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ÖNSÖZ
Yaşadığımız yüzyılda gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkelerde kentleşme,
göç ve suç ilişkisi sosyal ve ekonomik bağlamda en önde gelen önemli konular
arasında yer almaktadırlar. Çünkü kentleşme, göç ve suç ilişkisi toplumun ekonomik
ve sosyal yapısı ile insan tutum ve davranışlarında belli bir takım değişmelere yol
açabilme gücüne sahip olgulardır. Özellikle sanayileşme, kırdan kente göçle
kentleşme ve göçün etkisiyle ortaya çıkan problemlerden suç ile ilgili sorunlar
gelişmekte olan ülkelerin çözüm üretmeye çalıştığı sorunların başında gelmektedir.
Çağımızda toplumlar bir değişim süreci içindedir. Bu toplumsal yapıdaki
değişmenin en belirgin göstergesi giderek artan kentleşme olayıdır. Demografik bir
olay sonucu olan kentleşme sürecinde ekonomisinin de bileşimi ile giderek değişime
uğrarken, işgücü tarım dışı uğraşılara yönelmektedir. Bununla birlikte kentleşmenin
zorunlu bir sonucu olan çevre değişikliği sosyal yaşamın tüm yönlerinde köklü
değişikliğe neden olmaktadır. Göç ile kentlere yerleşen fert, çevre değişikliğinin
yanında iş, konut, yalnızlık, uyum, suç, şiddet gibi bir çok problem yaşamaktadır.
Böylece kentleşme olgusu ile kentler bir biçim alırken, bazı temel sorunları da
beraberinde getirmektedir. Buradan hareketle çalışmamızda, kentleşme sürecinin
insan tutum ve davranışlarında oluşturduğu değişmeler ve çarpık kentleşme ve bunun
sonucunda ortaya çıkan temel sorunlardan olan göç ve suç olgusu ve gelişiminin
ortaya konması ile birlikte kent merkezinde, kırsal kesimde ve gecekondu bölgesinde
işlenen suçların gerek sayısal gerekse niteliksel açıdan farklılıklar göstereceği
varsayımından hareketle böyle bir farklılaşmanın bulunup bulunmadığını ortaya
koymaktır.
Tez konusunun belirlenmesinde ve tezin yazılması aşamasında değerli fikir ve
yorumlarını aldığım bana her türlü desteği sağlayan tez danışmanım ve sevgili hocam
Prof.Dr. Can HAMAMCI’ya, kaynak temininde yardımcı olan ve fikirleriyle
çalışmaya katkı sağlayan, Prof.Dr. Ruşen KELEŞ ve Yrd.Doç.Dr. Cengiz BAŞAK’a
şükranlarımı sunarım. Ayrıca meslektaşım Yasin GÖKTEPE’ye ve son olarak
çalışmalarım boyunca desteklerini esirgemeyen aileme de teşekkür etmek isterim.
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GİRİŞ
Kentleşme bir değişme sürecidir. Gelişmekte olan ülkeler kentleşmeyi, ileriye
dönük kalkınma hedeflerine varmada hızlandırıcı ve yön verici bir araç olarak
kullanmakta ve bunun yanında kentleşme sonucu meydana gelen sorunları, olumsuz
etkileri (göç ve suç olgusunun oluşumu) ortadan kaldırmak için büyük çaba
harcamaktadırlar. Bu noktada kentleşme ve kentleşme sürecinde suç olgusunun
oluşumu sadece kentlerimizin güncel ve önemli sorunları arasında yer alması nedeni
ile önemini büyük derecede korumaktadır.
Bilindiği üzere kentlerin asıl gelişmesi sanayi devriminden sonra olmuştur.
Sanayi devrimiyle birlikte kentlerin gelişmesi, büyümesi, büyük endüstri merkezleri
halini alması köylerden kentlere doğru olan göçlerin artmasına ve hızlı bir
kentleşmenin ortaya çıkmasına neden olmuş ve 21. Yüzyılın en önemli
özelliklerinden birini teşkil eden bu hızlı kentleşme süreci ile birlikte gerek
bireylerin, gerekse bir bütün olarak toplum hayatını etkileyen, hızlı ve sağlıksız
kentleşmenin sebeplerinden olan göç faktörünün etkisiyle başta suç ve suçluluk
olmak üzere işsizlik, konut, yalnızlık, yabancılaşma gibi bir çok sosyal problem
ortaya çıkmıştır.
Bu çalışmamızda, hızlı ve sağlıksız yaşanan kentleşme sürecinde meydana
gelen göç olgusuyla toplumsal problemlerin en önemlilerinden birisi olan suç ve
suçluluk ele alınarak, göçün ve kentleşmenin suçu nasıl etkilediğini ortaya koymaya
çalıştık. Kentleşme sürecinde göçün suç üzerindeki etkisini incelemede veri ve
istatistik olarak, Gaziantep ilinin suç verilerinden yararlandık. Buna göre
Gaziantep’in kentleşen kesimi (gecekondu), kent merkezi ve kırsal kesimi olmak
üzere üç bölüm olarak suç verilerini elde ederek, karşılaştırma sonucu kentleşme
sürecinde göçün suç oluşumu üzerindeki etkilerini ve sayısal niteliklerini ortaya
koymaya çalıştık. Bu noktada bu bölgelerin suç nitelikleri ve sayıları ile karşılaştırma
yaparak bu etkiyi ortaya koymaya çalıştık.
“Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, kentleşme ve
kentleşme nedenleri, Türkiye’de kentleşme, göç olgusu ile beraber göçün
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kentleşmeyle olan ilişkisi ve etkisi, ayrıca kentleşme-göç ilişkisi çerçevesinde
kentleşmenin meydana getirdiği sosyal sorunlar ortaya konmuştur.
İkinci bölümde, genel olarak suç ve suçluluğun ne olduğunu, kentleşme
bağlamında sosyolojik anlamda suçluluğu izah eden sosyolojik suç teorilerini
açıklamaya çalıştık. Ayrıca kentleşme sürecinde göç bağlamında suç olgusunun
ortaya çıkması ortaya konmuştur.
Üçüncü bölümde, kentleşme sürecinde göçün suç olgusu üzerindeki etkisini
ortaya koymak için, Gaziantep ilinin kent merkezi, kentleşen kesim (gecekondu) ve
kırsal kesim (Kargamış ilçesi) suç verilerinin istatistik değerlendirilmesi yapılarak,
kentleşme ve göç sonucunda meydana gelen kentleşme sürecinin suç sayısında
artmaya/azalmaya neden olduğu hususunda ilişki olup olmadığı ortaya konmaya
çalışılmıştır.

ARAŞTIRMANIN AMACI
Yukarıda da belirttiğimiz gibi gelişmekte olan ülkeler kentleşmeyi, ileriye
dönük kalkınma hedeflerine varmada hızlandırıcı ve yön verici bir araç olarak
kullanmakta ve bunun yanında kentleşme sonucu meydana gelen sorunları, olumsuz
etkileri

(suç

olgusunun

oluşumu)

ortadan

kaldırmak

için

büyük

çaba

harcamaktadırlar. Bu noktada kentleşme ve kentleşme sürecinde suç olgusunun
oluşumu sadece kentlerimizin değil ülkemizin güncel ve önemli sorunları arasında
yer alması nedeni ile önemi ortaya konmaktadır. Buradan hareketle, kentleşme
sürecinin insan tutum ve davranışlarında oluşturduğu değişmeler ve çarpık, sağlıksız
kentleşmenin sürecinde göçün sonucunda ortaya çıkan temel sosyal sorunlardan olan
suç olgusu ve gelişiminin ortaya konması ile birlikte kent merkezinde, gecekondu
bölgesinde ve kırsal kesimde işlenen suçların gerek sayısal gerekse niteliksel açıdan
farklılıklar göstereceği, kentleşme ile suç sayısının artış gösterdiği varsayımından
hareketle böyle bir farklılaşmanın bulunup bulunmadığını ortaya koymaktır.
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I.I. Varsayımlar
Bu tez çalışmasında temel olarak altı varsayım sınanacaktır:
a) Çarpık ve düzensiz kentleşme ile kentleşme sürecinde meydana gelen göç,
suçların işlenebilme koşullarını oluşturabilmekte ve sayısal olarak artışına neden
olabilmektedir.
b) Çarpık ve hızlı kentleşme nedeniyle ekonomik ve sosyal sorunlar meydana
gelmekte ve bazı tür suçlarda artmalar olabilmektedir.
c) Kent merkezi, kentleşen kesim (gecekondu) ve kırsal kesimde işlenen suçlar,
gerek sayısal ve gerekse niteliksel olarak farklılaşma göstermektedir.
d) Ülkemizde hızlı bir toplumsal değişme ve kentleşme süreci yaşanmaktadır.
e) Kent içerisinde alan, nüfus, iktisadi faaliyet, gelir seviyesi, sosyal hizmet ve
tesisler açısından büyük farklılıklar ve dengesizlikler vardır. Bunun yanında
kentlerdeki nüfus hızla artmakta ve kent giderek metropolleşmektedir.
f) Gecekondu kesimi, kırsal kesim ile kentsel kesim arasında köprü olmaktayken,
giderek kentle bütünleşmektedir.

I.II. Kapsam ve Sınırlılıklar
Konumuz kentleşme ve kentleşme sürecinde göçün suç olgusu üzerindeki etkileri
olarak ele alındığından dolayı, çalışmamızda kentleşme, kentleşme sürecinde
meydana gelen göç olgusu ve bu olgunun meydana getirdiği sosyal sorunlardan birisi
olan suç ve suçluluk konusu ile sınırlanmış olup, konu ile ilgili çalışma alanı olarak
yoğun göç alan Gaziantep ili seçilmiştir. Gaziantep ili kent merkezi, kentleşen kesim
(gecekondu kesimi) ve kırsal kesim (Kargamış İlçesi) bölgelerindeki polis merkezi
suç verilerinden yararlanılmıştır
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BİRİNCİ BÖLÜM
1. KENT KAVRAMI VE TANIMI
Sosyolojik, ekonomik, politik, demografik ve kültürel boyutlarıyla kent
kavramı, her sosyal bilimci tarafından değişik yönleri ile tanımlanmıştır. Kent, diğer
birçok sosyolojik kavram gibi soyut bir nitelik taşımaktadır. Buna karşılık kenti
oluşturan yerleşme, sosyal yapı, tesisler, kent içi akıcılık gibi unsurlar ise somut,
özdeksel nitelikler taşımaktadırlar. Soyut bir anlam taşıyan kenti meydana getiren de
kapsamına giren unsurların bir bütün içinde işlevsel tamamlanmasıdır. 1 Buradan
hareketle kentin bütünsel bir tanımlaması yapılmaya çalışılmıştır. Kentin bu
şekildeki tanımlanmasının yanında aşağıdaki şekillerde de tanımlayabilmekteyiz.
İnsan topluluğunun yoğun bir şekilde yaşadığı yerleşim birimi olarak
nitelendirilen kentlerin fiziki ve fonksiyonel açılardan incelenmesi mümkündür.
Fiziki açıdan kentler, farklı amaçlar için kullanılan çok sayıdaki binalar ile insanların
ulaşımını sağlayan yollardan oluşur. Fonksiyonel açıdan kent ise ekonomik, sosyal
ve kültürel faaliyetlerin, aktivitelerin gerçekleştirildiği yerleşim birimleridir. 2
Yapılan kent tanımlarını sosyal, siyasi ve ekonomik açılardan da sınıflandırmak
mümkündür. Kenti, ekonomi ve üzerinde yaşayan bireylerin geçim şekilleriyle
nitelendirenler şöyle tanımlamaktadırlar: Kent olarak ifade edilen yerleşme birimini
bir diğer yerleşme biriminden ayıran en önemli özellik kendi kendine yetmeyen bir
ekonomik birim olmasıdır. Kent civar yerleşmelerin ekonomik faaliyetlerini
denetleyen, ona göre uzmanlaşan, üretimi gerçekleştiren ve bunun sonucunda
toplumsal ve idari yönden de çevresi üzerinde denetimci bir görev üstlenen yerleşme
birimidir 3 şeklinde ifade edilmektedir. Yine ölçüt olarak ifade edip, tanımlama
yapabileceğimiz

kentin,

ekonomik

ölçüte

göre

ele

alabileceğimiz

kent

tanımlamasında, “Bir ekonomiste göre kent, mal ve hizmetlerin, üretim, dağıtım ve
tüketimi sürecinde toplumun sürekli olarak değişen gereksinimlerini karşılamak için
ortaya çıkan bir ekonomik mekanizmadır. Bu genel tanımın dışında bir yerleşmeye
1

Ç. Özek, “Türkiye’de Şehirleşmenin Ana Nitelikleri ve Ceza Adaleti Yönünden Yol Açabileceği Sorunlar”,
Şehirleşmenin Doğurduğu Ceza Adaleti Sorunları Sempozyumu (17-19 Aralık 1973), İ.Ü. Huk. Fak.
Ceza Hukuku ve Kriminoloji Enstitüsü Yayını, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1974, s.46.
2
E. İspir, Şehirleşme ve Meseleleri, 2.Baskı, Ankara, 1991, s.5
3
İ. Ortaylı, Türkiye İdare Tarihi, T.O.D.A.İ.E. Yayınları No:180, Ankara, 1979 s.194-195
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‘kent’ adının verilebilmesi, genellikle, nüfusun tarım dışı kesimlerde çalışmasına
bağlıdır. Buna göre yerleşmeler, tarım dışındaki ve tarımdaki nüfus oranlarına
bakılarak kent ve köy adını almaktadır” 4 şeklinde ifade edilmektedir. Kent kavramını
siyasi açıdan tanımlanacak olursa, kent ile uygarlık ve siyaset arasında birçok
dillerde yakınlık olmuştur. Kent (civitas) latin dillerinde uygarlık (civilization) ile
özdeş sayılmaktadır. Arap dillerinde de Medina’nın “kentin”, medeniyet’in ise
“uygarlığın” karşılığı olduğu bilinmektedir. Yunanca’da kent (polis) ve siyaset
(politika) sözcükleri arasında yalnız anlam benzerlikleri değil, aynı zamanda köken
bilimsel bağlantıları da vardır. 5 Sosyal açıdan ise her şeyden önce kent bir insan
ürünüdür.
Daha açık bir ifadeyle kent, bir toplumsal kümenin ürünü olmayı
simgelemektedir. Kent bu açıdan canlı bir varlık değil, toplumsal bir varlığın kendi
yapısını denetlemek ve ayakta tutmak üzere kullandığı araçlardan biridir. 6 Yine
sosyal açıdan kent, insanların karşılıklı ilişki içerisine girdikleri ve özellikle
gelişmekte olan ülkelerde değişmenin itici gücünü sağlayan, sevgimize, nefretimize,
enerjimize, başıboşluğumuza ve hazırlıklarımıza anlam kazandıran, her birimizin en
iyi ve en kötü yanını ortaya çıkaran bir yerleşim birimidir. Buna ilaveten, toplum
dışına itilenlerin, sapkınların, hippilerin ve dolayısıyla dil, din, ırk, yaş, cinsiyet,
yöre, kültür farklılıklarının yoğun bir şekilde bulunduğu merkezlerdir 7 şeklindeki
ifade, kent tanımını çok kesin olarak ortaya koymaktadır.
Diğer yandan sosyo-ekonomik açıdan bakıldığında kent, sosyal hayatın
mesleklere, işbölümüne, farklı kültür gruplarına

göre organize edildiği;

kurumlaşmaların yoğunluk kazandığı, karmaşık insan ilişkilerinin bütün bir günlük
yaşamı etkilediği yerleşme merkezi olarak tanımlanabilir. 8 Ayrıca kent, tarımsal
olmayan üretimin egemen olduğu, hem tarımsal hem tarım dışı üretimin, dağıtım ve
denetim işlevlerinin toplandığı, örgütleşme, bütünleşme, ayrı cinstenlik derecelerinin
4

R. Keleş, Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi, 7. Baskı, Ankara, Nisan 2002, s.75
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6
H. Laborıt, İnsan ve Kent, Çev: Onaran, Bartan, Paye Yayınevi, İstanbul, 1990, s.21-27
7
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Uluslararası Sos.Bir.Der. Seçmeler iki, Türk Sos.Bil.Der. Ankara, 1984, s.129
8
R. Keleş, A. Ünsal, Kent ve Sosyal Şiddet, A.Ü.S.B.F Yay. , Ankara, 1982, s.2
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yüksek düzeyde bulunduğu yoğun bir nüfus odağı olarak da tanımlanmıştır. 9 Ayrıca
kentin kullanılan ölçüte bağlı olarak çeşitli tanımları yapılmaktadır. 10 Kent
tanımlamasında nüfus ölçütü göz önünde bulundurulduğunda, belirli bir nüfus
düzeyini aşmış yerleşimlere kent adı verilebilmektedir. Nüfusa göre tasnif ülkeden
ülkeye değişebilmektedir. Belçika’da 5.000, İsviçre’de 10.000, Hollanda’da 20.000,
nüfuslu yerleşmeler kent olarak kabul edilmektedir. ABD istatistikleri de 2.500’den
fazla olan yerleşimleri kent birimi olarak saymaktadır. Ülkemizde ise Köy Kanunu
nüfus ilkesine göre bir ayrım yapmakta, “Nüfusu 2.000’den aşağı yurtlara köy,
nüfusu 2.000 ile 20.000 arasında olanlara kasaba ve 20.000’den çok nüfuslu olanlara
şehir denir” demektedir.
Diğer bir ölçüt olan yönetsel sınır ölçütüne göre, belli bir yönetsel örgüt
biriminin sınırları içinde kalan yerlere kent, bu sınırların dışındaki alanlara köy
denilmektedir. Devlet İstatistik Enstitüsü yayınlarında, il ve ilçe nüfusu kentsel nüfus
sayıldığına göre, Türkiye’de kent ve köy ayrımında yönetsel örgüt sınırları ölçütünün
benimsenmiş olduğu belirtilebilir. 11 Toplumsal bilimsel ölçüte göre kent, toplumsal
bakımdan benzerlik göstermeyen bireylerin oluşturduğu, göreceli olarak geniş,
yoğun nüfuslu ve mekanda süreklilik niteliği olan yerleşmedir. 12 Amerikan
sosyologlarından Queen ve Carpenter, kenti, ‘yerine ve zamanına göre geniş
sayılacak biçimde bir araya gelmiş ve bir takım ayırdedici özellikleri bulunan
insanlar ve yapılar topluluğu’ olarak tanımlar. 13
Bu ölçütler bir arada değerlendirildiğinde, kenti: Sürekli toplumsal gelişme
içinde bulunan ve toplumun, yerleşme, barınma, gidiş-geliş, çalışma, dinlenme,
eğlenme gibi gereksinmelerinin karşılandığı, pek az kimsenin tarımsal uğraşılarda
bulunduğu, köylere bakarak nüfus yönünden daha yoğun olan yerleşme birimi olarak
tanımlayabiliriz. 14 Bu tanımlamalar neticesinde kenti, tarımsal olmayan, üretimin
9

Ü. Onat, Gecekondu Kadının Kente Özgü Düşünce ve Davranışlar Geliştirme Süreci, T.C. Başbakanlık
Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı, Ankara, 1993, s.1
10
H. Canpolat, Türk Belediye Sisteminde Ölçek ve Model Sorunu, Yayımlanmış Doktora Tezi, İçişleri
Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği, yayın No:17, Ankara, 2002, s.5
11
R. Keleş, 2002 s.74
12
H. Canpolat, 2002, s.5
13
R. Keleş, 2002.
14
R. Keleş, Kent Bilim Terimleri Sözlüğü, İmge Kitabevi, Ankara, 1998
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yapıldığı, tüm üretimin denetlendiği, dağıtımın koordine edildiği, belirli teknolojinin
kullanıldığı, nüfusun belli bir büyüklük ve yoğunluğa ulaştığı, heterojenlik ve
bütünleşmenin var olduğu bir yerleşme yeri 15 şeklinde tanımlayabiliriz.
2. KENTLEŞME KAVRAMI VE TANIMI
Kentleşme gerçekte belirli bir yerleşim bölgesinde, nüfusun aşırı artışı ve bu
nedenle yeni etkenlerin yaratılması, yeni çözüm koşullarının bulunması demektir.
Günümüzde özellikle gelişmekte olan ülkelerde sosyal değişmenin en açık göstergelerinden
birisi kentleşmedir. Yalnız, kentleşme olgusunu ele alırken hızlı nüfus artışıyla aralarındaki
ilişkiyi de belirtmek gerekmektedir. Henüz tam anlamıyla sanayi toplumu olma aşamasına
erişememiş bulunan toplumlarda, bir yandan aile ve nüfus planlaması konusundaki
politikaların yetersizliği; diğer yandan tarıma dayalı üretim tarzının hakim olması ve kent
merkezlerin iş alanlarının, sosyal imkanların cazibesi kırsal alandan kente doğru bir göç
hareketinin yaşanmasına neden olmaktadır.
Başka bir ifadeyle, kırsal yapıda yaşanan hızlı nüfus artışı ve toprağın parçalanması,
kentin de çekiciliği ile birleşerek hızlı bir kentleşme sürecini yaşanmasını gerekli kılmaktadır.
Kentleşme üzerinde çalışan araştırmacılar, farklı yaklaşımlarla konuyu ele aldıklarından,
tanımlamalar da çeşitlilik göstermektedir. Bunlardan birisi teknolojik ölçüte dayalı olarak,
Ozankaya tarafından şöyle tanımlanmaktadır: “Kentleşme tarım dışı etkinliklerin özellikle
sanayileşmenin gelişmesi sonucu nüfusun kentlerde toplanması ve kentsel alanların
genişleme sürecidir”16 şeklindedir. Kentleşmeyi demografik ölçütü ön planda tutarak
tanımlamaya çalışanlara göre kentleşme, kent olarak kabul edilen yerleşim birimlerinin
sayıca artışı olarak nitelendirilmektedir. Gökçe’ye göre kentleşme: “Belirli bir zaman
aralığında şehir olarak kabul edilen yerleşme birimlerinde nüfus artışı ile birlikte görülen
ekonomik ve toplumsal yapıdaki değişmeyi belirleyen süreçtir.”17 Bu tanımlamada Gökçe,
kentleşmeyi nüfus artışına bağlı sayısal ölçütlere göre değerlendirmektedir. Aynı zamanda,
sosyal ve ekonomik yapıdaki değişmeyi belirleyen bir süreç olarak da kentleşme bu tanım
içerisinde yer almaktadır.

15
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B. Gökçe, Gecekondu Gençliği, Hacettepe Üniv. Yay., Ank.,1977, s. 8.
16

11

Kentleşme (urbanization) genellikle belirli bir yerleşim bölgesinde, aşırı
nüfus artışı olarak anlaşılır ve salt nüfus artışının, kentleşmeyi gerçekleştirdiği
sanılır. Nüfus artışı, kentleşme yönünden en önemli ayırıcı ve belirleyici bir öğedir,
fakat başlı başına kentleşmenin öğesi değildir. Başka bir deyimle, belirli bir
bölgedeki nüfus yığılması, o bölgenin kent niteliğini kazandığını belirleyemez. Bu
açıdan bir yerleşim bölgesini normal doğurganlıkla nüfus artışı dışında nüfusunun
çoğalmasının kent için yeterli olmadığı vurgulanması gereken bir noktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızda belirttiğimiz gibi, kırsal ve kentsel alanlardaki
esas çelişki, yalnızca nüfus yönünden değildir. Aradaki farklılaşma, sosyal yapı
farklılaşmasıdır. Bu açıdan kentleşme bir sosyal yapıdan diğer bir sosyal yapı türüne
geçişi dile getirir. Kentleşme durumunda çevresel (ekolojik) merkezileşme ortadan
kalkmakta toplumsal ilişkiler etkilenmektedir. Bu açıdan da değişme süreci içinde
yığınlar için yeni yaşama tarzı (new modus viwendi) söz konusudur. Yerleşme
bölgesindeki yaşama örgütlenmesi değişmektedir. 18 Yine kentleşme geniş ve dar
anlamda olmak üzere iki şekilde tanımlanabilmektedir. Kentleşmeyi bu bağlamda dar
anlamıyla tanımlayanlardan birisi İspir’dir. İspir’e göre, “... Kasaba ve kentlerde veya belirli
bölgede halkın toplanması oranındaki yükselme olarak, geniş anlamda da kentleşme
oranındaki yükselme, üretim ve hizmetlerin büyümesini sağlayan sanayileşmenin etkisiyle
veya doğum oranının fazla olması ve bu fazlalığın kent içi yerleşim yerlerinde yaşamak
istemeleri veya iskan edilmeleri nedeniyle nüfusun kentlerde birikmesine ve kent sayısının
artmasına neden olan, aynı zamanda da burada yaşayanların özel hayatlarını ekonomik,
sosyal ve siyasal davranış açısından etkileyen ve devletinde belirli birtakım faaliyetlerini
gerektiren değişiklikler olarak tanımlanmaktadır.”19
Keleş’te kentleşmeyi dar anlamıyla, kent sayısının ve kentlerde yaşayan nüfusun
artması olarak tanımlamaktadır. Kentleşmenin ekonomik, toplumsal ve siyasal boyutlarını da
hesaba katan, geniş anlamda bir tanımı belki şudur: Sanayileşmeye ve ekonomik gelişmeye
koşut olarak kent sayısının artması ve bugünkü kentlerin büyümesi sonucunu doğuran,
toplum yapısında, artan oranda örgütleşme, işbölümü ve uzmanlaşma yaratan , insan
18
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davranış ve ilişkilerinde kentlere özgü değişikliklere yol açan bir nüfus birikimi sürecidir.20
Kentsel nüfus bir yandan doğumların ölümlerden fazla olması sebebiyle, öte yandan da
köylerle kasabalardan gelenlerle, yani iç göçlerle artmaktadır. Türkiye gibi az gelişmiş ülkelerde de kentsel alanlarda doğurganlık eğilimi azaldığından, kentleşme daha çok köyden
kente doğru olan akımlarla beslenmektedir. Kısaca, kentleşme zaman içindeki bir
değişmeyi, bir süreci anlatan devingen bir özellik taşır.
Kentleşme olgusunu bir yandan ekonomik, sosyal ve teknolojik değişmelerin, diğer
yandan bunlara bağlı gelişmeler sonucunda toplumun yapısında ve insanın tutum ve
davranışlarında meydana gelen değişmeler açısından ele alan Kartal, kentleşmeyi iki boyutlu
olgu olarak: “Birincisi, birtakım ekonomik, sosyal, siyasal ve teknolojik değişmelerin sonucu
olarak ortaya çıkan bir olgudur. İkincisi, toplumun ekonomik, siyasal ve sosyal yapısında ve
insan tutum ve davranışlarında değişmelere yol açabilme gücüne sahip bir olgu”21 şeklinde
tanımlamaktadır.

