, 

Adam Smith’in, her şeyi oluruna bırakan düşünce sistemi toplum yaşamına egemen 

kılınmıştır. Kentlerimizin geleceği bakımından 18. yüzyılın bu eskimiş kuralından 

daha zararlı bir kılavuz bugün için düşünülememektedir. Kendi başına bırakıldığında, 

hiçbir şeyin iyiye gitmeyeceğine en güzel örneklerin verilebileceği alan, hiç kuşku yok 

ki, kentleşme, imar ve belediyecilik konularıdır. Hepimiz biliyoruz ki, zaten Kent 

Planlaması da, başıboşluğa, bencilliğe ve düzensizliğe dışardan karışmak, bireylerin 

yararıyla toplumun genel yararı arasında bir denge kurmak zorunluluğundan doğmuş 



bir bilim dalının adıdır. Bir yanıyla YEM, kent planlamasının gelişmekte olan bir kentte 

inşa edilen güzel bir örneği olarak görülmektedir. Eksik altyapısı ve yalıtılmış sosyal 

yönü ise projenin oluruna bırakılmış yanını göstermektedir.  

 

4. Göç ettikleri kente eklemlenemeyen göçmenlerde hemşehrilik ilişkilerinin 

gelişmediği, bunun yerine akrabalık ilişkilerinin geliştiği tespit edilmiştir. Geldikleri 

yerin tamamen boşalmış olması, göç edenlerin hepsinin akraba olması ve kente 

eklemlenememeleri hemşehrilik ilişkilerinin gelişmemesinin nedenleri olarak 

sayılabilmektedir. Göçmenlerin hemşehri derneği olmadığı gibi, topluca aynı 

mahallede yaşadıklarından böyle bir derneğe ihtiyaç duymamaktadırlar. Hemşehrilik 

ilişkisi sadece yetişkin erkekler tarafından kent merkezine gittiklerinde 

kullanılmaktadır.  

 

5. Değişik kentlerde yeni kentlilerin ortaya çıkışları farklılık göstermektedir. 

Bu nedenle bazı kentler için yeni kentli tanımı yerine kent-köylü  kullanılabilecektir. 

Kent-köylü ile kentin içinde köye ait üretim ve tüketim alışkanlıklarından 

vazgeçmeyenler kısaca kentin içine köyünü kuranlar kastedilmektedir. Kentin 

alışkanlıkları ve değerlerinden farklı olarak köye ait alışkanlık ve tutumlarını devam 

ettirmeye çalışan göçmen, kentin yaşam alanlarına girdikçe kültürel anlamda ve 

değişik seviyelerde şok yaşamaktadır. Kentli olmaya başlayan göçmen yaşadığı şoku 

zamanla ve yavaş yavaş atlatabilmektedir. 

 

6. Sema Erder’in Ümraniye çalışmasının sonucunda; göçmenlerin 

hanelerinin, hüner ve mesleklerinin verdiği olanaklarla “güvence” sorununu düzenli ve 

göreli olarak düzenli prestijli işlerle çözümledikleri; konut gereksinmelerini, formel ya 

da enformel piyasadan, sadece kullanım amacıyla karşılayan haneler oldukları 

belirtilmektedir. Bu hanelerin ortak özelliği, sağlık, emeklilik gibi sosyal güvence 

sağlayan kurumlar dışında, formel ya da enformel örgütlenmeler üzerinden kendi 

çabalarıyla sağladıkları sınırlı olanakların ancak kendi dar çevrelerini ayakta tutmaya 

yetebilmesidir. Bu nedenle, söz konusu hanelerin içe kapalı, az kişiyle ilişkili günlük 

yasaları vardır.238 Erder’in çalışmasını yaptığı alanda göçün çoğunlukla zincirleme 

yaşandığı dikkate alındığında sonucun, Y.E.M. ve benzeri toplu göç örnekleri için 