3. KENT VE KENTLEŞME OLGUSUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ
Tarihçiler ve toplumbilimciler, kentlerin ortaya çıkışına uygarlıkların doğuşu
gözü ile bakarlar. 22 Yeryüzünün Doğu bölgesinde coğrafya özelliklerine bağlı bazı
güçlük ve imkansızlıklara getirilen toplumsal çözüm ve başarılar; uygarlık olarak
kabul edilebilecek yapılıp etmelerin, birbirini takip eden bir süreç boyunca ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Bu birlikle ortaya konan çözümlere karşı başarılar bir
devrim olarak kabul edilmiştir. Bu dönemde insanların karşılaştıkları ve tek başlarına
çözemedikleri güçlük, sorun ve imkansızlıkların toplum içinde gerçekleştirilen
ilişkilerle çözümlenmek istendiğini ve bunun başarıldığı her durum ileri toplumsal
bir birlik aşamasına ulaşıldığını kabul edersek tarihte ilk kentlerin ortaya çıkışını da
bu yaklaşım içerisinde değerlendirebiliriz. 23
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Kent M.Ö. üçüncü ve ikinci binlerde Mezopotamya ile Nil, İndus ve Sarı
Irmak vadilerinde verimli tarım ürünlerinin biriktirilmesi ve fazlasının takas edilmesi
için bir komuta merkezi olarak ortaya çıkmıştır. Bu zamanda, Mısır’da düşmandan
ve dış dünya korkusundan kurtulmak için çok katlı koruyucu katmanların belirginlik
kazandığı görülür. 24 Kentin doğuş problemi üzerinde ilk incelemeyi yapıp, kent ile
ilgili ilk teoriyi öne süren “Antik Şehir” adlı eserin sahibi Numa-Denis FUSTEL
DE COULANGES’tir. Fustel De Coulanges, inceleme yaptığı eski Yunan ve Roma
kentlerinde dini unsurun etkili olduğunu ileri sürmüştür. Fustel De Coulanges,
kendinden sonraki kent ile ilgili teorileri oluşturacak araştırmacılara da böylece yol
açmıştır. 25
Daha sonra Maine kenti her şeyden önce hukuki bir yapı olarak görmüş ve
teorisini, hukukun gelişmesiyle şekillendirmiştir. Mailland kent teorisini “askeri”,
Rietschel “Pazar yerinin kurulması”, Von Below ZONAAT “Fonksiyonu” ile, Paul
MEURIST “ekonomi” ile, Pirenne ise alım-satımın olduğu “ticaret” ile açıklamaya
çalışmışlardır. 26 Dolayısıyla kent teorisyenleri, kentin doğuşunu birer faktör ele
alarak veya o an bulundukları toplulukların durumlarını, sosyal yönlerini dikkate
alarak yapmışlardır. Kent oluşumunda etkili olan farklı faktörler belirlendikten sonra
kentleşmenin başlangıcını belirlemek için, kent dışı yerleşim alanlarının, kent haline
ilk defa olarak ne zaman dönüştüğü sorusu cevaplandırılmalıdır. Nitekim böyle bir
cevaplamayla, uygarlığın başlangıcına kadar gitmek mümkündür. Bununla birlikte
insan hayatındaki bu büyük değişikliğin ilk defa olarak Yakın Doğudaki yiyecek
üreten toplumlarda gerçekleştirdiği görülmüştür. M.Ö. 5000 ile 3000 yılları
arasındaki ilk kentleşmeyi, tekerlekli taşıma araçları, karasaban, nehir kaynakları,
sulama kaynakları, sulama kanalları ve metal işleme sanatının gelişmesi toplumdaki
ekonomik, sosyal ve fiziksel değişiklikleri meydana getirerek sağlamıştır.
Özellikle tarım ürünlerinin artması ve gelişen ulaşım sonucunda, kentlere
gıda maddelerinin getirilmesi aynı zamanda bunların depolanması, değişimi ve tekrar
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dağılımı için yeni örgütler kurulmasını zorunlu kılmıştır. 27

İlk yerleşim

merkezlerinin ve medeniyetin erken başladığı bölgelerde buğday üretimin yaygın bir
şekilde yapılması buğdayın kentin doğusundaki etkisini açıklayabilmektedir. 28
Nitekim Jeremy RIFKIN ‘in “kentler ilk olarak binlerce yıl önce sert taneli hububat
ekiminin keşfiyle oluştu” 29 şeklindeki ifadesi de beslenmenin veya yiyecek üretimi
ile kentin ortaya çıkışı arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır Bir yaklaşıma göre
büyük surların bulunduğu, yerleşme merkezinden kilometrelerce uzağa ve 4000
metre yükseğe kurulmuş Tiahvanaco’daki kent en eski kent olarak kabul
edilmektedir. Bu arada, kentleşme hareketinin başladığı yerler, daha çok haberleşme,
ticaret, yönetim için kilit noktalarda bulunan kentler, yeni kurulan devletlerin
başkentleri olmuştur. Örneğin; 17. Yüzyılda Amsterdam, Lizbon, Roma gibi
kentlerin nüfusu 100.000'in üzerindedir ve Ortaçağ Avrupa’sında kentleşmeyi
doğuran iki ana etken vardır. Bunlar, üretilen malların satıldığı pazar ve çarşıların
öneminin giderek artması ve belirli bir yerde yaşayanların dış etkenlerden
korunmaları arzusudur. 30 Bu noktada ayrıca kentlerin tarihsel gelişimini şu şekilde
belirtebiliriz: Kentlerin gelişimi tarih boyunca üç aşama göstermişlerdir:
1- Sanayi öncesi kentler, varlıklı sınıfların merkezde yaşadıkları, yoksul
sınıfların ise sur dışında yaşamaya itildikleri, dinsel

mekanizmanın işletildiği,

sosyal, ekonomik, yapının egemenlerce denetlendiği yerleşme merkezleri,
2- Sanayileşmekte olan kentler, geçiş dönemini yaşayan ülke kentlerindeki
halkın bir kısmına çalışma, mal ve hizmet olanakları sunan geleneksel yapıyı
zorlayan, nüfus hareketleri görülen ve sağından solundan yırtılan göçebe yerleşim
merkezleridir.
3- Sanayi kentleri ise ticaret ve sanayiinin geliştirdiği, toplumsal hayatın
örgütlendiği, oturma ve çalışma alanlarının birbirinden ayrıldığı, yoksul ve varlıklı
27
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sınıfların birbirinden uzaklaştırdığı din mekanizmasının tekerine çomak sokulan
insanları doğadan koparan, obur ve amansız yerleşme merkezleridir. 31 Ancak yapılan
bu sınıflama daha çok Avrupa kentlerini kapsamaktadır. Dolayısıyla tüm kentlerin
sıralanan özelliklerin yaşandığı aşamaları geçirdiği söylenemez.
Sanayideki teknik değişim, nüfusu az ve seyrek olan eski yaşam
alışkanlıklarının, basit üretim yöntemlerinin, kapalı ekonominin hakim olduğu
toplumları derinden etkilemiş, basit alet ve üretim araçları ile çalışan insanları büyük
kentlere ve modern makinelerin başına getirmiştir. Böylece toplumun çok farklı
yönlerinde bir değişimi meydana getiren sanayileşme, kısaca günümüz milyonluk
kentlerini meydana getirmiştir. 32

Sanayileşmeyle kentleşme büyük bir ivme

kazanmış, bu ivme kırsal alandaki nüfusun kentlere yönelmesiyle kendini
göstermiştir. Durum yalnız bundan ibaret değildir. Nüfus hareketiyle başlayan
niceliksel değişikliğin yanında niceliksel değişiklik de yaşanmasında, sanayileşme
kentleşme ilişkisi etkili olmuştur. 33 Dolayısıyla kentleşme ile sanayileşmenin
birbirlerini etkiledikleri görülür. Nüfusun artması, işçilerin yaptıkları işleri
farklılaştırır ve işlerin farklılaşması da uzmanlaşmaya yol açar. Uzmanlaşmanın en
önemli sonuçlarından bir tanesi olan verim artışı başlangıçta sanayileşmenin esas
birimlerinden olan işçinin hayatını olumlu yönde etkilemiş böylece bu etki altında
bulunan nüfus artarak kentlerin sayısını ve nüfusunu sağlamıştır. 34 Böylece hızlı bir
kentleşme yaşanması ve sanayiinin kentleşme üzerindeki bu etkisi ile günümüz
kentlerinin yapısı ortaya çıkmıştır.
4. KENTLİLEŞME KAVRAMI VE TANIMI
Kent ve kentleşme tanımlarının yanında kısaca kentlileşme tanımına
değinecek olursak, sosyo ekonomik, kültürel ve demografik yapılardaki değişmelerin
neticesi olarak ortaya çıkan kentleşme, aynı zamanda sosyo-ekonomik, kültürel ve
demografik değişmelerden etkilenmektedir. Kentleşmenin bu özelliği kentleşme ile
ilgili tanımlarda hareket noktası olarak ele alınmaktadır. Kent, sadece yeni bir
31
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ekonomik teşkilatlanma ve değişmiş bir fiziki çevreyi belirtmez; aynı zamanda
insanın davranış ve düşüncelerini de tesir eden yeni bir farklı düzeni ifade eder. 35 İşte
bu farklı fiziki çevre ve teşkilatlanma şeklini içeren mekan olarak kent kendine özgü
sosyal ilişki ve yaşama tarzı belirler. Bu yeni oluşan kente özgü davranış şekli ve
sosyal ilişkilere “kentlileşme” denilmektedir. Geleneksel değerlerin, alışkanlıkların
ve ilişki biçimlerinin içinin boşaltıldığı ve yerinden yurdundan çıkartılıp oynatıldığı,
bunun yerine yeni biçimlerin ikame edilmeye çalışıldığı süreç olarak kentlileşme,
kimliksel bir dönüşümü içermekte, değerlerdeki, davranış kalıplarındaki, toplumsal
pratikteki ve gündelik yaşam alanındaki özgül bir birleşmeyi ve belli özelliklerle
şekillenmiş bir birey tipini işaret etmektedir 36 şeklinde ifade edilebilmektedir.
Kentsel yaşam deneyimi içinde elde edilen kültür birikimi 37 olarak
nitelendirirken, kentlileşme bir anlamda toplum üyelerinin örgütler yoluyla formel
yaşama alışmaları birey-örgüt ilişkisinin yerini örgüt-örgüt ilişkisinin alması, böylece
bireyin, diğer ölçütler karşısında güçlenmesi, bireylerin örgütsel yaşamın gerektirdiği
bilgi ve becerilerle (mal ve hizmet, üretim teknikleri) donanması ve kente özgü ilke,
değer ve amaçları benimsemiş olması durumu 38 olarak tanımlanmaktadır. Kentleşme
boyutu içerisinde değerlendirilmesi gereken kentlileşme, geleneksel toplum
yaşantısından çıkan, eski değer ve normların, gelenek ve göreneklerin hakim olduğu,
nüfusu seyrek ve homojen olan kırsal alan bireyini bir değişikliğe zorlayarak yeni
davranışlar geliştirme ve benimsetme sürecini ifade etmektedir. Dolayısıyla
kentleşme, yeni mekansal zorunluluğun ve yaşama şeklinin kendi iç dinamiğiyle
davranış, usul ve yöntemleri belirler.
Toplumsal boyutu olan “kentli olmak” veya “kentlileşme” birey ölçeğindeki
bir değişimi içermektedir. Toplum ölçeğindeki kentleşme sürecinin birey ölçeğindeki
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yansıması ve sosyal psikolojik yanı ağırlıklı olan kentlileşme 39 süreci kırdan kente
göç sonucu kişinin kente özgü işlerde çalışması, hem kente özgü davranış kalıpları
benimsemesi, hem de kentin sunduğu tüm olanaklardan yararlanması yönünde bir
değişim olarak tanımlanabilir. Böylece kentleşmenin göç ile ve göç edinilen yer ile
bağlantısı da ortaya çıkmaktadır.
5. KENTLEŞMEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER
Kentsel mekanın toplumsal olarak üretilme süreci ve kent topraklarında
toplumsal yeniden üretimin mekanı olarak tanımlanan 40 kentleşmenin oranı ülkeden
ülkeye, ülkenin az gelişmişlik veya gelişmişliğine göre farklılık göstermesine
rağmen, kentleşmeye etki eden itici, çekici ve siyasi faktör olmak üzere evrensel
nedenleri vardır. Ülkenin sosyal, ekonomik, kültürel ve politik tüm alanlarını
yakından ilgilendiren kentleşmeyi, “göç” olgusuyla açıklamak mümkündür. Ayrıca
göç olgusuna ilerideki başlıklarda değineceğiz. Bu çerçevede insanların, evlerinden,
yurtlarından, topraklarından, ailelerinden, arkadaş ve akrabalarından ayrılma isteği
veya zorunda kalma halinin açıklanması, kentleşmenin sebeplerini ortaya
çıkaracaktır.
5.1 İtici Faktörler (Ekonomik Sebepler)
İtme faktörü, insanların içinde yaşadıkları koşulların ya katlanılmaz olarak
görülmesi ya da rahatsızlık vermesidir. İtme faktörleri arasında, toprağın düşük
verimi, düşük ücret, sınırlı iş olanakları, eğitim, sağlık vb. olanaklardan yoksulluk,
kıtlık, sınırlı toplumsal devingenlik, toplumsal çatışma ve terör sıralanabilir. İtme
faktörü veya bir başka ifadeyle itici nedenlerde bir zorunluluk mevcuttur. Keleş
kentleşmenin sebepleri arasında itici sebepleri, ekonomik sebepler olarak
isimlendirmekte ve bunları da sanayileşme, makineleşmenin tarıma dayalı insan
gücünün, geçimini ziraatçılık ile sağlayan insanların işsiz kalmaları neticesinde kente
yöneldiklerini ifade etmektedir. 41 Tarımda modern üretim araçlarının kullanılması,
makinenin tarıma girmesi, tarım üretim sürecinin her aşamasında ilkel yöntemlerin
39
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terk edilmesi, buna karşılık, üretimi etkileyen yeni gizlilerin artan oranda
kullanılması, tarımda çalışmasına gereksinme duyulan insan gücü miktarını
azaltmaktadır. Kısacası kapitalistleşmiş tarım işletmeleri, tarımdaki iş gücünün
azalmasını özendirici etkide bulunmaktadır. 42

Öte yandan, özellikle az gelişmiş

ülkelerde, tarımın verimliliği ve kişi başına düşen tarımsal gelir, köylüyü köyünde
tutmaya yetmeyecek kadar düşüktür. Gerek bu yetersiz gelirin, gerekse toprak
mülkiyetinin dengesiz dağılımı tarım topraklarının çok parçalanmış olması, iklim
koşulları ve erozyon, bu itici etkenleri güçlendiren nedenlerdir.
Goodall, kentleşmenin, ekonomik üstünlüklerini beş noktada toplamaktadır.
Bunların başında “uzmanlaşma” gelmektedir. Uzmanlaşma, hem üretim maliyetinde
bir azalmaya, hem de gelirlerde bir artışa yol açmaktadır. Uzmanlaşma, büyük çapta
üretimi kolaylaştırarak, üretim sürecinin bölünmesini olanaklı kılmakta, çok sayıda
uzmana gereksinme yaratmaktadır. Kentleşmenin, bu sürecin hızlanmasına yardım
eden ikinci üstünlüğü, kentlerin sunduğu “dışsal biriktirimler (tasarruflar)” (external
economies)’dir. Dışsal biriktirimler kısaca, birbirinin tamamlayıcısı olan, birbirinin
ürettiği mal ve hizmetlere gereksinme duyan üretim birimlerinin, aynı yerleşme
yerini yeğ tutmaları halinde sağladıkları ekonomik yararlardır. Firmaların elde
ettikleri bu yararlar, kentin büyüklüğü oranında artar. Tamamlayıcılık ve
uzmanlaşma birbirine yakından bağlıdırlar.
Üçüncü olarak çeşitli ekonomik faaliyetlerin belli bir merkezde yığılma
sonucunda sağladıkları kimi üstünlükler vardır ki, bunlara da “kentleşme
biriktirimleri” (urbanization economies) adı verilmektedir. Ucuz ve kullanışlı bir
ulaşım sistemi, işyeri açmak için elverişli arsa ve arazi, çeşitli yardımcı hizmetler,
araştırma ve eğitim kolaylıkları, yedek ham madde stokları yapma olanağı bu
üstünlüklerden bir kaçıdır. Kentleşme biriktirimleri, kent büyüdükçe, bir noktaya
kadar artar. Kentleşmenin dördündü üstünlüğü de özellikle emek ve girişim gücünde
olduğu gibi, ekonomik üretim etkenlerinin, kentlerde ucuz ve kolay bulunması
olasılığıdır. Kentler, çok sayıda, yetenekli ve nitelikli insan gücünün kolay
bulunduğu yerleşmelerdir. Bu yargı, kadın insan gücü arzı bakımından da doğrudur.
42
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Kentlerde kişi başına gelir, tarım kesimindeki gelire oranla yüksektir. Sendikalar gibi
kentsel örgütler kentteki emeğin fiyatını, kırsal alanlara oranla yükseltmiştir.
Bankacılık hizmetleri ve girişim gücü yönünden de kentler üstünlük sunan yerlerdir.
Son olarak, kentte yaşayan insanlar, daha geniş çalışma olanaklarının yanı sıra
köylerde bulmaları güç olan türlü mal ve hizmetlerden yararlanabilirler. Kentlerin
sunduğu bütün bu göreli ekonomik üstünlükler, kent büyüdükçe artar ve daha fazla
sayıda bireyin kırsal alanlardan kente doğru çeker. 43 Böylelikle itme faktörünün göç
üzerindeki derin etkisi büyük oranda ortaya çıkmaktadır.
Yine bunun yanında, tarımda verimin azlığı, tarımsal gelirin yetersizliği, toprak
mülkiyetinin dengesiz dağılışı, tarım topraklarının çok parçalanmış olması, iklim
koşulları,

erozyon

kentleşmenin

itici

sebeplerini

oluşturmaktadır.

Tarımda

makineleşme insan ve hayvan gücünden yararlanmadan makine gücüne başka bir
ifadeyle organik enerjiden organik olmayan enerjiye geçilmesi 44 daha az insanla
üretimin yapıldığı entansif tarıma geçilmesi, sulama kanallarının yetersizliği
ekilebilir toprağın sınırına ulaşması, dolayısıyla ekim için yeni toprak kullanma
olanağı bulamayan köylü 45 kente yönelmekten başka çözüm yolu bulamamaktadır.
Böylece kentleşme sürecinde göçün etkisi ortaya çıkmaktadır.
5.2. Çekici Faktörler (Sosyo-Psikolojik Nedenler)
Genel olarak ifade edecek olursak, çekici sebepler arasında iş olanakları,
yüksek ücret, ucuz ve verimli toprak, yükselme olanakları, sağlık, eğitim vb.
olanakların artması, gıda maddelerin bol ve çeşitli olması, iyi konut olanağının,
toplumsal güven ve huzurun artması mevcudiyeti sıralanabilir. Kent insan ilişkisi
açısından belirli nüfusa sahip toplumlarda karşılanması mümkün olan fizyolojik,
ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçların belirli düzeyde karşılandığı yer olması
nedeniyle daima civar yerleşimi yerlerinden daha çok çekim merkezi haline
gelmesini sağlamıştır. Özellikle, büyük kentlerde, çalışan insan için daha fazla
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ilerleme imkanı bulunmaktadır. 46 Kentlerde ücret yüksekliği, iş olanaklarının, eğitim,
sağlık, eğlence gibi hizmetlerin yerine getirilmesinin kırsal alanlara göre daha fazla
olması ve kentlerde yüksek eğitim kurumlarının bulunması, festival gibi kültürel
faaliyetlerin, kongreler gibi bilimsel çalışmaların yapılması kentleri çekici
kılmaktadır. 47
Bir başka ifadeyle kentler daha iyi eğitim, sağlık, vb. hizmet, çalıştığı işte
yükselme isteği taşıyan, daha fazla gelir, daha güzel ve iyi konut, kısacası daha iyi
yaşam arzulayan insanlar için cazip olmuştur. Dolayısıyla bu tür düşüncüleri taşıyan
bireyler için yerleşilmesi gerekli yerleşim merkezleri olmuştur. Şunu da belirtmekte
yarar vardır ki köylüyü kente çeken kent ücretinin köy ücretinden daha yüksek oluşu
değil, kentlerde kendisinin elde edeceği gelirin, köyde elde edeceğinden fazla olacağı
ihtimali ve ümididir. 48 Böylelikle bu ümitleri taşıyan insanlar köyden kente
akıntısına kapılmakta ve böylelikle göç olgusunun çerçevesinde bir kentleşme ve
kentleşme süreci yaşanmaktadır.
Sosyo-psikolojik etkenler de diyebileceğimiz çekici faktörler, köy ve kent
yaşam biçimleri ve standartları arasındaki farklardan kaynaklanır diyebiliriz.
Gerçekten kentlerin sahip bulunduğu birçok toplumsal ve kültürel olanaklar ve
hizmetler çok çekicidir. Kentlerin özgür havası, daha geniş bir gruba mensup olma
duygusu, kentli olmanın gururunu paylaşma, bu etkenlerin başlıcalarıdır. Kimi
yerlerde ise, köyden kente göç etmeye, belli bir toplumsal aşağılık duygusunu
ortadan kaldıran “yükseliş” gözü ile bakılır. 49 Gerçekten kimi yazarlar 19.yüzyılın
başlarında Amerikan kentinin, herkesin şansının bir kez denediği bir yer olduğuna
değinmektedir. Bunun gibi “İstanbul'un taşı toprağı altın” sözü de büyük kentin
çekiciliğini anlatan bir deyim olarak dilimizde yer etmiştir. Gerçekten birçok köylü
çocukları öğrenimlerini tamamladıktan ve askerliklerini yaptıktan sonra kentlerde
yerleşirler. Bu durum ülkemizde özellikle büyük şehirlerde yaşanan bir durumdur.
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5.3. Siyasi ve İletici Faktörler (Siyasal ve Teknolojik Nedenler)
Bir ülkede çeşitli düzeyde verilen kararlar, yönetim yapısının özellikleri,
uluslar arası ilişkilerin yapısı da kentleşmeyi özendirmekte 50 ve

dolayısıyla

kentleşmeye tesir etmektedir diyebiliriz. Bu noktada ülkemizi örnek verecek olursak,
Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana çeşitli dönemlerde özellikle sanayileşme,
ulaşım, eğitim ve dış ilişkiler konusunda benimsenen ve uygulanan politikaların ülke
kentleşmesinde etkili olduğu bir gerçektir. Atatürk döneminde devletin kurduğu
sanayi tesislerinin yurdun çeşitli yörelerine yayılmış olması ve izlenen demiryolu
politikası, göçün yönü bakımından belirleyici olmuştur. 51 Gerek sanayi devriminin
getirdiği değişiklikler, gerekse tarıma egemen olan koşullar, kentleşmenin
hızlanmasını, teknolojik gelişmelerle birlikte sağlamışlardır. Artan üretimin
kentleşmede rol oynaması, ürünün kolay ve ucuz taşınmasını sağlayacak teknolojik
araçların gelişmesine bağlıdır.
Çeşitli düzeylerde verilen siyasal kararlar, yönetim yapısının özellikleri ve
hukuk kurumlarından bazıları ve uluslararası ilişkiler de kentleşmeyi özendirici nitelik taşıyabilir. İngiltere’de 1946 yılında çıkarılan Yeni Kentler Yasası ile kentleşme,
Londra çevresinde kurulacak yeni kentlere yöneltilmek istenmiştir. O tarihte en
büyüğünün nüfusu 20.000 kadar olan bu kentler arasında, bugün 100.000’lik büyük
kent olmaya adaylığını koymuş bulunanlar vardır. 52

Savaşlar ve siyasal

anlaşmazlıklar da, kentleşmeye etki yaparlar. II. Dünya savaşında İngiltere’de 5-6
Milyon nüfus, savaş ekonomisinin isteklerini karşılamak üzere, köylerden büyük
kentlere göç etmişlerdir. 1947’de Pakistan’ın, Hindistan’dan ayrılmasını izleyen yıllarda, Pakistan’lı göçmenlerin çoğu, büyük Hint kentlerinde yerleşerek, Hindistan’ın
kentleşme oranını yükseltmişlerdir. Bugün de, birçok ülkelerin gelişmemiş
bölgelerinde feodalizme çok benzeyen ilkel sistemlerin kentleşme sürecini
yavaşlattığı görülmektedir.
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Sanayileşmeye öncelik veren ekonomik ve toplumsal kalkınma planları ve
toprak reformları kentleşmeyi hızlandırmaktadır. 53 1950’lerden sonra izlenen liberal
ekonomi politikası ve sanayi yatırımlarının daha büyük kentlere ve büyük kentlerin
çevresine yapılması, ülkede gerçekleşecek iç göçün yönünü etkileyen faktör
olmuştur. 54

Yine bu yıllarda “Marshall yardımı” olarak adlandırılan Amerikan

yardımının ülkeye girmesiyle tarımda makineleşme hızlanmış, kentsel mekanlarda da
spekülatif yatırımlar artmış, ulaşım yatırımlarının yönü demiryolu yapımından
karayolu yapımına kaymıştır. Bu oluşumlar ise köy ile kent, köylü ile kentliyi
birbirine daha yaklaştırmış, bu da kırsal alan imkanını kente yöneltmiş, dolayısıyla
kentleşme hızlanmıştır. 55 1980 ve 1990’lı yıllar ülkede toplumsal alanda, ekonominin
“serbest piyasa ekonomisi”, “özelleştirme” gibi hedeflere yeniden şekillendirilmesi
ile yeni bir döneme girilmesine tanık olunmuştur.
Bu arada modernleşmenin “küreselleşme” denilen süreçte algılanır oluşu,
Türkiye’nin hem ülke içinde hem de ülke dışında yeni sorunsal alanlar ile
karşılanmasını gündeme getirdi, “iletici” faktörlerle açıklanan göç olgusu daha çok
bu dönemde belirginleşti. Böylece iletişim ve ulaşım imkanlarının gelişimindeki
devamlılık, bireysel yaşamın toplumsal yaşam karşısında öne çıkmasını ve sivil
toplumun önünde seyretmesi ile toplumun hareketliliğini artırmasını olanaklı
kılmıştır. İletici etmenlerin kentleşme sürecinde diğer etmenlerin etkilerini azaltma
veya çoğaltma yönünde bir fonksiyonu mevcuttur. Haberleşme ve ulaşım olanakları
ile değerlendirilen iletici etmenler, mekan tanımayarak kır-kent tüm alanlarda
etkilerini göstererek kentleşmeye tesir etmiştir. 56 Haberleşme araçlarındaki ilerleme,
televizyon gibi aracın yaygınlaşması kent hayatını kırsal planlara tanıtmış, kentin
imkanlarını köylü vatandaşlara iletir olmuştur. Kentin imkanlarıyla tanışan kırsal
alan insanı da bundan yararlanmak için kente göç kararını vererek 57 göç olgusunu
gerçekleştirmiştir. Satın alma gücüyle de doğrudan bağlantılı olan iletişim araçları
sahipliliği,

insanları

kent

yaşamı

ve
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bilgilendireceğinden, kente göç ve kentleşme sürecinde iletişim araçlarının etkisi
azımsanmayacak kadar fazladır. 58 Dolayısıyla kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması
kentleşmeyi olumlu yönde etkilemiştir.
6. TÜRKİYE'DE KENTLEŞME
19. yüzyıldan günümüze kadar, dünya üzerindeki ülkeleri etkisi altında
bulunduran kentleşme, özellikle, II. Dünya Savaşı’ndan sonra, Türkiye’yi de etkisi
altına almıştır. Ancak hemen belirtilmelidir ki, Türkiye’deki kentleşme, gelişmiş
ülkelerdeki kentleşmeden farklı, tamamen azgelişmiş ülkelere özgü özelliklere
sahiptir. 59 Nitekim, Türkiye’de sanayileşmeye dayanmayan kentleşme, köyden kente
göç eden kitlelerin kent kesimi istihdamında sanayi dışı sektörlerin ağırlık
kazanmaları ve enformal bir sektörün oluşmasına sebep olmuştur. Bu sektör üretici
olmayan bir takım serbest iş alanlarını (işportacılık, hamallık, ayakkabı boyacılığı,
piyango

satıcılığı,

kapıcılık,

temizlikçilik,

yazıhane

ve

büro

işleri

gibi)

kapsamaktadır. 60 Türkiye’deki kentleşme hareketi gelişmiş ülkelerden ayırt eden
önemli bir özellik bu noktada ortaya çıkmaktadır. Batıda kentleşme, kalkınma ile
birlikte yürümüştür. Oysa, Türkiye’de ekonomik büyüme hızı, kentleşme hızından
(bir kaç yıl dışında) her zaman düşük olmuştur. Batıda kentlere göç edenler
genellikle iş olanakları bulabilmiş iken, ülkemizde köylerden göçenler içinde
işsizlerin, gizli işsizlerin veya kayıt dışı sektörde çalışanların sayısı bir hayli
kabarıktır. 61 Türkiye’deki önceleri kırsal alanın itimi, kentsel alanın çekimi ile
başlayan kentleşme hareketinin belirgin özellikleri şu şekilde özetlenebilir:
1. Türkiye’de kentleşme, sanayileşmenin bir sonucu olarak ortaya
çıkmamıştır. Aksine, kentlerde, kentin ekonomik ve sosyal faaliyetlerinin emme
kapasitesinin üzerinde nüfusun bu yerleşim alanlarına yığılmasıyla meydana gelen
demografik kentleşme şeklinde olmuştur. Türkiye’de hızlı bir kentleşme mevcuttur:
Kentleşmede ölçü olarak genellikle yerleşim bölgesindeki nüfus oranının belirli bir
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çoğunluğu aşması kabul edilmektedir. Türkiye bakımından genellikle 10.000 nüfusu
aşan bölgeler kent olarak kabul edilmektedir. Türkiye’deki kentleşme sürecinde köykent oranı değişmektedir. Buna göre, belirli bir süreç içinde köy ve kent olarak
kabul edilen alanların birbirlerine oranları değişmektedir. Kentli nüfusun artışı
özellikle 1950-55 yılları arasında büyük bir hız göstermiştir. 62
Yine Türkiye’de kentleşme hızı yıllar boyunca hızlanarak büyümektedir.
Kentli nüfus oranımızdaki artış yüzdesi, Türkiye’de 1927 yılından bu yana bir
kentleşme olayının varlığını ve bu olayın özellikle 1950 yılından bu yana artan bir
hızla devam ettiğini göstermektedir. Ayrıca kentleşme olağan doğurganlık dışında iç
göçlerin bir sonucudur. Türkiye’de doğurganlığa dayanan nüfus artışı ile kentleşme
oranlarının karşılaştırılması, kent nüfusundaki artımın kentlerdeki doğurganlığın
doğal bir sonucu olmadığını göstermektedir. Bu doğaldır. Çünkü halen köylerdeki
doğum hızları kentlere oranla yüksektir. Yıllık nüfus artışının % 25.5'i bulduğu
1965-70 devresinde kentler nüfusu yıllık % 55, köyler nüfusu ise yıllık % 22
arasında çoğalmıştır. Doğum oranının daha yüksek olması nedeniyle doğal nüfus
artışının köylerde, kentlere oranla daha fazla olması gerekirken; kentler nüfusunun
artışındaki yüzde fazlalığı, kentleşmenin doğurganlıktan çok köyden kente bir iç
göçe dayandığının açık bir kanıtıdır. Ayrıca göç olayının hareket ve varış
noktalarının değişkenliği de kentleşmenin nedenlerini belirleyen önemli bir değer taşımaktadır. Göç nedenlerinin bulunduğu bölgede “çekici” nitelik taşıyan bir kentin
bulunmaması durumunda “göç” daha uzak mesafeli ve doğrudan olmaktadır. Buna
karşılık bu bölgedeki “çekici” niteliği bulunan bir kentin varlığı halinde, göç kısa
mesafeli ve kademe kademe gerçekleşmektedir. Kentlere göç, genellikle köylerden
olmaktadır. Göç sebebi ile belirli yerleşim bölgeleri önce kalabalıklaşma süreci içine
girmekte ve daha sonra nüfus biriminin gerçekleştiği alanda sosyal yapı
değişikliğinin süreci gerçekleşerek, ya yeni bir kentleşme ya da kentin nitelik
değiştirmesi süreci oluşmaktadır.
2. Türkiye’de kentleşme çok hızlı gerçekleşmiş, halende hızla devam
etmektedir. 1935’lerde nüfusun yaklaşık olarak %17’si kentsel yerleşim alanlarında
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yaşarken, 1950’lerde bu oranda fazla değişiklik olmamakla birlikte %19’a çıkmış ve
bu yıldan sonra hızla artış göstermiştir. 1950 sonrasında kentsel nüfusun toplam
nüfus içindeki oranına baktığımızda, 1960’da %26, 1970’de %36, 1980’de %42.1,
1985’te %47.2’ye, 1995’te ise %60.9’ çıkmıştır. Günümüzde ise %70’lerde olduğu
tahmin edilmektedir. 63 Türkiye’nin kentleşme durumu, batı ülkelerine oranla
geridir. 64 Kentleşmiş olmak belli bir ekonomik ve toplumsal gelişim ve yapının
sonucudur. Sanayileşmiş ülkelerde kentleşme oranı elbette ki çok fazladır. Sanayileşmeye dayanan kentleşme olayı gerçekte o ülkenin uygarlık derecesinin de
ölçüsüdür. 65 Bu noktada ülkemizin durumu ortadadır.
3. Kentleşme hareketi sonucunda, bütün kentlerin eşit düzeyde büyümemesi,
özellikle görece sanayileşmiş ya da hizmet sektörünün artmış olduğu kentlerin daha
hızlı bir şekilde büyümeleri, Türkiye’deki kentleşmenin üçüncü belirgin özelliğidir 66
ve ayrıca ülkemiz toplumsal yapısı ve ekonomik durumunun da göz önünde de
bulundurularak ve son dönem göç sürecine bakıldığında bu durum açık olarak
görülebilmektedir.
6.1 . Genel Olarak Türkiye’de Kentleşmenin Temel Niteliği
Türkiye’de kentleşmenin genel bir durumunu belirttikten sonra, Türkiye’de
kentleşmenin temel niteliğini ve sorunlarından kentleşmenin demografik düzensizliği
ve yarattığı sorunlara kısaca değineceğiz.
Genel olarak Türk toplum yapısına göz attığımızda gerek aile işletmeciliği
biçimindeki küçük üreticilik, gerekse ortakçılık temeline dayanan toprak ağalığı,
ilkece tüketime yönelik üretim örgütlenmeleri olmak bakımından kapitalizm öncesi
ilişki biçimleri olarak belirmiştir. Az gelişmişliğin tarihsel temeli olarak günümüz
Türkiye’sine aktarılan bu ilişkiler, toplumun yapısal niteliğine önemli katkılarda
bulunmuştur. İşte kır kesiminde, değişmeye elverişli olmayan geleneksel ilişkiler
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varlığını sürdürürken, kent ekonomisinin büyük bir gelişme göstermeyişi nedeniyle
Türk toplumu, kırsal niteliğini günümüze kadar sürdürmüştür.
Ancak 1950’lerden sonra hızlı bir kentleşme olayına tanık olmaktayız.
Türkiye’deki kentleşmeyi; kentleşme hızı, kentleşme şekli ve kentleşme nedenleriyle
düşündüğümüzde, tek kelimeyle düzensiz bir kentleşme biçimi olarak nitelendirebiliriz. Kentleşmemizi daha başka sıfatlarla nitelemek gerekirse; “dengesiz”,
“sağlıksız”, “ekonomik kalkınma ürünü olmayan”, “sorun yaratan”, şeklinde de
niteleyebiliriz. Türkiye'de kentleşme; işlevsel değişim yaratmayan, çevreyi kalkınma
sürecine sokamayan, toplumsal ve kültürel değişim yaratmayan bir kentleşme olarak
belirmektedir. 67 Dengesizlik kentlerin çekme gücü ile köylerin itme gücü arasında
ekonomik bir bağlantı ve tamamlama olmadığı zaman söz konusu olur. Bu iticilik ve
çekicilik arasındaki denge kentleşmenin belirli bölgelerdeki şişkinliği olmaktan
çıkıp, bütün ülkeye yaygın bir düzen kazanması olanağını sağlar. Bu ise
kentleşmenin ekonomik kalkınma sonucu olmasına kentin köylerden gelen serbest
işgücüne gereksinme duymasına, verimlilik esası üzerine düzenli bir sanayileşmenin
varlığına bağlıdır. Planlı bir kalkınma işgücü gereksiniminin de yaygınlığını ve
kentleşmenin düzenini sağlayacaktır. Ülkemizde ise, “kentsel büyüme”, “ekonomik
büyüme”den büyük olduğu içindir ki bir bakıma “sahte kentleşme” olayı
gerçekleşmektedir 68. Kentleşme bir gereksinmenin ürünü olmayıp yaşama koşulları
yönünden olanak sağlama endişesinin bir sonucu olmaktadır. Kırsal yaşamın iticiliğinin, kentleşmede baskın etken oluşu, kentleşmenin ekonomik gelişimin geldiği
noktanın zorunlu bir sonucu olmadığını göstermektedir.
Türkiye’de

kentleşme,

görüleceği

gibi,

sadece

belirli

bölgelerdeki

yaygınlaşma, kalabalıklaşma olarak belirmektedir. Kentleşmenin belirli bir değişim
süreci olduğunu ve bunun başlıcalarının da, “mesleki kompozisyon” değişimi “kent
tipi” örgütlenmenin belirlenmesi, “uzmanlaşma ve ileri işbölümü” olduğunu
belirtmiştik. Türkiye'de, kentleşme sadece nüfus artışı ile ortaya çıkmakta,
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belirttiğimiz değişiklik ise belirmemektedir. 69 Bu şekildeki kentleşmede bölgeler
arası dengesiz nüfus birikimi ve nüfus kaçışı görülürken, bu nüfus değişimine uygun
hizmetlerin sağlanamaması söz konusudur ve bu da kentleşmenin “sağlıksız”
olduğunu göstermektedir. Kentleşmenin demografik niteliğinin ağır bastığı
Türkiye’de, köyden kente gelen, köye oranla daha iyi bir yaşantıyı elde etse bile,
yine de kent köyden gelen işgücünü emecek kapasitede değildir. Bu durumda,
köylerdeki “gizli işsizlik” ve “mevsimlik işsizlik” kentlerde açık işsizliğe
dönüşmektedir. Ekonomik tabandan yoksun olan kentleşmenin, kentleşmeye paralel
bölgesel yapı büyümesini gösteremeyeceği, kırsal yerleşmeleri ile kentsel
yerleşmelerin işlevsel ve ekonomik bir bütünleşmeye varamayacağı açıktır. Belirtilen
nitelikler karşısında, Türkiye’deki kentleşmenin her biri birer sorun olarak,
“sanayileşmemiş ülke kentleşmesi” özelliklerini taşıdığını görürüz. 70
Bu özellikleri ise şöylece sıralayabiliriz; a) sanayi kesimindeki işgücünde
önemli bir artış yoktur, b) Kentlerde doğan iş olanaklarını aşan bir sayı ve hızda
nüfus büyümesi söz konusudur, c) Kentleşerek büyüyen bölgeler sadece sanayi
merkezi olmayıp, ticarî ve siyasal merkezlerdir, d) Kentleşme bilinci oluşmamakta,
işlevsel değişim olmayışı kişinin kentleşmesini engellemektedir, e) Belirtilen
özellikler Türkiye’deki kentleşmenin niteliklerini ve doğurduğu sorunları “kentsel
büyüme” ve “işlevsel değişim yokluğu” açılarından incelenmesini zorunlu
kılmaktadır.
6.2. Türkiye’de Kentleşmenin Demografik Düzensizliği ve Yarattığı Sorunlar
Daha önce Türkiye’deki kentleşmenin demografik niteliğinin ağır bastığını ve
bunun nedeninin de kentleşmenin ekonomik kalkınmaya paralel olmayışı olduğunu
belirtmiştik. Kentleşmenin ekonomik tabanı oturmayan demografik bir olay olarak
belirmesi, kentleşmeye neden olan göçlerin de, bölgesel dengesizliklere yol açacak
bir gelişme göstermesine neden olmaktadır. Kentleşmeye yol açan güçlerle, göç eden
nüfusun belirli bölgelerden koptuğu ve belirli bölgelerde birikim -özellikle 5 büyük
kentimizde- sağladığı görülmektedir. Dolayısıyla kentleşme ne göç kaynakları, ne
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yeni yerleşim bölgeleri yönünden yaygın bir nitelik taşımamaktadır. İstatistik veriler
değerlendirildiğinde, küçük yerleşme yerlerinin toplan nüfus içindeki yüzdesinin düşüşü, bunların sayıca çoğalmayışı bu yerleşme yerlerinin kendisine nüfus
çekemediğini, doğal nüfus artışını karşılayacak kadar bir nüfusu da göçmen olarak,
dışarıya gönderdiğini gösterir. Böylece “iticilik” esasına göre olan kentleşme, küçük
yerleşim yerlerinin ve geri kalmış bölgelerin aleyhine bir süreç içinde bulunmaktadır.
Ancak kentleşme hızının belirli kentlerimizdeki hızının yüksekliğinin kuşkusuz
nedeni, sanayi ve hizmet sektörlerinin bu yerlerde yoğun olmasındandır. 71
Demografik düzensizliğin ve kalkınmaya paralel olmayan kentleşme olayı
da başlıca şu sorunlara yol açmıştır; a) Kamu hizmetlerinin yetersizliği; b) Kentsel
örgütlenme yokluğu, c) üretici olmayan yatırım yetersizliği, d) gizli işsizlikten açık
işsizliğe geçiş, e) Kentleşmede yerleşme sorunu, olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
noktada meydana gelen bu sorunlar kentleşme ve

kentleşme sürecinde çözüm

bulunmaya çalışılan en önemli sorunlar arasında yer almaktadırlar.
7. KENTLEŞME VE GÖÇ İLİŞKİSİ
Kentleşme olgusu genel olarak bir ülkede belirli öznel koşullara
bağlanabilmesi yanında belirli bazı nesnel esas ve ilkelere bağlanması olanaklıdır.
Şimdi bu nesnel kurallara kısaca değinelim: Daha öncede belirtmeye çalıştığımız gibi
doğurganlık oranı ne olursa olsun normal doğurganlığın yarattığı nüfus artışı
kentleşme olayının yaratıcısı değildir. Bu açıdan kentleşme, iç göçlerin doğal bir
sonucudur. Bu nedenle kentleşmenin nedeni iç göçtür demek olanaklıdır. Bu
durumda da iç göçlerin nedeni üzerine eğilelim. İç göçler dünyanın her yöresinde,
değişik ölçüde ve değişik nedenlerden ötürü varlığı kabul edilen bir olgudur. Fakat
bu olgu “iticilik-çekicilik” ilişkisi içersinde gerçekleşmektedir.
Bu noktada göç olgusu ve göçün tanımı üzerinde duracak olursak: Göç olgusu
insanlar kadar eskidir. 72 Bunu tarihsel sürece baktığımızda rahatlıkla görebiliriz.
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Dolayısıyla insanlık tarihi göçlerin tarihi olarak da yazılabilir. 73 Çok eski dönemlerde
ilkel kabilelerin beslenip barınabilmeleri için kendilerine uygun, beslenme ve
barınma gibi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri iklim ve tabiat şartlarını arayıp sürekli
bir hareket halinde oldukları görülmektedir. Dolayısıyla ilkel topluluklarda “göçebe
toplum” anlayışının yerleştiği göze çarpmaktadır. Bu olgu yaşanırken belli kriterler
göz önünde tutulmak zorundadır. Mesela verimli topraklar, iklim şartları, barınma
imkanları vs. İşte bu yüzdendir ki Anadolu, tarihsel gelişim içinde, toplumsal yapıda
birçok değişikliğe uğramış, bir göç merkezi olmuştur. 74 Bu göçlerle beraber de çeşitli
medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Toplumların ve medeniyetlerin gelişim süreci
içerisinde bu kadar öneme sahip olan göç olgusunun ne olduğunu anlayabilmek için
göçün tanımının ve çeşitlerinin bilinmesi gereklidir.
Göç, toplumun sosyal, kültürel, politik vb. tüm alanlarıyla yakından ilişkili ve
bu alanları derinden etkileyen bir olaydır. Göçün, çok kapsamlı olması, meydana
gelişiyle toplumda ve insanlarda büyük değişiklikler yaratması nedeniyle antropolog,
sosyolog, plancı ve idarecilere kadar herkesin ilgisini çekmiştir. İnsanlık tarihiyle bir
paralellik gösteren ve 18.y.y.’da sanayi devrimiyle birlikte ivme kazanarak toplum
yaşamındaki önemini ortaya çıkaran kırdan kente olan göçün, genel olarak aynı
anlamı taşıyan değişik ifadelerle tanımı yapılmıştır. Bu genel tanımıyla göç,
insanların kendilerine özgü nedenlerle yaşadıkları yerlerden bir başka yere doğru
mekan değiştirmesidir. 75
Daha geniş bir tanımlamayla göç, kişilerin hayatlarının gelecekteki kısmının
tamamını veya bir kısmını sürdürmek üzere tamamen veya geçici olarak bir yerleşim
merkezinden, diğerine yerleşmek

kaydıyla yaptığı

coğrafi

yer değiştirme

olayıdır. 76 Kişinin mekanda yer değiştirmesi olarak tabir edilebilen göç olgusu,
insanların belirli bir zaman boyutu içinde bir yerleşim alanından başka bir yerleşim

73

K. Koçdemir, “Yeni Bin Yılın Derdi Göç ve İltica”, Türk İdare Dergisi, İçişleri Bakanlığı
Yayınları, S.423, C.71, Haziran 1999, Ankara, s.86
74
F. Kocacık, “1878-1900 Yılları Arasında Balkanlardan Anadolu’ya Yönelik Göçlerin
Anadolu'daki Sürekli Yerleşme Yerleri ve Toplumsal Yapıya Etkileri”, Toplum ve Göç, II. Ulusal
Sosyoloji Kongresi, Mersin, Kasım 1996, D.İ.E. Yayınları, Ankara, 1997, s.137
75
Ü. Onat, 1993, s.3.
76
T. Akkayan, Göç ve Değişme, İ.Ü. Ed. Fak. Yay No: 2573, İstanbul, 1979, s.21