                                                 
238 Sema Erder, İstanbul’a Bir Kent Kondu Ümraniye (İstanbul: İletişim Yayınları, 2001), 293. 



farklılık arz ettiği görülmektedir. İstanbul göçmenlerinin hanelerinde ve mahallelerinde 

yapılan çalışmalar göçmenlerin kente gelmelerinin öncesinde güven ilişkileri 

kurduklarını ve ardından geldiklerini göstermektedir. Özellikle sıralı göçte veya 

zincirleme göçte haneden; önce göç edenin yanına yerleşme ve kente burada 

tutunmaya çalışma sıklıkla gözlenmektedir. Göç edenlerin akrabalık ilişkilerinin 

dışında hemşehrilik ilişkilerini de ihmal etmedikleri ve göç edilen yerin hemşerilerine 

kolaylıkla ulaşabilecekleri bir yer olmasına dikkat ettikleri gözlemlenmektedir. 

Mahallede yapılan çalışmalarda ise göçün topluca yapılmış olması ve hemşeri 

ilişkilerinin olmayışı yaşanan bu göçü, güven mekanizmaları eksik olarak başlayan 
göç şeklinde tanımlamamıza neden olmaktadır. Mahallelinin yaşadığı göç, bu 

yönüyle travmatik göç veya yeni bir ifadeyle güvensiz göç olarak tanımlanmalıdır.  

 

7. Kent içerisinde ayrıştırılan göçmenler, uyum mekanizmaları geliştirerek 

kente dahil olmaya çalışmaktadırlar. YEM göçmenlerinin yaşadığı göç, uyum 

mekanizmalarının geliştirilmesi açısından uyumsuz göç olarak tanımlanabilmektedir.  

 

8. Göçmüş olan insanları geriye götürmek de artık çare olarak 

görülmemektedir.   Geri döndürmeye yönelik çalışmalardan bugüne kadar olumlu ve 

kayda değer bir sonuç alınamamıştır. Batı toplumlarında son 20-30 yıldır problemin 

çözümü, yaşama kazandırmak üzerine kurulu stratejilerde aranmıştır. Mahallede 

yapılan alan çalışmasında göçmenlerin, modern yaşam tarzıyla ilgili bilgilerinin ya 

bulunmadığı ya da çok kısıtlı seviyede olduğu görülmüştür. Kentin köyleşmesi yerine 

köyden veya kırsaldan gelenin kentlileştirilmesi problemin odağındaki çözüm şekli 

olarak değerlendirilmektedir. Çünkü köylülük üzerine ne ekonomi ne de demokrasi 

inşa edilememektedir. 

 

9. Piyasaların rasyonalizasyon ve esneklik ile her geçen gün kalıcı işlerden 

geçici işlere geçmesi, artık yaşam boyu işleri ortadan kaldırmaya başlamıştır. Büyük 

kentlerin mesleki olarak donanımlı sakinleri için bile her geçen gün büyüyen bu 

sorun, kapitalistleşememiş Van İli sakinleri ile bunlardan daha da kötü durumda olan 

YEM sakinleri için çözümsüz görünmektedir. Uzun vadeli planlar yapamayan ve 

ümitlerini her geçen gün yitiren göçmenler, bu yanlarıyla büyük kentlere göç 

edenlerden daha zor durumdadırlar. YEM’e yapılan göç, bu yönüyle ümitsiz göç 

olarak tanımlanabilecektir. 



 

10. Güneydoğu illerinde doğmuş olan kesim, çok yakın tarihlerde, üstelik 

Sema Erder’in (1998) ”travmatik göç” benzetmesini doğrulayacak şekilde büyük kent 

deneyimi yaşamadan Van’a göç etmiştir. Kente hazırlıksız göç eden bu kesimin, 

nöbetleşe yoksulluk sistemini tanımlayan eşitsiz güç ilişkilerinin en altında yer 

almasını beklemek doğal sayılmalıdır.   