30

alanına geçişi olarak anlatılmaktadır. 77 Bir başka tanımla göç şu şekilde
tanımlanabilir: İnsanların bulundukları alanları uzun süreli veya tamamen terk ederek
diğer yerleşim birimlerine yerleşmek amacıyla yaptıkları yer değiştirmedir. 78
Coğrafi mekan değiştirme sürecinin sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi yönleriyle
toplum

yapısında

değişikliğe

neden

olan

nüfus

hareketi 79 olarak da

tanımlanan göç olayında kırsal alanların itme (push), kentsel alanların çekme (pull)
etkileri görülmektedir. 80 Neticede bir nüfus hareketi olarak değerlendirilen göçün
toplumda ve insanda göç edilen yerde ve göç alınan yerde meydana getirdiği
değişikliliğin boyutunun yüksek olması onu önemli kılmaktadır.
Göç, ekonomik imkanlarla nüfus arasında denge sağlayan, aynı zamanda da
insanların, kabiliyet ve uzmanlıklarından en etkin biçimde faydalanmayı olanaklı
kılan, kişilerin sosyal, kültürel, psikolojik arzularının tatminine imkan veren olumlu
bir mekanizmadır. Aynı zamanda sağladığı yararlardan çok problemlerle bir bünye
kazanması durumunda ise mekanizmanın olumsuz bir işleyişle yöneleceği de
unutulmamalıdır. Oranı ve yoğunluğu farklı olmakla birlikte hemen hemen her
ülkede yaşayan göçün kendine özgü türleri bulunmaktadır. Fakat konumuz itibariyle
iç göç ve iç göç çeşitlerini inceleyeceğiz.
Buna göre, bir ülke içinde yaşayan insanların ülkenin bir yerinden diğer bir
yerine, çalışmak, eğitim almak, iş kurmak ve yerleşmek amacıyla gitme olayına “iç
göç” denilmektedir. 81 Bir memleketin veya devletin kendi sınırları içerisinde cereyan
eden iç göçler, bu memleket veya bölge dahilindeki nüfus hareketlerinin ilgili
bölgedeki nüfus dağılışı üzerinde önemli etkileri vardır. 82 Öyle ki aynı bölgede kent
ile kır arasındaki nüfus artış oranları arasında önemli ölçüde farklılıklar
gözlenmektedir. Hane halkı sayısının kentlerde hızla artmasına karşılık, kırsal
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yerleşmelerde bu artış oldukça düşük düzeylerde kalmakta; kent ile kırsal
yerleşmeler arasında görülen bu durum, yerleşmelerin kendi içindeki şartların tabi bir
neticesi olarak değerlendirilebilmektedir. 83
Bir ülke sınırları içinde olan harekete denilen iç göç, çeşitli sebeplere bağlı
olarak esas itibarıyla üç tipe ayrılabilir.
1-Kırdan Kente
2- Kırdan Kıra
3-Kentten Kente
Bunlara ek olarak örneği ve önemi çok az da olsa kentten kıra olan göç
eklenebilir. Bu sıralamada kırdan kente olan göç ilk sırayı alırken kentten kıra olan
göç ise en az oranda seyretmektedir. İlk sırayı alan kırdan kente göçleri “kırın
itmesi” ve “kentin çekmesi” olarak incelemek gerekir. 84 Burada ilginç olan nokta,
kentlerde açık işsizliğin ve düşük istihdamın gittikçe artış göstermesine rağmen,
kırdan kente olan göçlerin hızında bir azalma olmaksızın devam etmesidir. 85 Kırdan
kıra olan göçe bir köyden diğer bir köye giden gelinler veya mevsimlik olarak
yaylalara çıkan köylüler örnek olarak verilebilir. Kentten kente olan göç ise bir
kentte yaşayan kişilerin çeşitli sebeplerle bir başka kente göç etmesi şeklinde
gerçekleşmektedir. Bu olgu temelde bölgesel, sosyal ve ekonomik dengesizliklerden
kaynaklanmaktadır. 86 Kentten kıra olan göçe de çok az rastlanmakla birlikte kentte
yaşayan bir insanın emekli olup köye yerleşmesi gibi spesifik bir örnek verilebilir.
Bu tiplemeler, göçün akım yönleri göz önünde tutularak sınıflandırılmıştır. Bunun
dışında “Zorunlu Göçler” ve “Gönüllü Göçler” olarak da sınıflandırılabilir. Zorunlu
göçte, bireyin karar verme durumu söz konusu olmazken gönüllü göçte birey veya
aile çeşitli seçeneklerden biri veya birkaçı üzerinde karar vermektedir. 87
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Gözlemlenen göçlerin çoğunluğu isteğe bağlı iken zorunlu olan göçlere ise
güvenlik sebebiyle veya baraj yapılacak ve su altında kalacak olan köy halkının bir
başka yere yerleştirilmesi örnek olarak verilebilir. Ayrıca göç edilen yerdeki kalış
süresine bağlı olarak “geçici” ve “devamlı” olarak ayrı bir sınıfta da incelenebilir. İç
göçlerin bir kısmının devamlı ve bir kısmının geçici oluşu bir ihtiyaçtan
doğmaktadır. Geçici göçler, güdülen amaca göre devamlı olarak göç edilen yerde
ikametgahı gerektirmeyebilir. İşin özelliğine veya amacına göre kalış süresi belli bir
zaman dilimiyle sınırlanabilir. Mesela geçici görevle bir ilden başka bir ile giden
memurun durumu geçici bir süreyle sınırlıdır. Geri dönmemek üzere, gidilen yerde
ikamet etmek amacıyla kalıcı olarak bir yere göç edilirse bu da devamlı göç olur. Bir
de tayin ve görev nedeniyle göç edenler vardır ki buna da “transfer” göçü denir.
Tayini çıkan memurun tayininin çıktığı yere göç etmesi gibi.
Günümüzde iç göç, belli bir zaman dilimi içinde belli bir yerleşme alanında
yaşayanların, kendi istekleriyle yaşam yerlerini söz konusu yerleşme alanının dışına
taşıyanların miktarı olarak tanımlanır. Bu tanımlama ilk bakışta her üretim düzeninde
geçerli bir tanımlamadır. Ancak bu tanıma dikkat edildiğinde daha çok modern
sanayi toplumları için geçerli olduğu anlaşılır. Oysaki tarım toplumunda insanlar
toprağa bağlı oldukları için nüfusun kendi isteğiyle yer değiştirmesi söz konusu
olmamaktadır. Dolayısıyla iç göçün içerisinde serbest bir karar ile yer değişme
yanında, bir zorunluluk neticesinde yer değiştirmeye zorlanma gibi boyut
bulunmaktadır. İç göç güdümlü ve serbest olmak üzere kendi içinde iki türe sahiptir.
Bunlardan birincisi olarak: Bireyin kendi arzusu dışında, bazı güçlerin ve bazı
faktörlerin zorlaması nedeniyle yer değiştirmesine güdümlü göç denir. Bu göç, göç
edecek bireyin kendi rızasının dışında gerçekleşmektedir. Devletin, sosyal,
ekonomik, güvenlik vb. gibi çeşitli konularda aldıkları kararların uygulanması
sonucunda nüfus yoğunluğunda meydana gelen hareket güdümlü göçü oluşturur.
Örneğin, Ülkemizdeki Keban Barajı ve Atatürk Barajı’nın yapımı ile bu bölgedeki
nüfusun yer değiştirmek zorunluluğu, bu tip göç türüne girmektedir. 88 Yine son
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yıllarda ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşanan terör olayları
nedeniyle, çevre bölgelerdeki halkın güvenliğinin sağlanması açısından bazı köylerin
boşaltılması da bu göçe örnek teşkil eder.
İkinci olarak, göç, fertlerin kendi kararlarıyla gerçekleştirdikleri, serbestçe
oluşan bir nüfus hareketi olduğu gibi fertlerin arzuları dışında çeşitli kuvvet ve
nedenlerin etkisiyle de gerçekleşen bir olaydır. Fertler daha iyi yaşam koşulları, iş
olanakları, mali imkanlar, emniyet, istikrar ve çeşitli sosyal imkanlar elde etmek
ümidiyle, kendi istekleri doğrultusunda serbestçe yer değiştirmelerine serbest göç
denilmektedir. 89 Serbest içgöçler kendi içinde:
1-Kırdan kentlere olanlar
2-Kırdan kıra olanlar
3- Kentlerden kentlere olanlar
4- Kentlerden kıra olanlar olmak üzere dört gruba ayrılmaktadır. Bunlardan kırsal
alanlardan kentlere doğru olan göçler, kırsal alanların iklim şartları, toprak azlığı,
mülkiyet durumu gibi geçim şartlarının olanaksızlığından meydana gelmektedir. 90
Kısaca ekonomik nedenlerden dolayı imkanları daha bol yerleşim merkezleri olarak
nitelendirilen kentlere akım gerçekleştirilir. 91 Bu göç daha çok gelişmekte olan ve
hızlı kentleşen ülkelerde görülmektedir. Kırsal alanlarda kırsal alanlara olan göçler,
esası itibariyle ziraata açılarak iş sahaları olan memleketlerde, bazı durumlarda da
özellikle sulama ile ziraatta esaslı değişikliklerin meydana geldiği bölgelerde
görülür. Kentler

arası göçler ise

hemen her ülkede ve sürekli yaşanan göç

türüdür. 92 Bunlardan en az rastlanılan kentlerden kırlara olan göçlerdir.
Bu bağlamda, genel anlamda göç belirli bir yerleşme merkezine oranın nüfus
oranını

arttıran bir nüfusun, diğer

yerleşme

bölgelerinden

akımı

olarak

anlaşılmaktadır. Bu şekilde nüfus oranı ile doğurganlık arasındaki denge bozulmakta,
o bölgenin ekonomik ve demografik niteliği değişmektedir. Göç, büyük kitlelerin
yerleşme alanlarını değiştirmeleri olarak ortaya çıkınca, bu değişkenliğin belirli bir
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yöre de aynı nüfus grubunun kendisine çekici bir etkenlik taşımaktadır. Kentleşme
tarihi içinde “iticilik-çekicilik” nedenleri değişik olmuştur. Günümüzde ise genellikle
ekonomik temele dayanmaktadır. Ekonomik yönden daha iyi bir hayat sağlama
eğilimi ve buna karşılık tarım alanlarının bu olanakları sağlamaktan, uzaklaşması
karşısında, kentlerin ne olursa olsun olanak tanıyıcılığı, “iticilik-çekicilik”
mekanizmasının temeli olarak görülmektedir. 93
Özellikle 1900’lü yıllardan sonra ekonomik ve teknolojik gelişimin kentleri
çok daha çekici bir duruma getirmiştir. Belirli kesimlerde el emeğine gereksinmenin
azalıp diğer bazı kesimlerde çoğalması, teknolojik gelişmenin getirdiği yenilikler
sonucu bu ekonomik işleyişin bir görünüşüdür. Dış göçler açısından dahi, sınırlar
ötesi olmak kaydıyla aynı kural işlemektedir. Göçe etken olan itici ve çekici
nedenler, ülkeden ülkeye değişmekle beraber, özellikle küçük çaplı üretimden büyük
çaplı sanayi üretimine geçiş dönemlerinde ortaya çıkmaktadır. Kapitalist üretimin
gelişmesi büyük sanayi merkezlerinin kurulması, köylünün topraktan ayrılmasına yol
açtığı gibi, köylüye daha iyi yaşam koşulları sağlayan iş alanları da açmaktadır.
Tarımda kapitalistleşme ve teknolojik gelişim de, tarım işçisini serbest emek
durumuna getirmekte ve sana yi bu emeği emmektedir. Temeli tarımda
kapitalistleşme ve sanayileşmeye dayanan kentleşme; sağlıklı bir kentleşmeye, planlı
bir kent gelişimine yol açarken köylerde iticiliğe dayanan, sanayileşmenin gerekli
büyümeyi gösteremediği ülkelerde ise; göç olayında daha çok iticilik etken olmakta
ve dağınık düzensiz, sağlıksız kentleşme olmaktadır. Bu sağlıksız büyüme ise daha
değişik ve ekonomik kalkınmaya paralel olmayan, dengesiz ve çözümü güç sorunlar
olarak belirmektedir.
Gelişmekte olan ülkelerin hızla kentleşmesi, hızlı nüfus artışına, tarımsal
gelişmenin yetersizliğine, sanayileşmenin yavaşlılığına, dış ticaret engellerine bağlanmakta ve mevcut kentsel yapının iç ticaretten çok dış ticaretin etkisi ile
koşullanması, yavaş gelişen bu ekonomilerde çok hızlı bir kentleşme yaratmaktadır.
Kendiliğinden yaratılan ve ekonomiye egemen olan başka koşulların yan ürünü
sayılan bu kentsel gelişme modelinin gelişen ülkeler için yeterli sayılamayacağı
93
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açıktır. Kentleşmeyi bilinçli bir politikanın ürünü haline getirmek, kaynak
savurganlığını önleyici bir çaredir. İşte köylerden kentlere akımın hızını, biçimini
coğrafi dağılışını ve kentlerde yarattığı sorunlarının çözümünü uzun dönemde
ülkenin kalkınmasına yardım edecek biçimde etkileyen eşgüdümlü politikaların
tümüne “kentleşme politikası” adı verilmektedir. 94
Birçok ülkeler kentleşme sürecinden kalkınmayı itici bir güç olarak
yararlanmak istemekte, onun ekonomik yararlarını arttırmağa, sosyal sakıncalarını
azaltmağa çalışmaktadırlar. Bunlardan bir kısmı kentleşmenin hızını kısmayı,
kentlere gelen kitlelerin hiç değilse bir kısmını köylerine geri çevirmeyi
denemişlerdir. Bu çabanın başarısızlığı bu yolun çıkar yol olmadığını göstermiştir.
Bu yol günümüzde terk edilmiş sayılabilir. Bazı ülkelerde ise, nüfusun büyük
kentlerde yığılması yerine bütün yurt yüzeyine dağılmasını öngören desantralizasyon
denemeleri yapılmıştır. Kaynaklarla birlikte nüfusun bütün coğrafi bölgelere
dağıtılmasına çalışılmıştır. Köylerde bazı olanaklar yaratılmasını, köylünün bazı
yeteneklerinin geliştirilmesini, köyün kalkınması için köylü ile devletin elbirliği ile
çalışmasını

amaçlayan

toplum

kalkınması

(Community

development)

da,

kentleşmenin hızını kontrol altına almak için yararlanılan yollardandır. Son olarak,
bazı ülkelerde desantrilizasyon benimsenmekle birlikte kalkınma için büyük
kentlerin varlığı da zorunlu sayılmış, nüfusun ve ekonomik faaliyetlerin bazı
merkezlerde yoğunlaştırılması yolu seçilmiştir. 95 Bu son iki durumda küçük ve orta
büyüklükteki kentlerin canlılıklarının korunması esasını gözeten ülkeler de vardır.
8. GÖÇ’ ÜN KENTLEŞME VE KENTLEŞME SÜRECİNE ETKİSİ
Göç toplum bünyesinde meydana getirdiği değişiklikler ile sosyolojik, insan
üzerinde meydana getirdiği farklılıklar ile de psikolojik boyutlara sahiptir. Göçler
doğrudan doğruya ülkelerin veya daha küçük toplulukların nüfusunun gelişmesini
(artırıp veya azalmasını) etkileyen önemli faktörlerden biri olup, nüfusun yaş ve
cinsiyet yapısında değişmeye sebep olurlar. Bu değişmede göç alan ve göç veren
çevrelerde birbirine zıt şekilde gelişirler. Göç nüfusun kalilatif yapısında da (okur-
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yazarlık, tahsil, iş ve meslek, bilgi ile bunlara bağlı olarak kalifiye eleman
miktarında) bir takım değişmelere sebep olduğu gibi toplumun yapısını, kültürünü,
ekonomik, politik bütün kurumlarını etkileyecektir. 96
Kartal’ın kentleşme tanımında verdiği kırda “çözülme”, kentte “yoğunlaşma”
tespitinde anlatılmak islenilen de göçün kırsal alanlarda ve kentsel alanlardaki
farklılaşmaya etkisidir. 97 Kentleşme, köyler için enerjik, genç, açıkgöz, okuyup
yazmış nüfusun kente göçmesi demek olduğundan, bir kan kaybı anlamını
taşımaktadır. 98 Büyük kentler ve gelişmiş bölgeler kırsal alanların ve az gelişmiş
bölgelerin genç ve kabiliyetli insan gücünü çekmektedir. Bu ise bölgeleri işe yarar
nüfustan yoksun bırakarak, dengesizlikleri artırmaktadır. 99

Böylece göç veren

yerlerdeki daha olumsuz koşullar ortaya çıkmaktadır. Göç ile bir yerdeki nüfusun
aktif kesimi gitmekte, daha az girişimci ve az dinamik kesimi kalmaktadır. Bu da net
göç veren yörelerin gelişme hızlarını düşürmektedir. Gelişme hızı düştükçe göç
artmakta ve geri kalmışlık ortaya çıkmaktadır. Kişinin yer değiştirmesine sadece
üretim faktörü olarak değil, aynı zamanda da bir tüketim olayı olarak baktığımızda,
göç veren yörelerin Pazar olarak görevi avantajlarını yitirmekte oldukları, bunun da
gelişmeyi bir başka yoldan etkiledikleri ortaya çıkar. Bunlar göçün kırsal alanlarda
meydana

gelen

“çözülme”

yönünü

oluşturmaktadır.

Kentsel

alanlardaki

“yoğunlaşma” kadar en az “çözülmede” de çok önemli bir olaydır.
Örneğin ülkemiz, açısından düşündüğümüzde kırsal alanlarımızın gerek
ekonomik ve sosyal nedenler ile gerek kan davası v.b gibi kültürel nedenler ile ve
gerekse son yıllarda yaşanan terör nedeniyle boşaltılması, tarım toplumu olan bir
ülkeyi buğday ithal eden konuma, hayvancılığı yaygın olan bir ülkeyi et ithal eden
bir konuma getirmiştir. Fakat nedense sosyal bilimcilerimiz tarafından

köylerde

yaşanan bu gerilime “çözülme” çok araştırılmamış, daha çok kentlerde
“yoğunlaşma” konu edilip araştırılmıştır. Belki bunda kentleşme oranımızdaki artış
ve kentsel nüfusumuzun çoğalmasının etkisi olduğu düşünülebilir.
96 T. Akkayan, 1979, s.28
97
R. Keleş, 1983, s.33
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R. Keleş, 1983, s.54
99
F. Yavuz, R Keleş, C. Geray, Şehircilik: Sorunlar, Uygulama ve Politika, 2. Baskı, A.Ü.S.B.F. Yay.
No:418, Ankara, 1978, s.109
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Göç olgusu, yalnız insanların değil, aynı zamanda onlarla birlikte çeşitli
yeteneklerin, sermayenin ve kültürlerin de fiziki mekan üzerindeki hareketliliği
anlamını taşımaktadır. Bu nedenle genel olarak göç, göç veren yerleri etkilediği gibi
göç alan yerleri de etkilemektedir. Özellikle farklı, sosyal-kültürel gruplara ait
bireylerin göç yoluyla aynı kent merkezlerinde yaşamaya başlamaları, toplumsal
bütünleşme ya da bütünleşmeme gibi sosyal olguların ve sorunların ortaya
çıkmasında etkin rol oynamaktadır. 100 Ülkedeki kentli nüfus kentlerde bir nüfus
yığılmasına dönüştükçe, kentsel sorunlar yalnızca çevreye zarar vermekle kalmaz
aynı zamanda toplumsal ve siyasal rahatsızlıkların da oluşmasına neden olur. 101
Özellikle ülkemiz gibi kentleri büyük göç alan toplumlarda, hızla topraktan
kopan ve kente gelen insanlar bir anlamda köyü kente taşımaktadırlar. Çünkü kentsel
mekanlar, kentsel meslekler ve kurumlar yeni gelenleri sindiremeyip, bu yeni kitleyi
kent dışına itmekte ve ancak birkaç kuşak sonra kente uyum sağlanmaktadır. 102
Sanayileşme hızından daha hızlı olan kentleşmemizin ve kentlerimizin sosyal ve
ekonomik altyapıların tamamlanmamış hatta hazırlanmamış olması, kente gelen
çaresiz insanların iş, konut, hizmet, uyum ve güvenlik gibi ihtiyaçlarının
karşılanmamasını

doğurmuştur.

Bu

insanların

sıralanan

ihtiyaçlarının

karşılanamamasına büyük problemlerinde beraberinde getirmiştir. Yanlış uygulanan
politikalar sonucunda bölgeler arasındaki kültürel ve ekonomik farklılıklar
olabildiğinde yoğunlaşmaktadır. Özellikle böylesi bir yapı ülkemizde iş yaratmak ve
barınma gereksinimini gidermeye çalışan sorunlu nüfusu büyük kentlerimize
yöneltmektedir. Bu da beraberinde çarpık kentleşmeyi ve geleneksel değerlere sahip
kırsal kesim insanının

erozyonu ile birlikte kent kültürü yozlaşmasını beraberinde

getirmektedir. 103 Bu anlatılanlarda da kentleşmenin göçün kentte “yoğunlaşma”
boyutunu ortaya koymaktadır.
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9. KENTLEŞME VE GÖÇ’ÜN TOPLUMSAL DEĞİŞİM ÜZERİNDEKİ
ETKİLERİ
Göç, bir toplumun ya da farklı toplumların coğrafi ve kültürel yaşam alanları
arasındaki hareketlilik süreci olarak tanımlanmaktadır. Göç, tek başına ele alınacak,
tek yönlü çözümlerle üstesinden gelinecek bir konu değildir. Kırsal kesimin itici ve
kentsel kesimin çekici yanları göç olgusunun önemli nedenleri arasındadır. Bu itme
ve çekme süreci ekonomiden kültüre, sağlıktan eğitime ve çağdaş hizmetlerden
yararlanmaya kadar pek çok alanı kapsamaktadır. 104
Sağır (1997)’a göre

(hareketliliğin) yer değiştirme eyleminin göç kabul

edilebilmesi için, yer değiştirme eyleminde süreklilik olması ya da yerleşme
amacının bulunması ölçüt alınabilir. Bireyler göçle, başlangıçta bulundukları yerdeki
durumlarına göre daha iyi yaşam koşulları, iş fırsatları, eğitim, sağlık hizmetleri,
kültürel olanaklar elde etmeyi ümit ederler. Göçlerin gerçekleştiği iki temel yerleşim
birimi kır ve kenttir. Özellikle iç göç olgusunda, bu iki temel birimin esas alınarak
göçün yönünün belli olması toplumsal değişmenin ve toplumsal yapının özelliklerini
de işaret eder. Bu doğrultuda, göç ve kentleşme toplumsal değişme sürecinin
birbiriyle içice geçmiş kavramları durumundadır. 105 Türkiye geleneksel bir toplum
olmaktan çıkan ve hızla sanayi toplumu haline gelen bir ülkedir. Bu süreçte
geleneksel toplumsal yapıda bazı değişikliklerin olması ve bu değişimin toplumun
tüm katmanlarında ve dolayısıyla toplumsal yaşamı belirleyen bütün yapılarda
kendini göstermesi kaçınılmazdır. Kentleşmenin sosyal bağların gevşemesine,
kişilerin yabancılaşmasına, kuralsızlığa ve başıboşluğa yol açtığı ve kente hakim olan
para ekonomisinin insanları hesapçı, soğuk ve mesafeli yaptığını ifade etmektedir.
Ayrıca, sosyal psikoloji yaklaşımı içindeki hayal kırıklığı ve saldırganlık
ilişkisi ile ‘göreli yoksunluk’ kavramı, yani kişilerin kendilerine referans aldıkları
gruplarla kendi yaşam ve kaynaklarını karşılaştırdıklarında duydukları eksiklik ve
haksızlık duygusu, ikinci kuşak köy-kent göçmenini potansiyel şiddet ve suç aktörü
104
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olarak işaret etmektedir. 106 Bu doğrultuda kentte yetişen gençler kendilerini anne,
baba ve köydeki akrabalarından çok kentteki avantajlı kesimle kıyaslamakta ve
beklentilerini yüksek tutmaktadırlar. Sonuçta beklentiler yerine gelmeyince de
yaşadıkları hayal kırıklığı şiddete ve suça dönüşmektedir. Kırsal yörelerde ilişkiler
hısım-akraba, dost-ahbap ilişkisine dayanırken, kentsel yörelerde uzmanlaşmış
örgütlenmeler toplumun ana örgütlenme araçlarını teşkil ederler. Bu durum kentlerde
sürekli yeni kurumların ortaya çıkmasına yol açar.
Gelişen yeni teknoloji yeni kurumların, yeni kurumlar ise yeni normların
oluşmasına ve eskilerin tasfiyesi zorunluluğunu doğurur. Böylece normlar ve
değerler üzerinde uyuşmazlık meydana gelir ve yerleşik normlardan büyük ölçüde
sapmalar başlar. Bu hal toplumun bütünleşme oranını geniş ölçüde düşürür ve
toplumun ortak normları yozlaşmaya başlar. 107
Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş süreci, kentlerdeki ‘Aile
Yapısı’nı da değiştirmiştir. Kentleşme, ekonomik büyüme, kadının ailede ve toplum
yaşamında önemli roller üstlenmesi, eğitimin yaygınlaşması gibi etkenler geniş aile
yapılarının yerini çekirdek aileye bırakmıştır. Ne var ki, söz konusu bu toplumsal
değişimin dışında kalan ve göçle oluşan yerlerde kırsal yaşam tarzını kentte devam
ettiren gruplarda söz konusudur. Kentsel bu mekanların homojen olan çok sayıda
farklı gruplar tarafından parsellenmesi, mahallelerin bu grupların geldikleri yerlerle
anılması, istihdam alanları ile bazı mesleki örgütlenmelerin bu gruplarca idare
edilmesi gibi uygulamalar, kentlerdeki görünmeyen mafyalaşmayı doğuran önemli
etkenlerdir.
Bu değişim ise bir sonraki nesle aynen aktarılmakta ve süreç devam
etmektedir. Söz konusu bu olgunun kentlerdeki suçu doğuran önemli etkenlerden
birisi olduğu değerlendirilmektedir.
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10. ÜLKEMİZDE KENTLEŞME SÜRECİNDE YAŞANAN İÇ GÖÇ VE
ÖZELLİKLERİ
Göç ile yakından bağlantısı olan kentleşmenin, itici, çekici, siyasi ve iletici
faktörlere ilaveten ülkemizde sosyal yapı dinamikleri ve ekonomik, sosyal, kültürel
yönleriyle kendine özgü faktörler etkisiyle iç göç yaşanmaktadır. Ülkenin ekonomik,
sosyal, siyasal ve kültürel koşullarıyla sıkı bir ilişki içerisinde olan iç göç hareketleri,
daha çok ülkenin geri kalmış bölge ve kentlerinden, gelişmiş ve iyi yaşam şartlarının
olduğu bölge ve kentlere doğru gerçekleşmektedir. Dolayısıyla her yönlü olarak
gerçekleşen iç göçler neticesinde ve kırsal alan ile beslenen bir kentleşme
yaşanmaktadır. İtici faktörlerin olduğu kırsal kesimlerden, kentlere olan göçün
ülkemiz açısından bir de kültürel nedeni mevcuttur.
Örneğin, adam öldürme, kız kaçırma olaylarından sonra başlayan kan davası
olgusu, insanların göç etmelerinde etkili olmuştur. Buna ilaveten çaresizlik,
ekonomik dengesizlik, kalkınmada başarısızlık, petrol boru hattının güzergahının
tayini, su meselesi ve uyuşturucu gibi bir çok yan nedenle beraber, terörizm 108
nedeniyle 1980’li yıllardan itibaren ülkemizin Doğu ve Güney Doğu Anadolu
Bölgesinde, batıya doğru gerek zorunlu gerekse serbest iç göç yaşanmıştır. 109
Ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve psikolojik boyutu olan terör nedeniyle
ülkenin doğu bölgesindeki nüfusta bir azalma batısında da bir yığınlaşma
yaşanmaktadır. Bunun neticesinde bazı nitelendirmeler ile doğu bölgelerimizden
hayalet yerleşim bölgeleri oluşmuştur. İtici, çekici, iletici ve siyasal faktörlere
ilaveten, kan davası olgusu gibi kültürel ve terör gibi sosyal nedenlerle meydana
gelen ülkemizdeki iç göç veya göç olgusunun bir özelliği de aşamalı bir şekilde
meydana gelmesidir. Kartal'a göre göç, birbirini izleyen üç aşamalı bir süreçtir.
İlk aşamayı çalışmak için kente ilk geliş gidiş oluşturur. Kişinin köyde içinde
bulunduğu ekonomik ve sosyal koşullarla birlikte kentteki edindiği bilgiler, onun
108
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kente ilk gelişini gerçekleştirir. Kişi göç etme konusunda karar verirken, göç edeceği
yere ilişkin durum, çevre koşulları, kazanç ve olanaklara ilişkin beklentilerini gözden
geçirir. 110 Yakın bir tespiti ise Gilbert-Gugler yapmaktadır. Gilbert ve Gugler de: 1Erkeklerin dairesel göçü 2-Erkeklerin ailelerinden ayırarak uzun dönem göçü 3kentlere aile göçü 4- Sürekli kent yerleşimi şeklinde sınıfladığı göç süreci kendine
özgü aşamalar neticesinde meydana gelmektedir. Böylece göç sürecinde kente
göçlerin çoğunun kente gelmeden önce, kente olanak ve yaşantısına ilişkin doğrudan
yada dolaylı ama en azından göç etmeye ikna edici yeterlilikte bilgi sahibi olduğu
görülmektedir. Bunda kitle iletişim araçlarının etkisi büyüktür. 111
Dolayısıyla göç etme isteğinde olan birey, göç etmeden önce gideceği yer
hakkında onun referans grubunu oluşturan daha önce oraya göç etmiş hemşehri ve
akrabalarından bilgi edinir. Şuna ilaveten kentin yakın
edenler

içinde

yakınlık

nedeniyle

çeşitli

yerleşim

etkenlerle

bir

yerlerinden göç
takım

ziyaretler

gerçekleştirmiş ve kent tanınmıştır. Bundan dolayı kent ve koşullar gerçekleştirmiş
ve kent tanınmıştır. Bundan dolayı fırsat ve

koşulları bilindiği için korkutucu,

meçhul değildir. 112 Her tür bilgi fikir ve haber edinen birey kente gidiş-gelişi
gerçekleştirir.
Göç etmenin ikinci aşamasını, kente gidiş gelişin yapıldığı dönem
oluşturmaktadır. Kırdaki durumuna ve kentteki edindiği çevreye bağlı olarak, kişi
belli bir süre çalışmak için kentte gelip gitmektedir.
Üçüncü aşama ise kente yerleşmesidir. Böylece birey kafasında tasarladığı
göçü gerçekleştirmektedir. Artık bundan sonra onu kent yaşamına uyum ve yaşam
için mücadele beklemektedir. Ülkemizde yaşanan göç dikkat edildiğinde zaman
olarak aşamalardan meydana geldiği gibi cinsiyet olarak da bir aşama
oluşturmaktadır.
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Şöyle ki; göçü ilk önce ve genel olarak genç yaşlarda erkek gerçekleştirmekte
yaşlı ve ailenin geri kalanı sonradan göç sürecine girmektedir. 113 Bu durum
günümüzde yoğun olarak yaşanmakta ve bu durum ise maalesef kontrolsüz bir göç
olayını meydana getirmektedir.

10.1. Türkiye’de İç Göçün Sebepleri
Bütün toplumsal olgular mutlaka çeşitli sebeplere dayanmaktadır. Türkiye’de
kırdan kente göç de toplumsal bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır. 114 Dolayısıyla göç
olgusu da çeşitli sebeplere dayanmaktadır. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için
bunların incelenmesi gereklidir. Bunlar:
İlk olarak, Nüfus Artışı diyebiliriz. Gelişen sağlık koşulları, yüksek
doğurganlık ve artan yaşam umudunun etkisiyle oluşan nüfus artışının ilk etkileri
1950’lerden sonra algılanmaya başlamıştır. Türkiye’de 1950’li yıllarda kalkınma
faaliyetleriyle birlikte bölgeler arası farklılıklar ortaya çıkmış ve nüfus artışıyla
birlikte göç olgusu hızlanmaya başlamıştır. 115
Göç olgusunun en başta gelen sebeplerinden biri olan nüfus artışı, göçün
sebebi olmakla birlikte, göçü teşvik eden diğer sosyo-ekonomik sebeplerin de
oluşmasını sağlayarak bir taraftan göçü hızlandırırken diğer taraftan göçün diğer
sebeplerini ortaya çıkarmaktadır. Mesela hızlı nüfus artışı sonucunda tarımsal gelir
yetersiz kalmış, tarımdaki işgücü fazlası iş bulmak, kendinin ve ailesinin refahını
yükseltmek ve kendinden sonra gelen nesle daha iyi bir ortam hazırlamak isteğiyle
büyük kentlere göç etmiştir.
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Genel Nüfus Sayımı Tarihlerine Göre Nüfus, Yıllık Nüfus Artış Hızı, İl ve İlçe
Sayısı, Yüzölçümü ve Nüfus Yoğunluğu
Yıllık nüfus
artış hızı
Sayım tarihleri
Census dates

28.10.1927
20.10.1935
20.10.1940
21.10.1945
22.10.1950
23.10.1955
23.10.1960
24.10.1965
25.10.1970
26.10.1975
12.10.1980
20.10.1985
21.10.1990
22.10.2000

Nüfus
Population

13.648.270
16.158.018
17.820.950
18.790.174
20.947.188
24.064.763
27.754.820
31.391.421
35.605.176
40.347.719
44.736.957
50.664.458
56.473.035
67.803.927

Bucak ve
köy sayısı
İl sayısı

Annual
Increase rate
%o

Number of
provinces

21,10
19,59
10,59
21,73
27,75
28,53
24,63
25,19
25,01
20,65
24,88
21,71
18,28

63
57
63
63
63
66
67
67
67
67
67
67
73
81

İlçe sayısı Number of
Number of sub-districts
districts and villages

328
356
370
396
422
493
570
571
572
572
572
580
829
850

40.600
34.876
34.024
34.063
34.252
34.787
35.441
35.638
35.995
36.115
36.155
36.031
36.233
37.366

Yüzölçümü
Area
km2
(1)

762.736
762.736
767.119
767.119
767.119
767.119
772.091
774.810
774.815
774.815
774.815
774.815
774.815
(2)769604

Kaynakça: Devlet İstatistik Enstitüsü, http//www.die.gov.tr/istatistikler, 01.06.2004

Yüksek nüfus artışının ekonomik ve sosyal olgular sonucu oluşan göç
dinamikleri ile birleşmesinin önemli bir başka sorun olduğu gerçeği 116 de göçü
dinamitleyen sebeplere bir örnektir.
Yukarıdaki tabloda genel nüfus sayımı tarihlerine göre nüfus, yıllık nüfus
artış hızı, il ve ilçe sayısı, yüzölçümü ve nüfus yoğunluğu gösterilmektedir. Tabloda
da görüldüğü gibi en yüksek nüfus artış hızı 1945-1960 yılları arasına rastlamakta
olup göç olgusunun da 1950’lerden sonra kendini göstermesi tesadüf olmadığı bir
gerçektir. Yani nüfus artış hızının maksimuma ulaştığı 1955-1960’lı yıllar aynı
zamanda göç olgusunun da başladığı yıllardır. 1935-1945’li yıllar dünyayı sarsan
1929 ekonomik krizinin ve II. Dünya savaşının etkisiyle her ne kadar Türkiye
politika olarak etkilenmemişse de nüfus artış hızını etkilemiş ve bu hız %21.10’dan
%10.59’a gerilemiştir. 1945’lerden sonra olası bir savaşa girebilme olayına karşı ve
116
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Ankara, 1998, s.1
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Nüfus
yogunluğu
Population
density

18
21
23
24
27
31
36
41
46
52
58
65
73
88

gelişen, büyüyen yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin ihtiyacı olan genç nüfusun oluşması
için bilinçli olarak uygulanmış olan devlet politikasıyla nüfus artışı desteklenmiştir.
Sağlık alanındaki gelişmelerle bu politikalar birleşerek nüfus hızla yükselmiş ve
nüfus artış hızı 1960'da %28.53 ile maksimuma ulaşmıştır. Bundan sonra ise tam
tersi politikalar desteklenerek nüfus artış hızını yavaşlatmaya yönelik nüfus
planlamaları yapılmış olup bundan sonra nüfus artış hızı küçük iniş ve çıkışlar
göstermekle birlikte genel olarak düşüşe geçerek 1990'da %21.71, 2000 nüfus
tespitindeyse %18,28’e gerilemiştir. 117
İkinci olarak Ekonomik Sebepler diyebiliriz. Sanayileşme sürecindeki
ülkelerde kentlerin rolü genişlemekte, kentler artık sadece kültürel veya eğitim
merkezleri olmalarının ötesinde, üretim merkezleri, dağıtım merkezleri, hizmet
sektörünün oluşma merkezleri gibi nitelikler de taşımaya başlamaktadırlar. Bu da
kenti çekici hale getirmekte ve kentte yoğunlaşmaya sebep olmaktadır. Bu
yoğunlaşmanın sebebi olarak da kenti tarımsal olmayan üretimin egemen olduğu,
hem tarımsal, hem de tarım dışı üretimin dağıtım ve denetim işlevlerinin toplandığı,
yoğun bir nüfus odağı haline gelmesidir. 118
Türkiye’de tarımsal kesimde küçük tarım işletmelerinin yaygın bir şekilde
varlığını sürdürmesi ve büyük işletmelerle rekabet imkanlarının güçlüğü, tarım
giderlerinin pahalanması, tarımsal üretimin hala pazar garantisine kavuşamaması,
sonuç olarak tarımsal reel gelirin giderek erozyona uğraması göç olgusunun
nedenleri arasındadır. 119 Ayrıca tarımsal etkinliklerin düşük ekonomik verimliliği,
mevcut üretimin makineleşmesi, artan nüfus ile birlikte toprakların sınırlarının
daralması 120 da kırın iticiliğinin, dolayısıyla göç olgusunun nedenleri arasında
sayılabilir. Göç olgusunun kendini hissettirdiği 1955’lerden sonra, özellikle 19631970 arası modern teknolojinin girişiyle tarımın doğal şartlara bağımlılığında bir
azalma görülmüş, bir taraftan-hayvanla işlenen arazi miktarı azalmaya başlamış ve
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dolayısıyla işgücü açığa çıkmış, diğer taraftan kullanılan girdiler artmaya başlamıştır.
Bu olgularda kırın iticiliğini arttırarak göçü hızlandırmıştır. Yapılan araştırmalara
göre hane reislerinin göç etme nedenlerinin en önemlisi ekonomik nedenlerdir.
Nüfusun artması, kırsal kesimin en önemli ekonomik faaliyeti olan tarım
sektöründeki gelişmeler beraberinde kırsal alanda istihdam darlığını meydana
getirerek insanların daha rahat para kazanabilecekleri bölgelere göç etmelerine sebep
olmuştur. Zaten ekonomisi gelişmiş olan Marmara Bölgesi'nin en fazla nüfusu
çektiği ve dolayısıyla buralara göç eden insanların büyük bir kısmının ekonomik
sebeplerle göç ettiği açıkça anlaşılmaktadır.
Burada dikkatle gözlenmesi gereken olgu, nüfus artış hızı ile ekonomik
gelişme hızıdır. Kırsal alanların nüfus artış hızı, kentsel alanların nüfus artış hızına
göre giderek yavaşlasa veya ona eşit olsa bile, ekonomik kalkınma sürecinin
genellikle kent ekonomileri

lehine işlemesi, kır-kent göçünü devam ettiren en

önemli faktör olmak durumundadır. 121 Türkiye'de 1950-80 döneminde yapılan iç göç
çalışmalarında kentsel ücretin kıra göre yüksek ve yıl temelinde süreklilik gösterdiği
bulunmuştur. 122 Zaten ekonomisi zayıf olan kırsal kesimin yüksek ücretle istihdam
alanı bulabileceği mekanlara göç etmesi beklenebilecek bir sonuçtur.
Üçüncüsü, Eğitim, Kültür ve Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma İsteğidir.
Göç edenler sadece nüfus artışı, tarım sektöründeki değişmeler ve ekonomik
sebeplerle göç etmemişlerdir. İnsanlar diğer sosyo-kültürel sebeplerle de göç
etmektedirler. Özellikle İstanbul gibi, sosyal alt yapısı güçlü olan kentlere eğitim,
kültür ve sağlık hizmetlerinden yararlanma isteği de göçün sebepleri arasında yer
almaktadır. Köyde okul çağının altında ve okul çağında olan çocuk ve genç nüfusun,
kente göç durumunda eğitim imkanlarından daha fazla yararlanma imkanı vardır.
Dolayısıyla aileler hem kendi ekonomik durumları açısından, hem de çocuklarının
eğitim ve diğer sosyo-kültürel imkanları açısından daha iyi gördükleri kent
merkezlerine göç ettikleri görülmektedir. Üniversite bulunan merkezler de belli bir
oranda göç çekmektedir. Bu durumda özellikle yüksek öğrenim kurumlarının ülkenin
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değişik yörelerinde hizmete başlaması, göç dokusunun gelecekte göstereceği
değişmelerde, yatırımlar ve sosyo-ekonomik gelişme kadar çekicilik yönünden etkin
olacaktır. Ayrıca kırsal alanlarda tiyatro, sinema, kütüphane gibi kültürel ihtiyaçlar
yeterince karşılanamadığından genç kuşak için üniversite kentleri cazibe merkezleri
haline gelmekte, bu mekanların çekiciliği artmaktadır. Kent kültürünün ayrı bir
kimliği vardır. Bu da kente ayrı bir özellik katmaktadır. Kent kültürü evrensel
değerleri içerdiği gibi, kentlerin doğal, sosyal ve ekonomik çevrelerinin yarattığı
değerleri de kapsamaktadır. 123
Bu kültürel çevrenin de kentin çekiciliğinde etkisi vardır. Sağlık etiği, sağlıklı
yaşama hakkı zemininde, insanların gereksindikleri oranda ulaşabileceği sağlık
hizmetleri sunulmasında adalet, eşitlik, hakkaniyet, yararlılık gibi ilkeler ışığında etik
değerlendirmeler yapar. 124 Bu bağlamda tüm ülke sathında sağlık hizmetlerinin
homojen bir dağılımı olduğu söylenemez. Zaman zaman sağlık problemi olan birçok
insanın kırsal kesimde bu problemini çözemeyip kent merkezlerine, hatta büyük
kentlere geldiği görülebilmektedir. Kısaca eğitim ve sağlık gibi sosyal hizmetler,
kent alanlarında daha etkin ve hızlı geliştiği için bir cazibe merkezi haline gelmekte,
bu sebeple de göç alımını hızlandırmaktadır.
Dördüncüsü ise Ulaşım, Haberleşme ve Enformasyon Ağının Gelişmesi
şeklinde ifade edebiliriz. Ulaştırma ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması,
enformasyon sistemindeki gelişmeler ve haberleşme araçlarındaki baş döndürücü
gelişmeler de göçün sebepleri arasında yer almaktadır. Son 15-20 yıl içerisinde
dünyada büyük bir değişim yaşanmaktadır. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna,
modernizmden post-modernizme, ulus devletler dünyasından küreselleşmiş bir
dünyaya

geçiş

yaşanmaktadır. 125

Enformasyon

ve

haberleşme

ağının

yaygınlaşmasıyla birlikte dünyada nelerin olup bittiğini kırda veya kentte herkesin
öğrenebildiğini,

bu

öğrenilenler

sayesinde
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ayarlayacağını tahmin etmek çok da zor değildir. Bu dönüşümler, nüfusun mekansal
dağılımının yeniden belirlenmesine yol açmaktadır. 126 Dolayısıyla insanlar
kendilerine daha uygun mekanları seçerek buralara doğru göç olaylarının
yaygınlaşmasına sebep olmaktadır. Türkiye’de “iletici” etkenlerle açıklanan göç
olgusu, iletişim ve ulaşım koşullarının gelişimindeki süreklilikle birlikte yeni bir
boyut kazanarak yükseliş trendi göstermektedir. Kentlerde nelerin olup bittiğini
gelişen teknolojik haberleşme araçlarıyla istenilen bilgi ve haberleri çok rahat
öğrenen insanlar buralardaki mekanları kendilerine daha uygun gördüklerinde,
ulaşım ağının da gelişmesiyle artık bu mekanlara göç etmekte tereddüt
etmeyeceklerdir.
Kent ile kır arasındaki bilgi aktarımını kolaylaştırmak ve birbirlerine yardımcı
olmak amacıyla “Hemşehri birlikleri” adı altında kurumsal yapılanmalar da
oluşturulmuştur. Hemşehri birlikleri, kırsal toplum üyelerinin kentsel toplumun
yaşama biçimini, değerler sistemini ve davranış kalıplarını anlama sürecinde kurulan
tampon kurum niteliğinde işlevsel bir yapıya sahip örgütlerdir. 127 Türkiye’de hızlı
nüfus artışı sonucunda beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçlarla birlikte
enformasyon ağının gelişmesi de kenti çekici kılmıştır. Kırdan kente olan göçler,
kırlarda geçim şartlarının güçlüğüne karşılık kentsel yerleşmelerin cazibelerinden
ileri gelir. Her geçen gün artan nüfusu besleyebilecek kaynakların ve götürülen
hizmetlerin yetersizliği kırı itici duruma getirirken; eğitim, sağlık veya yüksek bir
yaşam düzeyinin nimetlerinden ve kentlerdeki iş bulabilmeyle geçim imkanlarından
faydalanma isteği de kenti çekici duruma getirmektedir. 128
Gelişen ulaşım, haberleşme ve enformasyon ağıyla kırsal kesimdekiler
kentsel alanlardaki yaşam düzeyini öğrenmekte ve kentin çekiciliği onları göç
etmeye motive etmektedir. Kentlere olan bu göçleri “kırın itmesi” ve “kentin
çekmesi” olarak iki yönde incelemek gerekir. Bunlardan biri noksan olduğunda göç
olgusu hayata geçmez. Şöyle ki: Kırın itmesi tek başına göçü başlatamaz. Bunun
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karşılığı olarak kentin de çekmesi gerekir. Ancak bu şekilde kır ile kent arasında göç
akımı başlar. Çünkü bireyler göçle, başlangıçta bulundukları yerdekine göre daha iyi
yaşam koşullan, iş fırsatları, eğitim, sağlık hizmetleri, kültürel imkanlar elde etmeyi
ümit ederler. 129
Beşinci ve son olarak ise Kültürel Sebepler diyebiliriz. 1984’de
Güneydoğu’da başlayan silahlı terörist eylemler, “kaç-göç” diye ifade edilen göç
olaylarını gündeme getirmiştir. 130 Göç veren bu bölgelerimizde istenen düzeyde
sosyo-ekonomik gelişmenin yanında huzur ortamının sağlanamamış olması, göçlerin
gelişmiş batı bölgeleri yanında göç veren bölge illerinin kırsal kesimlerinden, kamu
hizmetlerinin bulunduğu bu illerin kentlerine yöneldiği ve terör olaylarının sınırdaki
yerleşmelerden il merkezlerine göç hareketlerini hızlandırdığı söylenebilir.
Türkiye’nin Güneydoğu Bölgesi’ndeki güvenlik durumu, aynı bölge içindeki
kentlere ve İstanbul’a kadar uzak olan diğer bölgelerdeki şehirlere hareket etmeyi
teşvik etmiştir. Böylece, Güneydoğu ve Doğu Anadolu’dan hem bölge dışına, hem
de bölge içerisine göçü beraberinde getiren “güvenlik” nedeni de göçün önemli
sebeplerinden biri haline gelmiş bulunmaktadır. 131 Devletin ana görevleri arasında
güvenlik ve adalet yer almaktadır. Bu görevlerde bir aksama veya noksanlık
olduğunda toplumsal otomatik mekanizmalar ortaya çıkar. İşte Güneydoğu’da adalet
sistemi etkili olamadığı zamanlarda bu işlev aşiretler ve örgüt tarafından yerine
getirilmekte, sosyal barış ciddi ölçüde yaralanmaktadır. 132 Bu da insanların göç
etmelerine sebep teşkil edebilmektedir. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel
İhtisas Komisyonu raporunda da Güneydoğu Anadolu’daki güvenlik sorununun göçü
körüklediği belirtilmekte olup Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu’nun bir
araştırmasına göre de bölgeden göç etmek zorunda kalan insanların %69.6'sını
etkilediği görülmektedir. 133 Terör nedeniyle yaylaya göçemeyen, mezrasında
barınamayan bu insanlar, bölge içindeki fakir kentlerin çevrelerinde fakirlik çemberi
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oluşturmuşlardır. 134 Buna Diyarbakır ili örnek verilebilir. 1985’de 472.055 olan kent
nüfusu 1990’da 600.640, 2000 nüfus tespitinde de 817.692’ye yükselerek iki katına
yakın bir artış göstermiştir. Bu da gösteriyor ki kırsal alandan terör nedeniyle kopan
nüfusun tamamı aynı ilin merkezine göç etmemekte olup bir kısmı da başka illere
göç etmektedir. Bu da kent ve köy nüfuslarının aynı oranda artıp azalmamasına
sebep olmaktadır.

10.2. İç Göçün Etki ve Sonuçları
Kırdan kente olan göçler, arzu edilen sosyal bir olgu değildir. Göç edenler,
birçok sorunları da beraberinde götürmektedirler. Göçlerin yalnızca kentsel işsizlik
ve düşük istihdam sorunlarının ağırlaşması yanında ekonomik gelişmeyi de
etkileyerek bölüşüm sürecini ve insan kaynağının sektörsel dağılımını da etkiler.
Ayrıca göçle birlikte kentlerin yıldan yıla hızla artan nüfusları toplumsal yapıda yeni
birtakım sorunlar da ortaya çıkarmaktadır. Bunların da çeşitli etki ve sonuçları ortaya
çıkmaktadır.
Bunlardan ilk olarak Sosyo-Ekonomik Yapıya Etkisi üzerinde duracağız.
Türkiye’de göç edenlerin varış noktalarında istihdam, sınıfsal farklılaşma, uyumgerginlik ve barınma gibi birçok sorunları ortaya çıkmaktadır. Ayrıca göç, illerin
homojen dağılımını daha fazla bozmakta ve belli merkezlere yöneldiği için bu
yerlerde meydana gelecek sosyo-kültürel yapı değişikliklerinin çok daha fazla
olacağı kolayca tahmin edilebilmektedir. Gelir ve eğitim düzeyleri, meslekleri,
kültürel değer ve alışkanlıkları açısından görülen farklılıkların kentle bütünleşme
açısından kimi farklı durumların ortaya çıkmasına sebep olduğu anlaşılmaktadır. 135
Gelir düzeyleri düşük insanlar genelde gecekondu bölgelerine yerleşerek farklı bir
kültürel yapı oluşturmaktadırlar. Farklı meslekler, farklı kültürel değerler ve
alışkanlıklar kentlerde -özellikle gecekondu bölgelerinde- farklı bir sosyal tabaka
oluşturacaklardır. 136 Köy bölgelerinden göç edenlerle büyük şehir merkezlerinde
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yığılan işsizler ve düşük gelir grupları, benzer sosyal çevrelere yerleşerek yeni bir
kültür alanı yaratırlar. Bu kültür alanları ile kent yapısı arasında büyük bir sosyal
farklılık göze çarpmaktadır. Göçün sosyo-ekonomik yapıya etkisi 7. Beş Yıllık
Kalkınma Planı’nda işaret edilmiş olup kente göç edenlerin yeni bir kültürle
karşılaşmanın yarattığı sarsıntılar, iç çatışmalar, bunalımlar gibi birey ve toplulukları
derinden etkileyen sorunların da ortaya çıktığı; bunların özellikle gençleri içlerine
kapanmaya veya tam tersine radikal örgütlenmelere, yasadışı işlere ve suç işlemeye
yönelttiğine 137 işaret edilmektedir.
İkinci olarak, kentleşmeye etkisi üzerinde duracağız. Gelişmekte olan
ülkelerde kentleşmenin kontrol edilemez bir hıza ulaşması 138 ve bu ülkelerin
kentlerinde nüfusun önemli bir bölümünü kent göçmenlerinin oluşturması göç
olgusunun kentleşme sürecinde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu
göstermektedir. Türkiye’de de göç olgusunun yoğun olarak gözlendiği şekli olan
kırdan kente göç olayları da kentleşme açısından oldukça dikkati çekmektedir.
Özellikle belli bölgelerdeki göç alan illerde kentsel nüfus oranının yüksek olduğu
gibi, bu orandaki artışın da fazlalığı dikkati çeken bir noktadır.
Yoğun göç alan bölgelerde görülen hızlı kentleşme, şüphesiz ki birçok
sorunları da beraberinde getirmektedir. Kentleşmenin toplumsal ekolojisinin, aileden
yerleşime bütün toplumsal yaşamın yok edilişinin, çeşitliliğin, karşılıklı etkileşimin
ve insanın yaratıcılığının erozyona uğrayışının trajik bir öyküsü olduğu görülür. 139
Köy bölgelerinden göç edenlerle büyük kent merkezlerinde yığılan işsizler ve düşük
gelir grupları, benzer sosyal çevrelere yerleşerek yeni bir kültür alanı –“Yan Kültür
Alanı”- meydana getirerek toplumsal kültürün erozyona uğramasının önemli bir
sebebini oluşturmaktadır. Göç olayları sonucu köyünden, evinden, barkından kopup
yepyeni bir çevreye göç edenler kadar, nüfus hareketine sahne olan yerlerin eski
sakinleri için de şaşırtıcı ve sarsıcıdır. 140 Ortaya çıkan toplumsal erozyonla birlikte
kentlerde fiziki erozyonlar da görülmeye başlamıştır. Bunun sonucunda da çarpık bir
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kentleşme ve kenti istila eden gecekondulaşma olgusu yaşanmaktadır, konut
ihtiyacını karşılayacak yeterli miktarda arsa ve konut arzının olmaması, kentin üretim
sürecine dahil edilemeyen, düşük ücretli işlerde çalışan ve niteliksiz işgücüne sahip
geniş bir kütlenin barınma sorununu en ucuz yoldan çözme yöntemini gecekondu
olgusu ile bulması 141 kentin fiziki erozyonuna sebep olmuştur.
Türkiye’deki kentleşme gerçeği köyden kente daha iyi iş, daha iyi ev, daha iyi
sosyal ve kültürel çevre edinmek için göçen kitleler, kentin hazır olmayan sosyal alt
yapısında bu,özlemlerini ve amaçlarını gerçekleştirecek araçları bulamadıkları için
anomik kentleşme ve kentlileşme döngüsüne girmektedirler. Bunun için kentlerdeki
nüfus yoğunluğuna paralel olarak istihdam alanları açılarak iş imkanları
sağlanmalıdır. İş imkanlarına ek olarak, kentsel nüfusun ihtiyaç duyacağı barınma
sorununun da çözülmesi gerekmektedir. Aksi halde köyden kente göçün artması
sonucu insanlar bu ihtiyaçlarını kendi imkan ve tarzlarıyla giderme eğilimi
göstereceklerdir. Bu da gecekondu sayısını arttıracaktır. Köyden kente göç edenlerin,
kentte kendi hayat alanlarını oluşturmaları çerçevesinde yaptıkları gecekondular,
sağlıksız ve çarpık kentleşmeyi de beraberinde getirmektedir. 142
Üçüncü olarak ise Altyapı Sorunları ve Kentin Ekolojik Yapısının
Bozulması şeklinde ifade edebiliriz. Türkiye’de, özellikle 1950’li yıllardan itibaren
kırdan kente yoğun bir göç akımı başladığı daha önce belirtilmişti. Bu göçlerle
birlikte kentler -özellikle büyük kentler- yoğun göç almakta ve her geçen gün
büyümektedir. Bu olgunun adeta kentleri kırlaştırdığı görüşü ağırlık kazanmaktadır.
Kentlerin hızlı bir biçimde büyümesi kentsel gelişmenin kontrol edilmesini
zorlaştırmakta ve bu kontrolsüz kentsel büyüme dolayısıyla da su, kanalizasyon,
ulaşım gibi alt yapı hizmetlerinin sağlanması daha pahalı olmakta 143 daha fazla
kaynak ve zaman gerekmektedir. Bu yüzden çoğu zaman altyapı hizmetleri
verilememektedir. Bu durum da kentlerin fiziksel yapısını ve kentsel hizmetler
dengesini bozarak uzun vadede ülkeyi altından kalkılması oldukça güç sorunlarla
141
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karşı karşıya getirmektedir. Bugün içinde yaşanılan kentlere bakıldığında
birçoklarının sokakları ilk yağan yağmurda, ilk yağan karda geçilemez, yazın ise
tozdan görünemez halde, yeterli şekilde ışıklandırılmamış, doğru dürüst kaldırımları
olmayan, bir yerden bir yere gitmek bir eziyet 144 olan kentler haline gelmiştir.
Diğer taraftan göç olgusuyla ivme kazanan kentleşme, ekolojik açıdan
bozulmanın bir simgesi ve gerçeği olarak ele alınabilir. 145