 

11. Türkiye’de kenti değiştiren; köylerden veya başka bölgelerden gelen göç 

akımıdır. Göçmenlerin büyük bir kısmı ne mekansal ne de toplumsal olarak kente 

uyum sağlayabilmiştir. Değişik dönemlerde topraktan kopuş yavaşlatılmaya 

çalışılmıştır. Köyden göçen nüfusu kente dahil etmeye hazır olmayan kentlerde 

eğitim, sağlık hizmetleri, uzmanlaşma-farklılaşma ile gelişmiş sanayi ve iş 

örgütlerinde çalışması sağlanamayan bu kitle, bir sorun olarak görülmüş ve çeşitli 

politikalarla şehre gelmeleri yavaşlatılmıştır. YEM ve benzeri kapitalistleşememiş 

şehirlere yaşanan göç, bu yönüyle geri döndürülemez göçtür.  

 

12. Göçmenler artık göçle beraber gerçekten kente gelip gelmediklerini fark 

edememektedirler. Bunun sebebi göçün artık mekanda sade bir değişimin ötesine 

geçmemesi veya geçememesidir. Köylülüğü aşamamış göçmenler, geldikleri kentte 

yeni düzenin üretim ve tüketim alışkanlıklarına uyum sağlayamadıklarından köylerine 

ait alışkanlıkları, aynen yaşamaya devam etmekte ve geldikleri dünyanın kısaca 

hayatın aynısını kente kurmaktadırlar. YEM’de açıkça gözlenen bu durum 

göçmenlerin göç ile hayatlarında bir şey değişmediği ve mekanda sade bir değişim 

yaşadıklarını göstermektedir. 

 

13. Türkiye’de, kırsal bölgelerden göç edenlerin büyük çoğunluğu ya kentlere 

çekirdek aile veya çekirdek ailelere mensup fertler olarak gelmiştir ya da kentte, 

memleketlerindekilere benzer haneler kurmuşlardır. Veriler bizi, kente göçün, hane 

yapısına sınırlı etki ettiği çıkarımına götürmektedir (Bu açıdan bölgesel farkları göz 

ardı etmemek gerekir). Yani, göçmenlerin kentleşme sürecine paralel olarak, kırsal 

kesimde var olduğu düşünülen, babasoyluluğa dayalı geniş aile hanesinden, kentli 

çekirdek aile hanesine doğru bir değişimin gerçekleştiğini gösteren kanıt pek yoktur. 

 



14. Sınıfların tarih sahnesinden ayrılması çok eskilere dayanmakla birlikte, 

tahsis edilen sınıf sayısı, tarihsel ve politik koşullara bağlı olarak değişmiştir. Örneğin 

sınıfsal yapı ne kadar  parçalanmış ve hareketliyse, sınıfların sayısı da  o kadar çok 

olmuş; buna karşın kutuplaşmış iki sınıflı modeller de sınıfsal çatışmaların önemini 

vurgulamıştır. Dolayısıyla bu sorunun kesin bir cevabı olmamasına rağmen 

günümüzde tartışılan yeni–Marksist ve yeni-Weberci sınıf haritalarının giderek 

birbirine yaklaştığı dikkate alındığında; sınıfsal gücün ana kaynaklarına, yani 

mülkiyet, bilgi ve fiziksel emeğe başvurarak, sınıfı, üç temel gruba indirgemek 

mümkündür. Ancak ana toplumsal sınıfları kapsayan toplumsal konumların kesin 

gruplaşmaları ve bunların belirlenmesi önemli bir tartışma konusudur.239 Burada 

kastedilen yüksek, orta ve alt sınıflar herkes tarafından bilinmekte ve halen bir çok 

bilim insanı tarafından çalışılmaktadır. Fakat yukarıda sıralanan üç ana kaynaktan hiç 

birine sahip olmayanlar sınıf-altı olarak tanımlanabilecektir. Sınıf-altı ile kastedilen 

herhangi bir şekilde mülkiyete sahip olmayan, varoşlarda ve gecekondularda 

yaşayan; eğitim almamış, cahil veya ilkokul seviyesinde bir eğitim düzeyini 

geçememiş; fiziksel olarak çalışabilecek durumda olsa bile istihdam imkanlarının 

kıtlığı nedeniyle fiziksel emeğini kullanamayan ve hepsinden de kötüsü geleceğe dair 

hiçbir umudu olmayan gruplar kastedilmektedir. Herhangi bir sınıfa dahil olmayan 

mahalle sakinleri, sınıf-altı bir kategoriye ait olmalarını kabul etmiş gözükmektedirler. 

Resmi ve gayri resmi sosyal güvenlik programları bu durumu desteklemektedir. 

Mahalle sakinleri her türlü kanaldan gelecek yardımlara bağımlıdırlar. Bu bağımlılık 

üzerine kurdukları yoksulluk kültürleri, yeni işler bulmalarına, sağlam topluluklar 

oluşturmalarına ve istikrarlı bir gelecek kurmalarına engel olmaktadır. Göç 

sonrasında fakirlik sınırlarının da altında, her yönüyle mücadele etme becerisini 

kaybetmiş, umudunu yitirmiş göçmenler bu yönleriyle alt sınıftan da düşük sınıf altı 

bir grup oluşturmaktadırlar.Türkiye’de sınıf-altı gruplar ve yoksulluk kültürü tam olarak 

tanımlanmadığı için mahallelilerin hangi sınıfa girdikleri veya giremedikleri tartışma 

konusu olmaya devam edecektir.    

 

15. Dahrendorf’un ifadesiyle, mülk ve otorite arasındaki ilişkinin sosyal 

sınıfların oluşumunda temel oluşturduğu bilinmektedir. Sınıflar, bu yönleriyle 

birbirlerine zıt, diğer sınıflardan bağımsız olarak izolasyonda bulunmamaktadırlar. 

                                                 
239 Stephen Edgell, Sınıf (Ankara: Dost Kitabevi, 1998), 62. 



Bireyler, sadece diğer bir sınıfla ortak mücadele içinde bulunduklarında sınıf 

meydana getirmektedirler; ve sınıf oluşumunu etkileyen güç, sınıf çıkarları olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bir bakıma, sınıf çıkarı sınıf oluşumundan önce gelmektedir. 

240 Göç eden grupları büyük kent, anakent veya metropoliten kentlere gidenler bir 

grup, diğer kapitalistleşememiş kentlere gidenler bir grup olmak üzere ikiye 

ayırdığımızda, ikinci grupta sınıf bilincinin oluşamadığı, yaptığımız alan çalışmasında 

sıklıkla görülmüştür. Birinci grubun üyeleri gittikleri kentlerdeki iş ve istihdam fazlalığı 

nedeniyle bir şekilde biraz zaman da alsa işçi sınıfına dahil olurken; ikinci gruba dahil 

olanlar gittikleri yerlerin istihdam kapasiteleri çok sınırlı olduğundan ve kendi bilgi ve 

beceri seviyeleri çok düşük olduğundan en alt sınıfa dahi dahil olamamaktadırlar. Bu 

şekilde en alt sınıfa dahi giremeyen göçmenler, ortak bir mücadele ruhu 

geliştirememekte ve çıkarları için mücadele edememektedirler. 

 

16. ‘Proleterleşme’ teriminin Marx’ ta ki son anlamında, işçi sınıfının siyasi 

bilincinin gelişmesine işaret edilmektedir. Bu, proleterleşmenin en önemli, en 

karmaşık ve en tartışmalı boyutudur. Marx’ın iddiasına göre, proletaryanın boyutları, 

yoğunluğu ve nispi fakirliği büyüdüğünde ve  işte gerilme yaşandığında, işçiler, 

ücretlerini ve çalışma şartlarını savunmak ve/veya iyileştirmek için birleşirler: Başka 

deyişle, burjuvaziyle sınıfsal çatışma yaşamaya başlarlar.241 Herhangi bir sınıfa ait 

olmayan mahallelinin, hiçbir grup, kurum veya kuruluşla çatışmadığı tespit edilmiştir. 

Mahalleli için önemli olan çalışma saatlerini iyileştirmek, ücretleri konusunda pazarlık 

yapmak vb. değil, çalışacak iş bulmaktır. 