Özellikle yapılması

yasaklanmış bulunan gecekonduların çevre ve ekolojik denge üzerinde olumsuz
etkileri vardır. Bunlara birkaç örnek verecek olursak; yapımı yasak olan
gecekondularda yaşayan insanlar yakılması yasak olan kömür kullanarak hava
kirliliğine sebep olmakta, yeterli kanalizasyon sistemi olmayan bu bölgelerde açılan
lağım çukurları ciddi bir çevre kirliliği oluşturmakta, belediye hizmetleri bazı
gecekondu bölgelerine tam anlamıyla götürülemediğinden bu bölgeler adeta çöp
yığınları haline gelebilmekte vs. gibi. Bu örnekler çoğaltılabilir. Oysa bütün yaşanan
mekanlardaki olgular insan içindir, insanın iyi yaşaması içindir.
Ancak yukarıdaki sıralanan örneklerin baş kahramanı da insandır. İnsan da
içinde yaşadığı ekosistemin bir parçasıdır. Dolayısıyla bu sistemin iyi işlemesi de
insanın elindedir. Bu yüzden insanın kendi ekosistemini koruması gerekmektedir.
Bunun için de son zamanlardaki kavramlardan olan sürdürülebilir kalkınma,
sürdürülebilir gelişme, şimdi artık sürdürülebilir kentlere yansıtılmış durumdadır. 146
Eğer göç olgusu ile kentleşme arasındaki denge sağlanamıyorsa, ortaya ciddi
bir problem çıkacağını beklemek gerekir. Öyleyse göç olgusunu önleyebilmek, hiç
değilse yavaşlatabilmek için acil tedbirlerin alınması gereklidir.
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11. TÜRKİYE'DE HIZLI VE SAĞLIKSIZ KENTLEŞMENİN KENDİNE
ÖZGÜ YAPI VE KÜLTÜRÜ: "GECEKONDULAŞMA"
Ülkemizde son elli yıldır hızlanmaya, yoğunlaşmaya başlayan kentleşme
hareketlerinin doğurduğu en önemli sorunlardan biri de gecekondudur. Kendine özgü
yaşam tarzı, geçim olanakları, kültürü, sosyal yaşantısı, dayanışması

tüketim

alışkanlığı üretim usulü, alışveriş vb. özellikleri olan ve l950’lerden sonra ülkemizde
yaşanan hızlı kentleşmenin etkisiyle artan bir seyir izleyen “gecekondu” her şeyden
önce bir göç olayı neticesinde meydana gelmiştir.
Çeşitli nedenlerle ülke düzeyinde gerçekleşen iç göç hareketleri sonucunda,
büyük kentlerin nüfusu çok büyük oranda artmıştır. Artan nüfusu istihdam
edebilecek sanayileşmenin gerçekleşememesi, gelen insanların işsiz kalmalarını ya
da marjinal işlerde çalışmalarını sonuçlandırmıştır. Gelir düzeyi düşük bu insanların
barınma ihtiyacını karşılayacak sosyal konut politikasının güdülmeyişi sonucu ortaya
gecekondular çıkmıştır. Başkasına (çoğunlukla kamuya) ait arsalar üzerinde, acele
yapılmış bulunan, gerekli sağlık şartlarını, teknik özellikleri taşımayan, düşük
standartlı konutlardan meydana gelen geniş gecekondu mahalle ve semtler, hızla
büyük kentleri çevrelemişlerdir.
İlk başta kente gelen göç etmiş insanların sadece konut problemini, barınma
ihtiyacını karşılamak gibi bir gereksinimden doğan gecekondu sonra hızlı
kentleşmeyle ülkenin bir gerçeğini, kentlerin de ayrılmaz bir parçasını oluşturdu.
Konut ihtiyacını karşılamak düşüncesiyle geçici olmayan ve kırsal alanlardan sürekli
göçler ile desteklenen bir olgu halini aldı. Başlangıçta gecekonduya, çeşitli
yaptırımlarla önlenmesi ya da yıktırılması gereken, sağlığa, kanuna, imar planı ve
düzenlemelerine aykırı, kentin güzelliğini bozan birer kaçak yapı olarak bakılıyordu.
Daha sonra gecekonduların sayısı gittikçe çoğalıp, buralarda yaşayanlar büyük bir
seçmen kitlesi olarak siyasal baskı grup niteliğini kazanınca, ilgili yönetim ve siyaset
adamlarının tutumları da değişmeye başlamıştır. Özellikle seçim öncesinde, çeşitli
siyasi kaygılarla soruna yaklaşılmış, bu da gecekondu aflarını beraberinde
getirmiştir.

Af

kapsamını

sürekli

genişletmek

ve

değiştirmek

suretiyle

gecekondulaşma daha çok hızlanmıştır. Kırdan göç sonucu ortaya çıkan
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gecekondular, bulunduğu kentin kültürüyle bütünleşeceği yerde, giderek ondan
ayrılan ve kendine özgü bir yan kültür alanı meydana getiren bir özelliğe sahip
olmuştur. Yoksulluk kültürü olarak adlandırabileceğimiz bu nitelik, yoksulluktan
farklı olarak hem kentle bütünleşmeme özelliği hem de kendine has değerler sistemi
oluşturarak

mevcut

kültürden

sapmayı

içermiştir.

Çok

geniş

bir

alanı

ilgilendirmesiyle, göç ile daha çok artacak devam edeceği görülen gecekondu
probleminin ülkenin kentsel problemleri, sosyal problemleri arasında kendini
koruyacağı düşünülmektedir.

11.1. Gecekondunun Tanımı
Geniş anlamda bir tanımlama ile gecekondu hızlı bir kentleşmenin yaşandığı
gelişmekte olan ülkelerde, başkasının arazisi üzerinde izinsiz olarak yapılan, alt
yapısı eksik, kentten uzak, sağlık olanaklarından yoksun, ekonomik sorunları olan ve
örgütlü, devamlı bir işi olmayan insanların barındığı bir yerleşim alanıdır 147 Bir
başka tanımlamayla sanayileşmekte olan ülkelerde kırsal alandan kente göç edenler
tarafından izinsiz bir şekilde derme-çatma olarak yapılan evlerin oluşturduğu
yerleşim bölgesidir. 148 Kentbilim Terimleri Sözlüğü, gecekonduyu “Bayındırlık ve
yapı kurallarına aykırı olarak gerçek ya da tüzel, kamusal ve özel kişilerin toprakları
üzerine, toprak sahibinin rızası ve bilgisi dışında uygunsuz olarak yapılan, barınma
ihtiyaçları devletçe ve şehir idarelerince karşılanamayan, yoksul ya da dar gelirli
ailelerin yaşadığı barınak türü” olarak yorumlanır. Gecekondu, “imar kanunlarına
aykırı olarak, çoğu zaman ilkel, denetimsiz ve sağlık şartlarından da yoksun olarak,
acele yapılmış konutlara verilen isimdir.
775 sayılı Gecekondu Kanunundaki gecekondu tanımı ise “imar ve yapı
kanunlarına aykırı olarak, başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde ve arsa sahibinin
rızası olmaksızın yapılmış yapı”dır. Görüldüğü gibi kanundaki tanımda,acele
yapılmış olarak, sağlık kurallarına uyulmadan yapılmış olmak gibi öğeler yer
almamaktadır. Bir bakıma, bu son öğeler, bir yapının imar ve yapı kanunlarına aykırı
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olarak yapılmış olması durumunda zaten dikkate alınmış sayılabilecek öğelerdir 149.
Ayrıca kanun “yapı” deyimini kullanarak sadece konutları değil, konuttan başka
amaçlar için yapılmış bakkal, kahvehane ve benzeri yapıları, kısaca işyerlerini de
gecekondu kapsamına almıştır. Türkiye’de gecekondulaşma, hızlı kentleşmeden en
büyük payı olan ve hızla sanayileşen şehirlerin başlıca gelişme biçimi olmuştur. Bu
anlamsız merkez şehirler, giderek çevrelerindeki yerleşmeleri aralarında toplumsal
ve ekonomik bir bütünleşme meydana getirecek şekilde ana kent haline getirmiştir.
Başka bir deyişle şehre uygun bir mesafede herhangi bir alanda ve
yerleşmenin gecekondulaşmaya sahne olarak bir oturma kesimi haline gelişi bir
uydulaşma olarak görülemez. Çeşitli kentsel fonksiyonlarla ana merkeze bağımlı
olan bu oturum kesimleri bir uydu değil, merkez şehrin bir parçası ve uzantısı olarak
belirlenmektedir. 150 Gecekonduları kentteki diğer semtlerden ve bu semtteki
binalardan özellikleri, yoğunluk, kent hizmetlerinden yararlanma yetersizliği üzerine
inşa edilmiş arazi alanının iyelik durumu, estetik ve sağlık açısından farklılık, düşük
ölçeklere sahipliktir. 151 Gecekonduların en belirgin özelliği kentin dışında,
merkezden uzak olmasıdır. Bunun nedeni ise kent merkezinin çok pahalı olması,
veya bir başka ifadeyle kentten uzak arazilerin çok daha ucuz olmasıyla birlikte
denetiminde kent dışında olanaksız ve zor olmasıdır. 152
Karpat gecekonduyu “kentsel imara açılmamış, altyapısı gerçekleştirilmemiş,
tarla niteliğindeki arsalar üzerinde çoğu zaman başkasına veya devlete ait kısa
dönemde ve uygun teknolojiye bağlı kalmayarak yapılan konut türleridir” şeklinde
tanımlamaktadır. Yine Karpat’ın yorumuna göre, gecekonduların yapımında konut
sahibiyle

birlikte

onların

akraba

ve

tanıdıklarının

hemşehrileri

yardımı

bulunmaktadır. Özellikle konutun yapımı bir başkasının arazisinde veya imar dışı
alandadır. 153 Kırsal alandan kentlere göç edenlerin maddi olanakları sınırlı,
olduğundan, gecekondu arazisine ya hiç para ödenmemesi ya da çok cüzi bir miktar
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ödenmesi yapımının evi kullanıcının kendi ve akrabalarının yardımıyla sağlanması
nedeniyle ucuza kapatılması, malzemenin kalitesinin düşüklüğü ve isteğe bağlı
olması gibi nedenler gecekondularını gerek genel seçim dönemlerinde af beklentileri
ve de zaman zaman bu affın gerçekleştirilmesi gecekonduların çoğalmasına, aşağıda
verilen büyük bir orana ulaşmasına neden olmuştur.

11.2. Gecekondulaşma Nedenleri ve Oluşum Süreci
Tarih boyunca kentlerin nüfusu genellikle kırsal alanlardan göçen nüfusla
beslenmiş ve artmıştır. Ancak özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra, ekonomisinin
temeli hala tarıma dayanan, tarımla geçinen nüfusunun oranı yüksek olan
toplumlarda, kente göç ani ve hızlı olmuştur. Bu oluşum içinde gecekondular, yalnız
tarımda pazara yönelik üretime geçişin hızlandığı ve kentteki nüfus yığılmasının
hızla çoğalmasına rağmen, çok yavaş bir sanayileşmenin gerçekleştiği toplumlarda
ortaya çıkmıştır. 154 II. Dünya savaşını takip eden yıllarda, çok partili siyasal yaşama
giriş, dışa açılma politikası sonucunda meydana gelen sanayileşme, tarım toplumu
olan ülkemizde hızlı kentleşme sürecinin başlamasına neden olmuştur.
Yani İkinci Dünya Savaşı’na kadar Türkiye’de bir gecekondu sorunu yoktu
veya üzerinde ciddi olarak düşünülmesi gereken bir problem halini almamıştı. Oysa
bugün büyük kentlerimizin özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’in en önemli
sorunlarından biri olmuştur. 155 Gecekondu, genelde tüm üçüncü dünya ülkelerinin
sorunlarından birisidir. Gelişmekte olan ülkelerin hızlı bir kentleşme süreci içine
girmeleri belirli plan içinde gerçekleşmediğinden çarpık kentleşme-gelişme oluşumu
meydana gelmiştir. Sonuç olarak da 1950’lerden bu yana hızı giderek artan çarpık
kentleşme süreci karşımıza gecekondu olgusunu çıkarmıştır. 156 Türkiye 1950’lerden
beri hızla kentleşmektedir. Ülke nüfusunun giderek artan bir bölümü kentlerde
toplanmaktadır. Genellikle büyük kentlerde toplanan sanayi yatırımları, kırsal
alanlardan göçü kendilerine doğru yönlendirmiştir. Bu şekilde, kentte yeni gelenler
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kent ile bütünleşmemiş, bağımsız, yasal olmayan ve sağlıksız gecekonduların
oluşmasına neden olmuştur. 157
Bu noktada, gecekondulaşma nedenlerini kısaca açıklayacak olursak:
A) Tarımda Makinalaşma: Ülkemizde 1950’li yıllardan itibaren gerçekleşen
tarımda makineleşme kırsal yörelerde bir yandan tarım sektöründeki sosyal yapının
değişmesini sonuçlandırırken, öte yandan tarımda sermaye malı kullanımını
yoğunlaştırarak işgücü fazlalığına yol açmıştır. 1948 yılında, ülkemizdeki traktör
sayısı 1756 iken, bu rakam 1960 yılında 42136 ya ulaşmıştır. Her traktör yaklaşık 6
kişinin göreceği işi yapabildiğinden ortaya çıkan işgücü fazlalığından göç etmek
zorunda kalmıştır. Buna bir de miras yoluyla toprakların küçük parçalar haline
gelmesi eklenince işgücünün verimi azalmış, bu da kırsal alandan kente göçü teşvik
etmiştir.Göç eden bu kesim, kentlerdeki sanayi sektöründe istihdam edilemediğinden
genelde marjinal işlerle uğramış, ellerine geçen kazançlarda oturabilecek bir ev satın
almaya

veya

kiralamaya

yeterli

gelmediğinden,

çoğunlukla

şehrin

tenha

kesimlerinde, uzak mahallelerinde başkalarının arazisi üzerine gecekondu inşa
ederek, konut sorununu çözmeye çalışmışlardır. 158
B)

Kentleşme

ve

Sanayileşme

Gelişmesi:

Az

gelişmiş

ülkelerde

gecekonduların ortaya çıkması ve hızla artması kentleşmenin bu ülkelerdeki hızı ile
doğru orantılı olarak gerçekleşmiştir. 159 Sanayileşme hareketlerinin plansız bir
şekilde yapılması sonunda büyük şehirler birer sanayi merkezi haline gelmiş ve bu
şehirlere yurdun çeşitli köy ve kasabalarından kitle halinde işçi akını başlamıştır.
Ancak sanayileşme, göç eden nüfusu, istihdam edecek kadar gelişemediği için birçok
insan işsiz kalmış yada marjinal işlere yönelmiştir. Bir taraftan kentlerde zaten var
olan konut yetersizliği diğer taraftan sanayileşmeye paralel olarak işçi meskeninin
veya genel olarak ucuz halk konutunun ele alınmamış olması sebebi ile aldığı ücretle
kiralayabileceği bir konut bulamayan işçiler genellikle şehir dışında ve iş yerine
157
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yakın mahallelerde hazineye, belediyelere veya özel kişi arazileri üzerine gecekondu
inşa etmişlerdir. 160
C)Konut

Politikasının

Yetersizliği:

Gecekondulaşmanın

en

önemli

nedenlerinden biri de yeterli ve ucuz konut darlığıdır. Kentleşme konut ihtiyacını
şiddetlendirmiştir. 1950-1960 döneminde kentlerde yaşayan nüfus, 5.2 milyondan
8.9 milyona, 3.6 milyonluk bir artış göstermiştir. Dört kişiye bir konut gerektiği
düşünülürse, aynı dönemde 300 bin konutun yapılması gerekirdi. Her yıl 90 bin
konutun yapılması gerekirken 52 bin ruhsatlı konut yapılabilmiştir.Yıllık açık 38
bindir. Halk açıkta kalmadığına göre fark gecekondularla kapatılmıştır denilebilir 161
Fakir ve dar gelirli ailelerin konut ihtiyacını karşılamaya yönelen etkin bir politika
saptanamaması sonucunda konut arzı, göç ve kentleşmenin doğurduğu artan konut
talebini karşılayamamıştır. Konut yatırımları ise daha çok lüks konuta yönelmiştir.
Ülkemizde bir sosyal konut politikası güdülememiştir. 162
D)Kira Bedellerinin Yüksek Oluşu: Büyük şehirlerde genellikle büyük
sermayeler yatırılarak inşa edilmiş

binaların, kiraları da yüksek olduğundan sabit

bir gelire sahip kimselerin bu kirayı ödemeleri mümkün olmamıştır. Şehirlerdeki
binaların çoğunluğunu da bu tip binalar oluşturur. Kooperatif yolu ile inşa edilen
meskenlerin kiraları da bunlara yakındır. Kira bedellerinin yüksek oluşu birçok
kimseyi gecekondu yapmaya yöneltmiştir. Kiraları kontrol altına almak için bazı
yasal düzenlemeler-en son yıllık artış %25 olarak tespit edilmiştir- yapılmış is ede;
kira bedeli haricinde hava parası dır altında ayrıca bir para almak suretiyle veya bir
yıllık kira bedelini peşin almak gibi yöntemlerle bu önlemler yetersiz kalmıştır. 163
E) Psikolojik Nedenler: Köyde mevcut arazinin geçindiremediği fazla nüfus,
ihtiyaçlarını karşılayacak bir iş bulmak zorundadır. Bu sebeple kent merkezinde
çalışmaya başlayacak fakat köy ile irtibatını da devam ettirecektir. Ancak zorunlu
olan bu ilişkide kişi köy ile kent arasında kazandığı ücret açısından karşılaştırma
160
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yapacaktır. Kazandığı ücret köyde kazandığı ücret ile aynı olduğu takdirde şehrin
sunduğu diğer bütün imkanları düşünerek kentte tutunacaktır.dolayısı ile alabileceği
askeri ücret ve kirası bir aylık kazancına denk gelen bir konutta değil çok daha ucuza
mal edebileceği bir gecekonduda kalmayı tercih edecektir. 164
F) İç Güvenlik: Özellikle 1980’ li yıllardan sonra başlayan terör yüzünden
Doğu ve Güney Doğu insanı köylerini terk etmek zorunda kalmıştır. Gerek kendi
hayatını korumak, gerekse güvenlik tedbirleri nedeni ile zorlanarak bulunduğu
yerden ayrılan bu insanlar, ellerinde ne geçimlerini sağlayabilecek bir gelir, ne de
kentte hayatını sürdürebilecek bir mesleğe sahip olmadıklarından konuta ayırabilecek
parasal imkana da sahip değillerdir. Bulundukları kentte kalmak zorunda
olduklarından, barınma ihtiyacını kentlerin dış mahallelerinde kendi yaptıkları derme
çatma binalarda karlamışlardır. Özellikle Diyarbakır ve Gaziantep gibi kentler 1980
sonrasında bu gibi insanların yaşadıkları gecekondu alanlarıyla çevrilmiştir. 165
G) Zabıta Kontrollerinin Yetersizliği ve Politikacıların Rolü: Gecekondu
inşasına

engel

olacak

yaptırımlar

vardır.

Ancak

bu

müeyyideler

aynen

uygulanmadığı için bugünkü sorunu ortaya çıkarmıştır. Aslında yalnız inşasına engel
olacak tedbirlerin alınması ve buna paralel olarak gereken çalışmaların yapılmaması
halinde gecekondu yapılmasına engel olunamayacağı kaçınılmazdır. 166 İster
parlamento seçimleri ister yerel seçimler olsun, bu seçimlerden hemen önce gelen
haftalar ve günler, Türkiye’ de gecekondu yapımının en çok hızlandığı dönemlerdir.
Devlet, hükümet ve siyasal partiler gibi kimi anayasal kuruluşlar gecekondu
konusunda yurttaşın karşısına çifte bir hükümle çıkmışlardır. Şöyle ki, bir yandan
gecekondu yapımı kanunlarla yasaklanırken, öte yandan partizan bir kimlikle
gecekondu meselesinin sömürü konusu yapılmasına ülkemizde göz yumulmuştur. 167
Politikacının, gecekondu sorunu devam etmesindeki rolü yalnız gecekondu yapıcısını
“yeşil ışık” yakmaktan ibaret kalmamıştır. Gecekondu bölgelerinin, su, elektrik,
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kanalizasyon, okul, yol, otobüs gibi türlü kentsel hizmetler götürülürken, insanlar
arasında siyasi eylemlerine bakılarak ayrım yapılmıştır.