 

17.  Türkiye’de terör nedeniyle yaşanan göç, cebri, ani ve toplu olduğundan 

kentler göç edenleri özümseyememiş, tersine bir çok kent köyleşmiştir. Diyarbakır, 

Van, Şanlıurfa ve diğer birçok kentte hızlı ve çok çarpık bir gecekondulaşma olmuştur 

ve bu süreç halen devam etmektedir.  

 

18. Hiçbir sınıfa ait olmayan, YEM göçmenlerinin yaşadığı göç bütün 

sıralanan maddeler ışığı altında bakılınca zorunlu ve zor bir göç olmuştur. Mahalle 

sakinlerinin uzun bir süre daha kente eklemlenemeyeceği açıktır. Kentin yanında olan 
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241 Stephen Edgell, Sınıf (Ankara: Dost Kitabevi, 1998), 16. 



fakat kentlilerin bir o kadar dışında kabul ettikleri YEM göçmenleri, istihdam 

sorununun acil olarak çözülmesiyle biraz olsun nefes alabileceklerdir. Aksi halde 

umutlarını yitirmiş bir grup olarak yaşamaya devam edeceklerdir.   
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6. EKLER : 
 

6.1. MÜLAKATLAR : 
 

 Y.E.M. çalışması özünde bir mahallenin sakinlerine yönelik tutum ve davranış 

incelemesi gibi gözükse de 1993 ile hızlanan Güneydoğu Anadolu göçünün dar 

alanda yapılmış bir çalışmasıdır. Bahsedilen dönemde belediye başkanları, valiler ve 

diğer kurum ve kuruluş başkanlarıyla yapılan görüşmelerin bir kısmı aşağıya 

sıralanmış ve alan çalışmasının dahil olduğu bütün ile ilgili özet bir bilgi verilmeye 

çalışılmıştır. 242

 
 6.1.1. VAN Valisi Abdülkadir SARI: 
 

 “Doğu ve Güneydoğu’da en çok göç alan iki il bulunduğunu varsayarsak, 

bunlardan birincisi Diyarbakır, ikincisi Van’dır. Van’da, büyük çoğunluğu Hakkari ve 

çevresinden olmak üzere büyük göç olayı yaşanmıştır. Tabela nüfusu 153.000 olan 

Van’ın bizim yaptığımız bir araştırmaya göre, Merkez nüfusu 457.380’dir. 

 

 Devlet bu göç edenlere yardım edecekse bunun bir politikası olması lazım, 

devletin bize imkan vermesi lazım ki biz de bu insanları rahatlatalım. 

 

 Bizim bu insanlara iş edindirme konusunda da çabalarımız var, kadınlarına 

halıcılık ve kilimcilik kursu veriyoruz. Şu anda Özel İdarenin Halı ve Kilim Atölyesi’nde 

1540 kadın çalışıyor, bunlara ücretlerini veriyoruz. Y.E.M.de okuma yazma kursumuz 

var. 

 

 Bir insan buraya isteyerek gelmez, bunun birinci müsebbibi bölgemizdeki terör 

olaylarıdır. İkinci sebebi, geriye giden hayvancılıktır. 

 

 Köye dönüş projesi kapsamında yaptığımız bir çalışma var. Dönüşü mümkün 

olan 820 hane var, bu 820 hanenin yaklaşık 118’ini yeniden yerleştirdik, gönderdik ve 
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şu anda göçünü sağlamaya uğraştığımız 702 hane var. Bunun için de 1997 yılının 

birim fiyatlarıyla 286 milyar para istedik; ama, bu para gelmedi. Bu para gelmeyince o 

çalışma yarım kaldı. 

 

 Geri dönüşün tam anlamıyla sağlanabilmesi için güvenliğinin sağlanmış olması 

lazım. Birkaç mezrayı en uygun şekilde bir araya getirip, arazilerine uzak olmayacak 

bir tarzda yerleşimlerini bu şekilde sağlamak lazım. Bu insanların geçimini 

sağlamamız lazım. 

 

 Van’a göç eden işsiz insanlarımız tablacılık yapmaktadır; yani, sınır 

ticaretinden dolayı Van’a gelen sebze ve meyveleri satmaktadırlar. Bana göre 

buradaki en önemli mesleklerden biri sınır ticaretinden dolayı tablacılık. Biz sınır 

ticaretini üç gün kapatalım, Van’da büyük patlama olur. 