11.3. Gecekondulaşmaya Farklı Yaklaşımlar
Toplumbilim literatüründe gecekondu olgusuna “tampon kurum”, “Marjinal
Sektör” ve “merkez-çevre” yada “bağımlı-kentleşme” gibi üç önemli yaklaşım
mevcuttur. 168 Bunları sırasıyla aşağıdaki gibi açıklayabiliriz.
11.3.1. Tampon Mekanizma
Gecekonduyu “tampon kurum” olarak değerlendiren yaklaşımda, gecekondu
sadece kente göçen nüfusun konut ihtiyacını giderecek bir mekan değil, bunun
yanında gecekondunun bu nüfusun yalnızlık, kente uyum problemlerini giderme,
bireyi kent yaşamına hazırlama gibi işlevlerinin bulunduğu ileri sürülmektedir. İlkel
toplumlardan, günümüz modern toplumlarına dek her toplum az.-çok, iyi-kötü,
olumlu-olumsuz bir yönde değişim yaşamıştır. Bu açıdan değerlendirilen değişim
toplumların yaşantıları içerisinde kaçınılmaz bir olgudur.
Toplumun sosyal ve fiziki yapı unsurlarında, müesseselerinin tamamında
veya bir kısmında, toplumu oluşturan insanlar arası ilişkilerde meydana gelen ve bir
değer hükmü içermeyen farklılaşma 169 olarak tarif edilen sosyal değişim neticesinde
uyum, yeni oluşuma yabancılık, hazır olmayış gibi bir takım problemler yaşanır. Bu
nedenle değişimi gerçekleştiren toplum ve birey değişim öncesi durum ile değişim
anı arasında gider gelir. İşte toplum hayatında meydana gelen sosyal değişmenin
bunalımsız olmasını temin eden, çözülmeyi engelleyen ve bununla birlikte
değişimden önceki ve sonraki sosyal yapıya ait olmayan yeni değerler, ilişkiler,
fonksiyonlara “tampon mekanizma” denir. Bu “tampon mekanizma” ki toplum
içerisinde yeni oluşum sürecinde bir bütünlük sağlayarak, dengeyi olanaklı kılar.170
Bir başka tanımlamayla, toplumların değişme durumlarında bir süre için denge ve
bütünlükleri oluşturan mekanizma ve kurumlara “tampon kurum” veya “tampon
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mekanizma” denilir. 171 Kentlerin alt gelir grubunu ve vasıfsız, düz, ağır ve
çoğunlukla örgütsüz, ekonomik işlerde çalışan nüfusu bünyesinde barındıran
gecekondular yapısı gereği, kırsal kesimden kentsel kesime göç eden nüfusun
kentlileşme veya kentsel yaşamla tanışmasında, bütünleşmesinde önemli bir yere
sahiptir. 172
Kente yeni göç etmiş kitle insanını bir süre barındıran gecekondu bölgeleri
kente

alışma,

kent

yaşantısını

benimsetme

açısından

bir

staj

dönemi

yaşatmaktadır. 173 Böylece toprağını, evini, akrabalarını değer ve normlarını, yaşama
alışkanlığını göç ettiği yerde bırakan kente yeni gelmiş birey gecekonduda kendinden
önce buralara yerleşmiş, kendi gibi konuşan, yaşayan, davranan gecekondu
insanlarında ve gecekondu da kendine ait bir takım şeyleri bulabilmekte ve kendine
benzeyen insanlarla birlikte kente, yeni mekana alışmaktadır.
Kente uyumu sağlamakla tampon kurum işlevini gören gecekondu, 174
kentlerin eski ve yeni kesimleri arasında hem maddi hem de manevi anlamda, geçiş
halindeki alanları oluşturur. Hızlı değişimin yaşandığı toplumlarda ve ülkelerde
görülen gecekondular, içinde yaşayan bireyi kendine yabancı kent yaşamına karşı
korurken, ona yaşama imkanı vermekte, bir diğer açıdan kentin diğer bölgeler ile
etkileşim, iletişim sonucunda, bütünleşme sağlamakla tampon mekanizma işlevini
görmektedir. 175
Bununla birlikte gerek gecekondunun yapımı ve onarımı ve gerekse
gecekondu bölgelerinde birçok konuda imece usulüyle birlikte yapılan işlerde
dayanışmayı mümkün kılmakta ve pekiştirmektedir. 176

Yapılan araştırmalarda,

köyden kente göç edenler arasında aynı yöreden gelenlerin, kentin belirli
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bölgelerinde yerleşip yaşadıkları gözlenmektedir. 177 Böylece aynı yöreden gelen
insanların

meydana getirdiği

kentteki gecekondularda, aile, hemşehrilik ve

arkadaşlık ilişkileri çerçevesinde kümelenme görülmektedir. Bu ilişkilerin yerel
düzeyde sürdürülmesi, göç edenlerin kente uyumu kolaylaştırmakta ve uyumu
sağlayan “tampon kurum” işlevini görmektedir. 178 Gecekondu bölgelerinde akraba,
arkadaş ve hemşehrilik vasıtasıyla ve yakın olmak, karşılaşılan problemleri
halletmek, kentle karşılaşılan sorunlara pratik çözümler getirmek, güveni temin
etmek vb. gibi nedenler sonucunda gerçekleşen “kümelenme” bölge içerisinde bir
anlamda bütünlüğü oluşturmaktadır.
11.3.2. Marjinal Sektör
Gecekondu olgusuna bir farklı yaklaşımda marjinal kavramıyla ifade edilen
yaklaşımdır. Daha çok, uç sınır anlamlarını içeren Marjinal, ekonomik literatürde
Marjinal sektör olarak kullanılmaktadır. Marjinal sektör, ekonomik gelişme ve
sanayileşmeye koşut olmayan, hızlı kentleşme sürecinde kentte artan nüfusun, tarım
dışı alanlardaki yetersizliği ve kentlerin örgütleşme düzeyinin düşük olması
sebebiyle bireyin hayatların sürdürmek için: küçük boyutlu, tek kişilik, örgütsüz,
genelde geçici karakter taşıyan işlerde çalışan kesime denir. 179
Kente göç eden köy kökenli birey bilgi, yetenek, nitelik isteyen tarım dışı
üretimin gerçekleştiği kentsel işlerde iş bulamakta güçlük çekmektedir. Kentte
tutunabilmek, yaşamını sürdürebilmek için kaçınılmaz olarak iş bulması gereken göç
etmiş birey, bir buluşçu davranışla yeni küçük iş fırsatları oluşturmaktadır. Bu
doğrultuda çeşitli hizmet tipleri olarak görülen işportacılık, otomobil siliciliği gibi
işler yanında dolandırıcılık, kara borsacılık, kumar çeşitleri gibi yasal olmayan işleri
ve yolları da denemektedir. 180 Görmez’in “Lümpen Meslekler” dediği apartman
kapıcılığı, simitçilik, boyacılık, hizmetçilik, hamallık gibi işleri içeren marjinal
sektörün, sektöre kolay giriş-çıkış, geçicilik, esneklik, emek, yoğunluk, güven ve
177
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süreklilik eksikliği gibi özellikleri vardır. 181 Kente yeni gelen birey için hiçbir eğitim
ve uzmanlık istenmemesi, sermayenin çok az hatta hiç olmaması, iş alanlarının
örgütlenmemesi nedeniyle işe girişte kurumsal engellerle karşılaşılmaması gibi
nedenler marjinal sektörün çok geniş olmasını olanaklı kılmaktadır. 182 İnformel iş
gücü pazarı olarak adlandırılan marjinal işlerde çalışanların büyük bir kısmının kırsal
kesimden kente yeni göç edenler tarafından doldurulduğu bir gerçektir. Gayri safi
milli hasılaya katkı payı çok düşük, bazen olmayan, düşük emek niteliğinin yanında
kas gücünün etkili olduğu, günlük geçimi temin eden işleri oluşturmaktadır. 183 Bu
işlerde çalışan göç etmiş birey yaşamını sürdürmenin yollarını aramaktadır.
Ekonomik zorunluluklar sonucunda kente göç etmiş bireylerin günlük
geçimlerini sağlamak için yarattıkları, geçici, örgütsüz marjinal işlerde yükselme,
büyüme olanağı yoktur. Bu kısımdaki tek kişilik girişimci, toplumdaki küçük iş
fırsatlarını değerlendirirken, benzeriyle yarışmaktan çok. alıcının isteklerine göre
davranıp, kendisini bu isteklere uydurmaya çalışır. 184 Bu şekilde buluşçu bir
yöntemle oluşturulan marjinal işlerle birey kentte, hayatlarını sürdürebilmek için
büyük bir mücadele vermektedir. Bulunan bu iş kente yeni göçenin ilk güvencesini
sağlayarak kentle bütünleşmeyi sağlamaktadır. Sanayileşmeye dayanamayan bir
başka ifadeyle sanayileşmeden hızlı bir kentleşme sürecine giren ülkemizde kente
göç edenlerin konut problemlerini çözmek için kendi başlarına gerçekleştirdikleri
gecekondulaşma marjinal işlerde birey için kentsel kurumlar, ev ve iş ihtiyacına
cevap verememektedir.
İş, eğitim, sosyal güvenlik, sağlık kurumları ve konut ihtiyacına cevap
bulamayan birey yalnız başına kalmakta böylece kendi başının çaresine bakmaya
zorlanmaktadır. Kente göç eden bireyin bir çok konuda ihtiyacının kentsel kurumlar
tarafından karşılanamaması, sorunlarının hafifletilmesi gibi işlevlerin yerine
getirilmemesi kent ortamında “marjinal”, “informel” kurumların devreye girmesine
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neden olmaktadır. 185 Bugün geldiğimiz noktada kente göç etmiş ailelerimizin, büyük
bir bölümü geleneksel değerlerin ve toplumsal normların yerine yeni kent kültürünü
yerleştirememenin sıkıntısını yaşamaktadır. Güvenlik, sürekli bir iş, yıkılma korkusu,
sağlık koşulları iyi olan konut, güvenli bir ortam gibi çağdaş kent kültürüne
ulaşabilmenin somut koşullarını elde edemeyen bu aileler, marjinal ve köktenci bir
çok akımların etkisine girmektedir.
Kentte tutunabilmek, yaşamlarını sürdürmek isteyen bu aileler için bu çağdışı
akımlar bir umut ışığı olmaktadır. 186 Dolayısıyla kentin legal kurumların ihtiyacı
karşılayamaması, bu boşluğun başka kurumların devreye girmesiyle doldurulmasına
neden olmaktadır. Marjinal bölgelerde yaşayanla kültür bakımından daha ezik
durumdadırlar. Bu eziklik

yalnızca

geleneksel kültür faaliyetlerinin sağlanması

bakımından değil, yaratıcılığa itmek ve bireysel gelişimi açısından da geçerlidir
yorumu dikkate alındığında kentteki diğer insanlarla ekonomik, sosyal, kültürel
büyük farkın olduğunu düşünen kente göçmüş grup kendini kentteki diğer insanlarla
karşılaştırıp bir huzursuzluğa neden olacaktır. Bu eğilim ise kentsel göçmenleri
mevcut düzeni değiştirmeyi vaat eden siyasi partilere yönelmelerini doğuracaktır. 187
11.3.3. Çevre- Merkez İlişkisi (Bağımlı Kentleşme)
Gecekonduya

diğer

yaklaşım

ise

“merkez-çevre”

şeklinde

yapılan

nitelendirmedir. Bu yaklaşımla, gelişmekte olan yada az gelişmiş dediğimiz çevre
ülkelerin tüm yapıları, toplumsal ve ekonomik olarak gelişmiş ülkeler tarafından
belirlendiği

ve

yön

verildiği

düşüncesinden

ortaya

çıkmakta

ve

değerlendirilmektedir. Dünya kapitalist sisteminin bir parçası olan tüm az gelişmiş
ülkeler, bu anlayışa göre, tümüyle metropol ülkelerin uzantıları ve taşralarıdır. Bu
nedenle de bu tür ülkelerde sürekli olarak çağdaş kapitalist kesim ile geleneksel
feodal kesim birlikte yaşarlar. 188 Bu noktada gecekondu ise merkez-çevre kuramı
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çerçevesinde yapılan çözümlemelerde ortaya atılan çağdaş kapitalist kesim ile
gelenekçi feodal kesimi ayırmanın kentleşme olayına fiziksel yansımasıdır. 189
Gecekondu olgusunun uluslararası ekonomik ilişkiler bağlamında merkezçevre kuramı ile ele alınışının yanı sıra, ulusal ekonomik ilişkiler boyutunda da ele
alındığı görülmektedir. Konuya bu açıdan yaklaşanlar, emeğin niteliği, kent
ekonomisindeki işlevi ve emeğin pazarlama biçimi açısından gecekondulu nüfusu üç
ana grupta toplarlar:
1) Merkez işlerde çalışanlar
2) Çevre işlerde çalışanlar
3) Marjinal işlerde çalışanlar 190
Bu sınıflandırmaya göre merkez işler, ekonominin yaratabildiği en gelişmiş
ve örgütlenmiş düzeyde işlerdir. Bu işler örgütlü, beceri düzeyi yüksek, eğitilmiş, iş
deneyimine sahip işçiler tarafından yapılır. Çevre kesiminde ise modernleşmemiş,
uzmanlaşmamış, küçük yapılı hizmet yada mal üretimi ve dağıtımı gerçekleştirilir.Bu
kesimde teknoloji basit, ölçek ise dardır. Dolayısıyla ücretler ve fiyatlar düşüktür. Bu
çevre ve merkez kesimleri arasında, teknolojik değişmenin niteliği ve hızına bağlı
olarak bir bütünleşmeden söz edilebilir. 191 Kısacası gecekondulaşma, kentin
merkezinde yer alan gelişmiş ve örgütlenmiş ekonomik yapıya bağımlı olarak gelişen
ve yapısı merkez tarafından belirlenen, basit ekonomik işlerin egemen olduğu bir
yerleşme ve yaşama biçimidir şeklinde ifade edebiliriz. Ayrıca kent düzeyinde de
devamlı işi olan, gelir ve yaşam düzeyi yüksek, imarlı alanlarda yaşayanların
bulunduğu “merkez”, işi belirsiz, gelir düzeyi ve yaşam standardı düşük, imarsız
gecekondu bölgelerinde yaşayanlarının “çevre” olması itibariyle tüm yapılarını
belirlemektedir. Dolayısıyla çevre-(gecekondu)-merkezi örnek alarak gelişmekte ve
“bağımlı kentleşme” olgusunu meydana getirmektedir.
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11.4. Kentleşme Sürecinde Gecekondu Kültürü ve Kent Yaşamına Etkileri
Kültürel açıdan gecekonduya veya gecekondulaşma sürecine baktığımızda
gecekondu yaşantısı ve kültürü için “Lümpen kültür”, “Yan kültür”, “Arabesk
kültür”, “Alt kültür” gibi değerlendirmeler yapılmaktadır. Farklı yaklaşım ve
kavramlarla anlatılmak istenen gecekondu kültürünü tanımlamadan önce kültürün
tanımının verilmesinin daha fonksiyonel olacağı düşünülmektedir.
Genel bir anlatımla kolektif insan ruhunun eseri olarak insanın toplumsal
yaşantısında sosyal yoldan elde edip, oluşturduğu maddi ve manevi her unsur olarak
tanımlanan kültür 192 aynı zamanda Thurmvald tarafından “Bir toplulukta örf ve
adetlerden, davranış tarzından teşkilat ve tesislerden kurulu ahenkli bütün” 193
şeklinde

tanımlanmıştır.

Bu

tanımlamalardan

kültürün

insan

tarafından

oluşturduğunu, önceden yapılıp, devam ettiği için sonrakilere bir anlamda yön çizen,
davranış kalıpları hazırlayan, normatif yapıyı belirginleştiren, yaşam tarzı belirten
özelliklere sahip olduğunu çıkarabiliriz. Dolayısıyla ilkel veya modern küçük veya
büyük her topluluk, insanlardan oluştuğu için kültür yapma ve yaşatma özelliğine
sahiptir.
Bu şekilde gecekondu bölgesi de kırsal alandan, kente göç neticesinde düşük
eğitim ve gelir seviyesi olan, aynı bölgelerden gelmiş aralarında akraba, hemşehrilik
bazen aşiret bağı bulunan insanların barındığı yerleşim alanlarıdır. Bu itibarla
kendine özgü alış-veriş şekli sorunlarını halletme, davranış tarzı, hayatı algılama
yöntemi, harcama alışkanlığı, değerler sistemi mevcuttur. Gecekonduda yaşayan
insanların yaşam tarzları hakkında en çok kırsal yaşam tarzı ile kent kültürü arasında
ve ne kentli ne de köylü bir yaşam tarzının hakim olduğu üzerinde durulur
Gecekondu insanı sosyal değişimin etkisiyle, kırsal yaşam şeklinin gereğini inanç ve
tutumlarını, davranışlarını, alışkanlıklarını devam ettirirken, kente özgü yaşam şekli,
inanç ve tutumlarda, alışkanlıklar, davranışlarında da uzlaşma durumunda olmak
zorundadır. Bu doğrultu da gecekondu insanı kırdaki kültürü ile ne kadar az ilişkisi
olur, buna karşılık kent kültürü ile ne kadar çok ilişkisi de bulunursa o oranda
192
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değişir ve kent kültürünü benimser. 194 Ülkemizde, itici, çekici, siyasi faktörlerin
etkisiyle kırsal alanlardan kente ve özellikle büyük kentlerimizin çevrelerine
yerleşerek gecekondu bölgelerini oluşturan kişilerin, sosyal ilişki şekilleri, yaşanan
özellikleri, kendini özgü bir “alt kültür” yarattığını göstermiştir. 195 Alt kültür
(Subculture) toplum içinde amacı, beklentisi, duygusu, düşüncesi, prensibi
öncelikleri, kuralları farklı olan, bu nedenle başkalarından ayrı davranan, bir grup
insanın ya da toplum kesiminin benimsendiği kültürdür. 196 Gecekonduda
yaşayanların şekillendirdikleri kültür kırsal alan ile kent kültürü arasında ikisinde de
hem bulunan hem de bulunmayan veya bir başka ifade ile köy kültürü ile kent
kültürü arasında ayrı bir kültürdür diyebiliriz.
Gecekonduda yaşayan bireyler kırsal alan alışkanlıklarını, yaşam tarzını
sürdüremedikleri gibi, aynı zamanda kent yaşantısının özellik ve şartlarına da
yabancıdır, dolayısıyla geçiş halinde bir toplum yaşantısı özelliklerini taşır. Bu
nedenle, bir yandan kırsal alan yaşantısının etkisinde kalan birey diğer taraftan
kentleşme sürecinin oluşturduğu sosyo-ekonomik ve kültürel koşulların etkisinde
kalmaktadır. 197 Son yirmi beş yıldır ülkemizde yaşanan yeni ekonomik sistem ile
toplumun bünyesinde farklılaşma oluşturmuştur. Özellikle bir takım nedenlerden
zorunlu olarak göç eden kırsal alan insanı da bundan etkilenmiştir.
Kırdaki ve köydeki yaşantısı arasında kalan yeni kentli kendine özgü
“Arabesk kültür” olarak nitelendiren kültür oluşturmuştur. Arabesk çeşitli alt
kültürlerden oluşan, kent kültürü karşısında bocalayan ve yılgınlık psikolojisi içinde
yaşam mücadelesi verirken, başkaldıran gecekondu insanını ifadelendirir. 198 Akay’ın
ifadesiyle, arabesk bir “ara kültür” dür. Kırsal alandan kente göçen ve kentlerde
lümpenleşen halk kesiminin diğer büyük kitleden ayrılıp bir tür bireysellik tarzına
geçmesidir. Daha açık bir anlatımla akraba, aile ve klanına bağlı olarak yaşadığı
köyünden ayrılan birey, kentte yalnız kalıp bireyselleşmiştir ve arabesk de bireyin
bunalımını yaşam zorluklarını ifadelendirmektedir. Arabesk kültür, bireyin
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kentleşme sürecinde kente uyumu ve bu uyumun mekanizmalarını yaratmayı
simgelemektedir.199
İspir’in yorumuna göre kendi kendine yeten kapalı ekonomi ve yaşam
tarzının hakim olduğu alanlardan gelen bireylerin beraberinde getirdikleri kültür
değerleri, kent kültürüyle karışarak “Lümpen kültür” adı verilen hem kır kültürünü
hem de kent kültürünü kabul etmeyen “kimliksiz” bir kültürü oluşturmaktadır. 200
Lümpen kültür ile anlatılmak istenilen aslında kırsal alanda ve kent kültüründe
bulunmayan, belirginleşmemiş ve kesinleşmemiş bir anlamda kimliksiz olarak
nitelendirilen gecekondularda yaşayanların oluşturduğu kendine özgü yaşam tarzıdır.
Kırsal alanlardan hızlı teknolojik gelişmelerin hakim olduğu kentlere göç eden işsiz
ve düşük gelirli grup insanı, benzer sosyal çevrelere yerleşerek yeni kültür alanı
oluştururlar. Bu kültür alanı, fertlerin benzer tutum, değer, alışkanlık ve
inançlarından dolayı kendine özgü yeni bir yan kültür meydana getirerek milli
kültürden sapmalar gösterir.201 Sosyolojik anlamıyla, yan kültür, geniş toplum ile
hakim kültürde mevcut olmayan değer ve normlar bütünü ile ifade edilen belirli bir
toplum ve kültüründe bulunan bir grubu temsil eder. Bu anlamda, bir yan kültür
hakim kültürden ayrılarak, kendine özgü bir takım değerler ve normlar sistemi
geliştirerek devamlılığını sürdürürler.
Hızlı kentleşme sürecinin sonucunda kırsal alandan gelen kitleye kentlerin
cevap verememesi, dolayısıyla sosyo-ekonomik dengenin temin edilememesi
nedeniyle yoksul halkın ucuz konutlara yerleştirdikleri ve burada yeni bir toplumsal
çevre oluşturarak, ortak kültürden koptukları görülmektedir. Bu ayrılma bireyin
dünya görüşü, yaşantısı, inanç ve tutumlarında, alışkanlık ve önceliklerinde,
umutların yitirilmesinde gözlenmektedir. Bu açıdan baktığımızda yan kültürün
özellikleri çıkar ki bunlar: Sürekli geçim sıkıntısı, düşük ücret, öğrenim yetersizliği,
zor koşullarda yaşam için savaşım, yüksek alkolizm oranı, psikopatolojik davranışlar
gibi özellikler sıralanabilir. 202 Bununla birlikte son yıllarda ülkemizde Güneydoğu
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ve Doğu Anadolu bölgesinde yaşanan terör nedeniyle bu bölge insanın batıya kayıp
yerleşmesi, doğu bölgelerinde görülen aşiret olgusunun yeni yerlerde görülmesine
neden olmuştur. Kimlik oluşumu, dayanışma, birliktelik ve cemaatleşme gibi önemli
kültürel ve sosyal motifleri temsil eden aşiret olgusu gecekondular da burada
yaşanan

bireylerin

birer

kapalı

devre

işlevi

görerek,

kente

uyumunu

zorlaştırmaktadır. 203 Dolayısıyla aynı yöreden gelen, aynı kültürü, eğitimi, terbiyeyi
alan bireylerin oluşturduğu gecekondulara bir de aşiret olgusunun eklenmesi
gecekonduların kendine özgü kültürünü pekiştirip devamını temin etmektedir.

12. HIZLI KENTLEŞME SÜRECİNDE MEYDANA GELEN TOPLUMSAL
SORUNLAR
Sanayileşmesini tam anlamıyla gerçekleştirememiş olduğu halde, kırdan
kente göçün hala sürdüğü ve örgütlü uzmanlaşmış işlerin sınırlı olduğu hızlı
kentleşmenin yaşandığı

toplumlarda kentler her insan

için uyumlu çevreyi

yaratamamaktadır. Eski toplum yapısından çıkıp yenisine girememek kendine özgü
ekonomik ve toplumsal sorunlar yaratmaktadır. 204 Herhangi bir toplum içerisinde
kentleşmenin hızı, bazı dönemler artarken bazı dönemler düşebilir. Kentleşmenin
hızlı ve sağlıksız olduğu dönemler, eski kültür değerlerinin telkin edici, sosyal
yaşamı düzenleyici etkisini yitirmesine neden olurken, yeni yapının şekillendirip,
gerektirdiği değerler ise henüz bütünüyle benimsenmemiştir. Özellikle bu yeni
değerlerin kitle iletişim araçlarıyla benimsetilmeye çalışılması bir takım sosyal
problemleri ortaya çıkarmış, bununla birlikte işsizlik, gecekondulaşma, suç ve
suçların artması gibi problemleri beraberinde getirmiştir. 205
Jhon Shepart yorumuna göre “Gelişmekte olan ülkelerde nüfusun % 42’sini
yaşları 15’in altında olan genç nüfus oluştururken, gelişmiş ülkelerde bu oran %
26’dır. Böylece, aileye bağımlı olan genç nüfus sayısı arttıkça, ekonomik kalkınmada
ve yatırımlarda kullanılacak kaynaklar, ev okul, eğitim ve yiyecek gibi ihtiyaçları
gidermek için kullanılmakta bu da gelişmekte olan ülkelerin zaten bozuk olan
203
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ekonomik dengelerini biraz daha kötüleştirmektedir.” 206 Ülkemizin de gelişmekte
olan bir ülke olarak genç nüfusun fazla olduğu bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla
zikredilen ekonomik problem ve onunda yakından ilgili toplumsal problemler
ülkemizde de gözlemlenen bir olgudur. Ancak, Türkiye’deki kentleşmenin etkilediği
toplumsal problemleri inceleyip bir saptama yaparken şu önemli noktayı belirtmekte
fayda vardır. Hızlı kentleşme aşağıda sıralanacak olan sosyal ve ekonomik
problemlerin tek nedeni görülmemeli, bu problemlere tesir eden tek bir faktör olarak
algılanmamalıdır. Diğer bir husus, hızlı kentleşme ve beraberinde yaşanan sorunlar
sebep-sonuç ilişkisi şeklinde bir zorunluluk değil, bu tür problemlere zemin
hazırladığı şeklinde tanımlanmalı ve yaklaşımlar bu çerçevede değerlendirilmelidir.