 

 1990’dan günümüze kadar terör baskısıyla Van’a 1.065 aile toplu olarak göç 

etmiştir. Bir de münferit gelenler var. Bunların 436’sının 1994’te, 432’sinin 1995 

yılında ilimize geldiğini tespit ettik. Kayıtlar 1994 yılından itibaren tutulmaya başlandı, 

bundan önce gelenlerin kayıtları yok. Bizim tahminimiz göçle gelen nüfusun 200-250 

bin civarında olduğudur. 

 

 Biz, bunlardan 258 aileye ev yaptık. Bunun için harcanan paranın 80 milyarını 

Odalar ve Borsalar Birliği verdi, bir kısmını Acil Destek Fonundan karşıladık”.243

 
6.1.2. Van Belediye Başkanı Aydın TALAY: 

 

 “Bu insanların kendi köylerine dönmesinde büyük yarar var. Ancak devletin 

köye dönüş çağrıları Van’da olumlu tepki almadı. Henüz köyüne geri dönen yok. 

Fakat köy, cazibe merkezi yapılsa, ürettiği hayvansal ve tarımsal mamuller daha 

yüksek fiyattan satın alınsa bu insanların geri dönüşü hızlanır. 

 

 Geçmişte hayvancılık alanında yüksek vasıflı süt ve et tipi hayvan dağıtmakla 

devlet yanlış yaptı. Bu hayvanlar telef oldu. Köylü borcunu ödeyemedi. Bölgeye en 
                                                 
243 Necati Bozkurt, Denizi Kurutmak (İstanbul: Belge Yayınları, 2000),  289, 290. Odalar ve Borsalar Birliği 
tarafından verilen para, YEM inşaatı için kullanılmıştır. 



uygun olanı küçükbaş hayvancılıktır. Meralar üzerinde seyyar hayvancılıktan birden 

sabit hayvancığa geçiremeyiz.”244  

 
 Bir başka açıklama :  

 

 “Çok hızlı bir belediyecilik çalışması yapmamıza rağmen bunların dertlerine 

tercüman olamıyoruz. Göç edenlerin oluşturduğu Y.E.M. ve Beyüzümü Köyü civarına 

asfalt yol, altyapı, içme suyu temin edilememiştir. Çünkü bizim boyutlarımızı aşan bir 

maliyet arz etmektedir. Göç durmuş da değildir, hala devam ediyor. Ayrıca şehirde 

korkunç bir işsizlik hüküm sürüyor. Yerlisiyle göçmeniyle Van merkezinde 35 binin 

üzerinde işsiz vardır. Bunlar üç tekerlekli arabayı kapıp sokağa fırlıyor, kaldırımı işgal 

ediyor. Zaten dar olan cadde ve sokakları işgal ediyor. Van’da 7500’ün üzerinde bu 

arabalardan var. Belediye imkanlarıyla kısmen yardımcı oluyoruz. Fakat kömür 

fiyatları korkunç bir şekilde artmıştır. 

 

 Suç işleme oranı gittikçe artıyor. Köyünden kopup gelen, bir türlü yüzü 

gülmeyen bu insanlar, eğer bu tedirgin durumdan kurtarılmazsa ne kendileri rahat 

edecek ne de bizim rahatımızı bırakacaklar. Onun için şu anda büyük bir kaos 

yaşanıyor. Elektrik ve su parasını ödemedikleri gibi endeks memurlarını dövüyorlar. 

 

 Şehirde korkunç bir yapılaşma var. Atatürk Ormanı’nın eteklerinde tamamen 

çarpık yapılaşmayla mantar gibi gecekondular türemiştir. Çarpık kentleşme nedeniyle 

şehrin altı üstüne gelmiş vaziyette. Başta kanalizasyonumuz olmak üzere alt yapı üst 

yapı, su, yol, bütün belediyecilik hizmeti tek kelimeyle felç olmuş durumda. 

 

 Korkunç bir şekilde ağaç ve fidan tahribatı var. Üç yıl içinde diktiğimiz 180 bin 

fidanın yarıdan çoğu tahrip olmuştur. 

 

 Şehrin temizliği çok kötü bir örnek. Çöpleri poşete koymayı bırakın, sıvı atıkları 

bile yola saçıyorlar. 
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 Göç edenler vilayetçe önce parklara yerleştirildiler. Başta Kültür Parkı olmak 

üzere Kurtuluş, Dabbaoğlu parkları çiçekleriyle fidanlarıyla baştan başa tahrip 

oldu.”245

 

6.1.3. Van San.Odası : 
 

 “Van ilimizde toplu konut projelerinin uygulamaya konması, bunun düşük 

kredili ve köylerden göç edenlerin kullanabileceği şekilde yapılması gerekir. Yoksa, 

Emlak Bankasının yaptığı gibi üç-beş milyara satılan konutlar yapılırsa, elbette göç 

eden insanların bundan faydalanma olanağı olmayacaktır. Odamızın önderliğinde 

TOBB Genel Merkezinin aktarmış olduğu parayla gerçekleştirilen toplu konut projesi 

uygulandı. Köye dönmek isteyen insanların nasıl desteklenebileceğinin net bir şekilde 

ortaya konmasını istiyoruz.”246  

 

 

6.1.4. Van Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yekta 
HAYDAROĞLU: 
 

 “Van’da ilk kez bir organize sanayi bölgesi kuracağız, projesi biteli bir yıl 

olmuştur; ama daha tapumuzu alamıyoruz, devletten arsamızı alamıyoruz. Sınır 

ticareti meselesine gelince: Bugün Van’da 15 bin civarında seyyar satıcı vardır. Sınır 

ticaretinin kapatılması isteniyor, bu yanlış olur, zira, şu anda 15 bin işsiz insanımız bu 

yoldan para kazanmaktadır. Sınır köylerinin boşaltılmasından dolayı işsiz insanlar 

göç etti. Hayvancılıkla uğraşan insanlar buraya gelince boş kaldılar. Eskiden İran’a, 

Irak’a, Arabistan’a hayvan ihraç eden, en fazla küçükbaş hayvanın olduğu ilimizde; 

hayvan sayısı azaldı ve 30 milyondan 2 milyona düştü. Şimdi biz, İran ve Irak’tan 

kaçak yollardan küçükbaş hayvan alıyoruz. Bizim burada batıya en büyük göçümüz 

beyin göçümüzdür.”247  
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 6.1.5. Şırnak Valisi Halil Ulusoy : 
  

“İşsizliği tam ölçemiyoruz. Şırnak’ta çalışabilecek durumdaki insanların yüzde 

65’i işsiz. Buranın insanı ancak devlet kapısındaki işi iş olarak kabul ediyor. 

Tarlasında çalışsa bile kendini iş sahibi saymıyor. Temel sorun, vatandaşı üretken 

hale getirmektir. Üretmeyi, satmayı, para kazanmayı öğrendi mi kurtulacak. Bunun 

için koyunculuk, seracılık gibi pilot projeler uyguluyoruz.”248

 

6.1.6. Emniyet Genel Müdürü ve OHAL Eski Valisi Necati BİLİCAN;(OHAL 
Valiliği Dönemi 12,04,1997) 
 

 “Devletin o bölgede insanları rahatsız etme gibi bir düşüncesinin olmadığını, 

bölgenin çok dağınık bir yerleşim yapısına sahip olduğunu, köylerin ve küçük 

mezraların dağın başında, güvenlik kuvvetlerinden fazla uzakta olduğunu; 1980’li 

yıllara kadar orada huzur içinde hayvancılıkla geçimini sağladıklarını, hiç kimsenin o 

zamana kadar bu insanları köylerini terk etmeye mecbur hissettiremediğini, ancak 

1984’den sonra olayın değiştiğini, silahlı hareket başlayınca huzursuzluğun 

başladığını; Devletin buna karşı mezraları tek tek korumakta zorluk çektiğini, hepsine 

yeterli karakol açıp tehlikeden koruma imkanı bulunmadığını, zaman zaman onlara 

devletin koruyabileceği yerlere gelmelerini, böylece onlara zarar vermeden örgütle 

mücadele etmek istediğini; gizli şekilde örgüte yardım ve yataklık eden köylülerin 

olduğunu, örgütün bu köylerden memnun olduğunu, gitmesini de istemediğini; devlet 

örgütle mücadele ederken vatandaşın ne yapacağını bilemediğini, bu mecburiyetler 

altında, devlette de, köylülerin yaşam şartlarını başka yerde temin etme düşüncesi 

oluştuğunu; bunun zor kullanma olmadığını, oradan çek git düşüncesinin olmadığını; 

kendisinin OHAL valisine verilen köy boşaltma yetkisini kullanmadığını; zaman 

zaman bu şekilde taleplerin geldiğini beyan etmiştir.”249  
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6.2. RAPORLAR :  
 

Bizim alan çalışmamızın yapıldığı Y.E.M. için olmamakla beraber, Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi için T.B.M.M. tarafından hazırlanan ve aşağıda özetlenen rapordan 

da anlaşılacağı üzere bölgede terörist unsurların ortaya çıkmaya başladığı 1983 ile 

faaliyetlerinin doruğa ulaştığı 1993 yılları arasında çok fazla hissedilmeyen göç ve 

göçmene ilişkin sorunlar üzerine fazlaca çalışılmamış ancak bu tarihten sonra 

çalışmalar derinleştirilmiştir. Raporun “Çözüm için öneriler” ara başlığı taşıyan 

bölümünde özetle aşağıdaki hususlar bulunmaktadır:250

 

 (1) Terörle mücadele edilirken, aynı zamanda ülke içi ve dışından bilim 

adamlarının da iştirakiyle bazı derinlemesine çalışmalar yapılması yararlı olacaktır. 

  

 (2) Terörle mücadele ediyoruz derken, halkın rahatsız edildiği, küstürüldüğü 

göz önünde bulundurulmalıdır. Bu uygulamada, varsa yapılan hataların ve eksiklerin, 

ortaya konularak tartışılması ve bunlara gerçekçi çözüm bulunması gerekmektedir. 

   

(3) Silahlı Kuvvetlerimize ve güvenlik güçlerimize öncelikle bölgede hizmet 

veren unsurlara acilen münasip sayıda (20 adet) Kobra tipi silahlı helikopter ile asgari 

20-30 adet Sikorsky tipi ağır ve silah ve personel taşıyan helikopterler alınması 

bölgede aynı anda birden fazla olaya müdahale edebilecek çevik bir kuvvet 

yaratacaktır. 

  

(5) Sınır ticaretinin geliştirilmesi, hatta serbest bırakılması zaruridir. 

  

(6) PKK terör örgütüne olan desteği kesebilmek için halkın kazanılmasına 

önem verilmeli, hizmet götürülmesi güç olan mezra ve köyler büyük yerleşim 

merkezlerine katılmaya teşvik edilmelidir. Göçün bu eğilimde devamı halinde yakın 

gelecekte, bölgede 2-3 milyon civarında nüfus kalacağı, diğerlerinin batıya göç 

edeceği anlaşılmaktadır. Ancak bu göçe el atılmaz ve bir plana bağlanmazsa, sadece 

hali vakti yerinde olanların göç etmesi fakirlerin bölgede kalması sonucu doğacak, bu 

da bölgeyi anarşiye hassas hale getirecektir. Bunu önlemek için göçün planlı, her 
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kesimden alınarak ve batıda dengeli biçimde dağıtılarak yapılmasına yardımcı 

olunması, hatta düzenlenmesi gerekmektedir. 

  

(7) Bölgede cazibe merkezleri olarak belirlenerek bazı illere yatırım ve 

yerleşme için özel bir teşvik sistemi uygulanarak, yatırım ve yerleşme için çekici hale 

getirilmeli, böylece kırsal kesimin boşaltılması teşvik edilmeli ve kolaylaştırılmalıdır.” 