12.1. Ekonomik Sorunlar
Ekonomik sorunlar çeşitlilik arz etmekle birlikte konumuz itibariyle burada
ekonomik sorunlardan biri olan işsizlik konusunu ele alacağız.
Çalışma isteği ve gücüne sahip olup da piyasa şartlarındaki geçerli ücret
üzerinden ve bununla birlikte kanun veya örf-adetle belirlenmiş saatler zarfında, bir
iş aradığı halde bulamayan kimseye işsiz, bu sürecin toplum içinde yaşanması
şeklinde tanımlanan işsizlik, evrensel bir sorun olmanın yanında etkisini daha çok
gelişmekte olan ülkelerde göstermekte, bir çok sosyal problemlere de zemin
oluşturmaktadır. 207 Gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde yaşanan
evrensel bir problem olan işsizlik, gelişmiş ülkelerde yaşanan ekonomik konjüktüre
paralel olarak azalıp çoğalırken, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde, hızlı nüfus
artışı, kırsal alandan kente göç, yatırımların yetersizliği, enflasyon, nitelikli işgücü
yetiştirilmesinde karşılaşan güçlükler gibi nedenlerden dolayı işsizliği yapısal ve
kronik bir hale getirmektedir. 208
Türkiye’de kentleşmenin sanayiye dayanmayıp, sanayi hızından daha hızlı
artması, kent istihdam yapısının açık ve gizli işsizlikte karşılanmasına neden
206
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olmuştur. Hızlı kentleşme endüstriyel gelişimin ve ilerlemenin bir itici gücü olarak
düşünülürken, göç ile iş talep eğrisindeki hızlı artışın yaratılan iş arzı eğrisinin
altında seyretmesi, kentlerde işsizlik problemini meydana getirmiştir. Özellikle kırsal
alandan kente gelen endüstriyel çalışma disiplini ve tecrübesi olmayan, eğitim düzeyi
düşük işgücü, kentin gerçek manada ihtiyaç hissettiği elemanı karşılayamamaktadır.
Kentte belirli nitelik taşıyan işlerde örgütlü, güvenceli, uzmanlaşmış kısımlarında iş
deneyimi ve meslek içi eğitimi veya örgün eğitim düzeyi yüksek kişiler istihdam
edilmektedir. Bundan ötürü kente gelmiş, gecekondu da yaşayan kırsal alan insanın
iş talebi mevcut işlerdeki belirli nitelik arayışı nedeniyle sınırlandırılmıştır. 209
Uzmanlaşmanın gelişmediği, ihtiyaç duyulmadığı

ve meslek türlerinin de

çok az olduğu kırsal kesim, daha çok tarım ve tarımla ilgili işlerin etkin olduğu
yerleşimlerdir. Bu özellikle kent çevresindeki

işlerin

belirli

nitelik

istemesi

açısından bir kesim insan için dezavantaj oluşturmaktadır. Daha açık bir ifadeyle bir
takım itici güçlerin etkisiyle kente göç etmek zorunda kalan kırsal alan insanı, kent
çevresindeki meslek türleri için ehliyetli olmadıklarından ya geçici işlerde ya da
vasıfsız işlerde çalışmaktadırlar. 210 Kırsal alandaki birey yetenek ve öğrenimindeki
niteliğinin sınırlılığını veri olarak kabul ederek kentsel mekanda “ne iş olursa
yaparım” şeklinde düşünmektedir. Ancak kente özgü işlerde belirli niteliklerin
aranması ve iş imkanlarının yetenek, öğrenim ve deneyimle sınırlandırılması bireyi
kendi gücüyle akraba-hemşehri yardımıyla elde edilen işlere veya marjinal dediğimiz
sektöre yöneltmektedir. 211
Türkiye’de kentlere gelen nüfus, sanayileşme süreci çerçevesinde kurulan
yeni iş alanının üstünde olması, büyük kentsel nüfusun, sanayide çalışan nüfustan
daha hızlı büyümesini doğurmuştur. Bunun doğal sonucu olarak da kentsel nüfusun
büyük bir kısmı hizmet kesimine beklenmedik bir oranda yığılıp, şişmesine neden
olurken kentteki gizli ve açık işsizlik oranında da bir artış yaşanmaktadır. Bir başka
209
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nokta ise Türkiye’de hizmetler kesiminde çalışanların sayısı sanayi sektöründe
çalışanların sayısından fazladır. Bunda büyük kentlerdeki sanayiinin kente yeni
gelenlerin iş talebini karşılayacak büyüklükte olmamasının etkisi büyüktür. 212
Bunun yanında hizmetler sektöründe yer alma, sanayi kesiminde yer almadan daha
kolay olması da hizmetler sektörünün şişmesine neden olmaktadır. 213
Ülkemizde kentleşmenin modern sektör istihdam talebinden bağımsız bir
şekilde artması, kentlerde

devamlı olarak insan gücü fazlası biriktirmekte ve

kentlerdeki marjinal sektörün büyüklüğünü ve gelişme trendlerini

etkileyen bir

faktör rolü oynamaktadır. Ekin’in ifadesiyle “Hatta denilebilir ki Türkiye’de hızlı
bir kentleşme olayı olmasa, modern sektörde ve kentleşme sürecinde bir istihdam
sorunun ortaya çıkmayacağını, hatta iş gücü açıklarıyla karşılaşılacağını dahi ileri
sürmek mümkündür”. 214 Ülkemizde yaşanılan hızlı kentleşme neticesinde kente
göçen nüfusun hangi ekonomik etkinlik dallarında çalıştığı, milli gelir artışına ne
ölçüde katkıda bulunduğu önemli bir hususu ortaya çıkarmaktadır.
İç göçün etkin bir şekilde ülkemizde yaşanmasıyla kırsal alandan kente
gelenler, nerede çalışacaklarını, çalışıp çalışmayacaklarını bilmeden gelip, kamuca
kurulmuş bir “işe yerleştirme”, “iş bulma” kurumunun aracılığı olmadan tanıdıkları
yardımıyla bulundukları işlerde çalışmaya başlarlar yada işsiz kalırlar. Kente göç
etmeden önce

köydeki “ağalık patronajı” kentte yerini aile içi dayanışma

ve

hemşehri yardımlaşmasına ve ayrıca bu himaye şekli yerini siyasi patronaj
sistemine bırakmıştır. Siyasi himayecilik nedeniyle kamu iktisadi teşebbüsleri kısaca
KİT’ler kapasitesinin çok üstünde bir istihdama yol açmıştır. Siyasi himayecilik ise
günümüzde de etkisi azalırken bunun yanına dini grupların mali güçlerinin
artmasıyla

“Dinsel

himayecilik”

kente

yeni

gelenlere

yardım

sürecini

yaşatmaktadır. 215 Tüm bu açıklamalar sonucunda şekillenen işsizlik, üyesi olunduğu
ailenin ve toplumun varlığını, refah ve mutluluğunu tehdit eden bir problemdir.
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Boşanmalara, intihara, alkolizme, hırsızlığa, silahlı soygunlara, cinayetlere, kişilik
sisteminde ve sosyal sistemde çözümlenmelere neden olmasıyla 216 çok geniş boyutu
olan işsizlik cemiyet içerisinde bir çok hadisenin yaşanmasına neden olduğu için
iktisatçıların, sosyologların, psikologların ve siyasetçilerin üzerinde durduğu bir
konuyu daima teşkil etmektedir.

12.2. Sosyal Sorunlar
Sanayileşme ve kentleşme süreciyle birlikte bir takım sosyal problemler
ortaya çıkar. Bu bağlamda, sanayileşme ve kentleşme süreci içine giren her toplumda
normal düzenden sapmalar ortaya çıkar ve giderek sosyal problemler daha belirgin
bir görünüm kazanır. Bu çerçevede bazı sosyologlar sosyal problemi, bir toplumdaki
değer normları ve geçerli sosyal davranışlar arasındaki uygunsuzluk olarak tanımlar
ve farklı değer dizgeleri arasında her zaman çatışmalar olduğuna işaret ederler. Bu
sebeple, sosyal problem kabul edilmiş davranış standartlarından bir sapma ile ilgili
bir olgu olarak görülür. Yoksulluk, suç, yetersiz konut, işsizlik, anomi, yabancılaşma
ve benzeri sosyal problemleri analiz eden sosyologlar toplumu normal düzleminde
restore etmeye yönelmişlerdir.
Bölgeler arası coğrafi ve ekonomik

dengesizliklerin mevcut olduğu

sanayileşmeyle birlikte, son yıllarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde
yaşanılan terör nedeniyle ülkemizde doğudan batıya, kırsal alandan kentsel alanlara,
küçük yerleşim biriminden büyük yerleşim birimine

bir akım şeklinde cereyan

eden iç göç yaşanmaktadır. Bununla birlikte iç göç içerisinde değerlendirilen “hızlı”
ve “sağlıksız kentleşme” nin ülkemizde yaşandığı gözlenmektedir. Ülkemize özgü
oluşum süreci olmasının yanında bir çok farklı boyutu olan hızlı kentleşme,
ekonomik problemler yanında, yalnızlık, uyum, anomi ve yabancılaşma, suç, kentle
bütünleşememe, yerel hizmetlerin zorlanması., çevre kirliliği gibi sosyal problemler
yaratmıştır. Problemlerin sosyal içeriğe sahip olması da konunun insan ve insan
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psikolojisi yönünü ortaya çıkarmaktadır. 217 Bu bağlamda kentleşme sürecinde sosyal
sorunları aşağıdaki şekilde inceleyebiliriz.
12.2.1. Yalnızlık
Hızlı kentleşme ve göç sonucunda kentsel nüfus kırsal alandan beslenerek,
kalabalıklaşmış ve bu yoğunlaşma nedeniyle siyasal, sosyal, kültürel yaşam örgüleri
çözülmüş ve kolektif bilinç zayıflamıştır. Bireyler ekonomik anlamda yaşamını
devam ettirebilmek için girdiği yaşam mücadelesini sürdürürken bu kalabalık
arasında yalnızlaşmaktadır. Kentin bireyi yüksek tempoda çalışmaya zorlaması,
kalabalık insan kitlesi içinde rekabete sevk etmesi onu yalnızlığa sürüklemektedir. 218
Herkesin herkese engel olarak görüldüğü kentler, bu nedenle bir yarışa
götürmektedir. Az kaynağın çok kişi tarafından paylaşılmaya zorlanması, sosyal
sorunların kaynağı olarak bireyi kendi başının çaresine bakmaya zorlamaktadır. 219
Bu şekilde birey bir yaşam mücadelesi içinde, tek başına kalarak yalnızlaşmaktadır.
Hızlı sanayileşme ve kentleşme ile yakından ilgili olarak kent yaşamı kolaylıkla
“yabancılaşma” kimliğine dönüşür. Böylece kentleşme ferdi kendi yalnızlığı içine
çekerek kırsal alandaki samimi, sıcak ilişkilerin, dayanışmanın sosyal
etkisini azaltarak dostluk ve yakınlarıyla olan

kontrolün

içten bağlılığı zayıflatır.

Bütün

toplum ilişkileri silinen fert güçsüz ve dayanıksız kalarak makineleşir. 220
Gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi

ülkemizde de kentleşmenin çoğu

zaman sosyal kontrol mekanizmasının işlevini azalttığı bir gerçektir. Göçle birlikte
önceden mevcut olan komşuluk

ve akrabalık

ilişkisinin azalışı

mahalle

dayanışmasının ve disiplininin yitirilmesi, din adamlarının etkinliğinin azalması gibi
değişmeler, bireylerin normal dışı davranışlarını engelleyen, onları toplumsal
değerlere bütünleştiren mekanizmaların ortadan kalması anlamına gelmektedir. 221
Kentin formel, uzmanlaşmış yaşantısı içinde kente yeni gelen birey bu oluşum
karşısında yalnızlığa düşmekte, geleneksel yapıya uygun ama yeni arayışlara
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girmektedir. Bununla birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun zor koşullarından
gelen insanlar batı bölgelerindeki kent yaşamında kendilerini göçmen psikolojisi
içine daha fazla sokup daha fazla içe kapanmalarına 222 ve yalnızlaşmalarına neden
olmaktadır. Sanayileşmesi ve kentleşme oranı yüksek olan toplum, tarımın ve
geleneklerin hakim olduğu kırsal alana kıyasla, üretimin, tüketimin, kişi başına düşen
milli hasılanın, dinlenmek ve eğlenmek için boş zamanların, makineleşmenin
bolluğun çok yoğun seviyede olduğu toplum tipidir.
Bunun yanında bu toplum tipinde, aşırı rekabetin, bireysel rekabetin her şeyin
önüne geçmesi, tüketim için çalışmanın veya üretmenin, gruplar arası çıkar
çatışmasının ve ruh hastalıklarının da çok yaşandığı toplumdur. 223 Toplum içerisinde
kentleşmenin artması üretimi artırma, dinlenme
konularda

bir

ve

eğlence

imkanları

gibi

iyileşme, ilerleme yanında yalnızlık, ruh hastalığı ve psikolojik

sorunlar gibi bir takım problemleri getirmiştir. Kentte ilişkilerin geçici ve yüzeysel
olması, ilişkilerde menfaatin ve maddiyatın öne çıkması, komşuluk ilişkilerinin
azalması, bağ, bahçe işlerinin imkansızlığı, bunun yanında kentleşme sürecinde
çocuk sayısındaki düşüş evlerde eski yaşantıya göre bir sessizlik, bir yalnızlık
getirmiştir. Birey bunu evinde bir hayvan türü beslemeyle gidermeye çalışır. Ayrıca
kentin kendine özgü yaşam tarzı olarak oluşturduğu kentliler arası ilişkilerin
geçiciliği ve yüzeyselliği, nüfus yoğunluğunun artmasına karşın, bireyselleşmenin
artmasına neden olmaktadır ve bunun sonucunda da yalnız kalmaktadır. İnsan
kendini hiçbir yerde ve hiçbir zaman kentteki kadar yalnız hissetmemiştir. 224 Bu
nedenle birey kendini kaderiyle baş başa bulmakta bu şekilde yaşamını sürdürmeye
çalışmaktadır. Bu durum toplumda sosyal sorun olarak ortaya çıkmaktadır.
12.2.2. Uyum
Göç, nüfusun bir yerden bir başka yere yer değiştirmesi şeklinde genel bir
tanımlamaya tabi tutulsa da sadece bir yer değiştirme değil, bunun yanında sosyal,
ekonomik, sosyal ve kültürel alanda bir değişikliği ve farklılaşmayı ifade etmektedir.
İklim, yer ve ev değişikliği, iş yeri, iş biçimi değişikliği, bazı durumlarda aile
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üyelerinden bir süre veya devamlı ayrı kalma yaşam tarzındaki değişiklik, ekonomik
durumdaki değişiklik, çevre değişikliği ve buna benzer birçok değişik alandaki
yaşanılan olgulardır. Bu değişiklikler toplum içerisinde hem göç eden bireyle hem
de göç edilen yerdeki bireylerde bir takım sıkıntılar yaratır. Göç eden aileler farklı
sosyo-kültürel çevrelere mensup olma durumlarına göre bu sıkıntılarını farklı bir
şekilde giderme yoluna giderler. Bu giderme yolları, sıkıntılara verilen cevaplar kısa
zamanda tam uyumdan tam bir çözülme ve krize kadar değişiklikler gösterir. 225
Karşılaşılan sorunların niteliği ve niceliği, bunlar ile baş etme yöntemleri
aileden aileye, bireyden bireye farklılık gösterdiği gibi meydana getirdiği etkide yine
farklılık arz etmektedir. Modernleşmenin, yapısal değişmenin neticesinde kırsal
alanlarda olduğu gibi kentsel ortamlarda da bir dizi yeni oluşumlar gerçekleşir.
Kırsal alanlardan kente gelenler hem iş elde etmede, hem de elde ettiği işlerin
devamlılığı ve gelir temini açısından bir güvensizlik yaşamaktadır. Güvenlik
duygusu uyum için en önemli duygudur. Göç eden bireyin bu güvenliği ne zaman ve
ne şekilde temin edeceği belirsizdir. Bunun için bu bireylerin istedikleri tek şey veya
ihtiyaç duydukları tek şey başlarını sokacak bir konut 226 geçimini sağlayacak iş
koluna girmektir. Dolayısıyla başını sokacak bir ev ve geçimini sağlayacak bir iş ilk
dönemde kente uyum sağlayacak iki önemli etkendir. 227 Ancak kırsal kesimden gelen
bireyin kente gelmesi ve iş talebinde bulunması ve hatta iş bulması kente uyumu için
yeterli olmamaktadır. Bireyin kültürel bir değişim geçirmesi kentli yaşam şekillerin
benimsemesi, kentin fırsatlarını değerlendirmesi kentin ekonomik ve toplumsal
yaşamında yer alan değer ve normları özümsenmeleri, kentsel kurumları
kullanabilecek deneyimleri kazanmaları gerekmektedir. 228
Aynı zamanda kentsel kurum ve kuruluşlar bütünleşmenin sağlanması da göç
edenlerin kente uyumunu etkilemektedir. Kente göç etmiş nüfusun.kentle bütünleşme
düzeyi, kent yaşam tarzı ve ilişkiler içerisine ne sıklıkla, aynı zamanda ne ölçüde
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girdikleri ile ölçülebilir. 229 Bununla birlikte kentle bütünleşmenin bir diğer ölçütü
ise, kente yeni göç etmiş nüfusun daha önceki yer ile olan ilişkilerinin oranıdır.
Dolayısıyla göç eden nüfus daha önceki yerleşim yerleriyle ekonomik ve sosyal
ilişkilerini asgariye indirebildiği oranda kentle bütünleşme olanaklı olur. Aynı
zamanda önceki ilişkinin sık olması da kent ile bütünleşmeyi erteleyebilir. Ancak
şunu de ifade edebiliriz ki bireyin göç edilen önceki yer ile sosyal ilişkisini kesmesi
ekonomik ilişkisini kesmesi kadar kolay ve kısa zamanda gerçekleşmez. 230 Birey,
göç ettiği kentle belirli bir iş ve başını sokacak bir eve sahip olduktan sonra göçten
önceki bulunduğu kırsal alan ile ekonomik ilişkisi ziyarete gitme ve gelme, gerek
düğün, bayram ve cenaze gibi özel günlerde gidip gelmeler şeklinde uzun süre
devam etmektedir. Zira birey her ne kadar göç etmişse de geride birçok hısım,
akraba, eş

dost bırakmıştır. Tıpkı göç edilen yer ile ekonomik ilişkinin sosyal

ilişkiye nazaran daha kısa sürede kesildiği gibi yine kentle bütünleşmede de ilk
bütünleşme iş elde edilerek ekonomik alanda gerçekleşmektedir. Kentte iş bularak,
kentsel işlerde geçimini sağlamakla temin edilen ekonomik bütünleşmeyi, kente özgü
davranışları benimseyerek elde edilen sosyal bütünleşme sağlayacaktır. Bundan
başka bireyin ihtiyaç duyduğu belediye hizmetleri gibi bir takım kentsel hizmetlerin
verilmesi de kentle bütünleşmeyi olanaklı kıldığı gibi bu hizmetlerin veriliş şeklide
bu konuda belirli olabilmektedir. 231
Bir kenti yaşanmaya değer kılan şey, o kentin üzerinde kurulduğu değerler
sistemiyle kentin insanlarının bağlı bulunduğu değerler arasındaki dayanışmadır. Bu
itibarla kente yaşanan bireyi veya kente yeni gelen birey eski yaşam tarzı, davranış
kalıbı, norm ve değerler sistemini kente uyarlayabilir, kente göre ayarlayabilir ise bir
anlamda kentlileşir ve uyum problemini giderebilir.
Tarımsal etkinliğin hakim olduğu kırsal alanlardan ayrılıp plansız,
programsız bir şekilde kentlere gelen birey kente gelişlerinde kentin “asıl üyesi”
olarak değil, kente ikinci sınıf üye olarak katılmaktadır. Birey farklı sebeplerin
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beklentisiyle tarımsal ve cemaatsal yapıdan ve geleneksel kültür ortamından hızla
kopmaktadır. Tarımsal etkinliğin şekillendirdiği köy yaşamının karşısına hizmet
sektörünün şekillendirdiği bir kent yaşam tarzı çıkmaktadır. 232 Tarımdan kopup
kente gelen bireylerin yerleştiği yeni çevreyle ilgili olarak geleneklerde bir zayıflama
ve buna bağlı olarak gelişen bazı bireysel ve ailevi problemlerde bir artış yaşandığı
gözlemlenmektedir. Bu problemlerin sayı ve miktarı, toplu halde gelmiş kentsel
bölge içinde eski özelliklerini bir dereceye kadar muhafaza etmiş olanlarda düşük,
heterojen yerleşmelerde ise yüksek olmaktadır. 233
Kente gelmeden köy ve kasabadaki günlük yaşam, yine köyde doğan ve
birbirlerine akrabalık bağı ile bağlılığı olan kişilerle geçmektedir. Burada birinin
diğerine güveni akrabalık derecesine göre değişmektedir. Köy yaşamında nüfusun
azlığı ve herkesin birbirlerini tanıması, ilişkilerin samimi ve sıcak olmasını, sağladığı
gibi sürekliliğini de temin etmiştir. Ancak kentin heterojen özelliği; yaşam tarzı
farklı gelenek ve görenekleri bulunan, farklı norm ve değerlere sahip bireylerden
müteşekkil olması bireylere ancak kapı komşuluğu veya iş arkadaşlığı gibi
beraberlikleri sağlayabilmektedir. Böylece kentte günlük hayat yüz yüze ve samimi
olmayan ilişkiler içerisinde geçmektedir. Kente gelen kır kökenli birey bu yaşam
tarzına alışık olmadığından ve hala geleneksel yaşam tarzından kurtulmadığından,
ilk başlarda bir uyum problemi yaşar. Kentte kalış süresi artıp, kente özgü bir iş,
başını sokacak bir ev edindiğinde ise uyum problemini atlatacağı söylenebilir.
Kırsal alandan kente gelenlerin kent yaşamına, uyum sağlayabilmelerini
haberleşme araçları sağlayabilir. Bugün kitle iletişim araçlarının işlevlerinin

ne

kadar kapsamlı olacağı düşünebiliriz. Ancak kille iletişim araçlarının etkili
olabilmesi, halkın okuma yazma bilmesi ile yakından ilgilidir. Buradan eğitimin, göç
edenlerin yeni çevrenin gerektirdiği yaşam şekline uyum sağlamada bir işlev
gördüğünü çıkarabiliriz. 234 Zira halkın eğitim seviyesi yüksekliği ile kitle iletişim
araçlarının mesaj iletmekteki etkinliği bir araya geldiğinde kent yaşamının
benimsetilmesi ve beraberinde uyumun sağlanması olasılığı ortaya çıkar.
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12.2.3. Anomi ve Yabancılaşma
Tüm sosyologların bir toplum yada grup üyelerinin nerede ne şekil
davranacağının ölçüsünü veren kurallara olan bağlılığın zayıflaması sonucu bireyin
bir anlamda başıboşluk, düzensizlik, kararsızlık, karamsarlık ve belirsizlik içine
düşülen süreç olarak 235 tarif ettikleri anomi olgusunu ilk kez kavramlaştıran
Durkheim, iş bölümünde üretim, tüketim eşgüdümselliğinden ve üretimin başıboş
kalarak sınırları aşmasından dolayı doğan bunalımın, organizmanın bazı noktalarında
toplumsal işlevlerin uyumsuzluğun göstergesi olarak anomiyi görür.
Başka bir yaklaşımla Durkheim, anomiyi; toplumsal kuralları yokluğu veya
ihtiyacı karşılamadaki yetersizliği nedeniyle toplumsal değer sistemleri ile birey
arasındaki ilişkilerinin bunalımlı bir durum alması, toplumsal dayanışmanın ortadan
kalkması hali olarak tarif eder. 236 Parsons, toplum içinde 1-) hedeflerin
belirlenmemiş olması, 2-) davranış ölçütlerinin kararsız ve belirsizliği, 3-) Çalışma
beklentilerinin mevcudiyeti somut simgelerin açık bir şekilde belirtilmemesi gibi
özelliklerden dolayı rol beklentilerinin belirsizleşmesini, bunun da bireyin hangi
kurallara uyacağının algılanamaması ve bireyi toplumsal ödevleri yerine getirmek
için sevk edici, yönlendiricilerin bulunamaması sonucu ortaya çıkan belirsizlik ve
uyumsuzluk olarak anomiyi tanımlamaktadır. 237
Merton, anomi kavramını daha ilerleterek ve kültürü de işin içine katarak
açıklar. Merton’a göre kültür, sosyalleşme sonucunda bireylere hedefler belirler.
Bunun yanında, hedeflere ulaşmak için araç ve konulan hedeflere belirlenen araçlar
yardımıyla ulaşabilecek meşru yol, yöntem belirlediğini söyler. Kültürün belirlediği
hedef, araç ve yöntem arasındaki uyumsuzluk anomiyi (belirsizliği) doğurur. 238
Tolan ise genel bir tanımlama yaparak anomiyi, normatif

yapının zayıflaması,

gücünü ve geçerliliğini belirli ölçülerde yitirmesi olarak tarif eder. 239

Böylece

anoniminin sosyal yapı içerisinde bulunan kurumların sınırlarının ve işlevlerinin
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belirsizliği veya birbiri içine geçmiş olan bütünün gevşemesi anlamına geldiğini
ifade edebiliriz.
Kavram daha çok bir sosyal değişim sonucunda eski yapı ile yeni yapı
arasındaki dönemde veya eski yapıdan çıkıp yeni yapıyı benimsemede bu yeni
durumda normatif sisteminin belirlediği davranış ve ilişki ölçütlerinin ne olduğunun
kavranmaması, toplumsal hedefler ile bu hedeflere ulaşmak için kullanılan araçlar
arasındaki uyumsuzluğu belirtmektedir. Kırsal alandan daha iyi, daha fazla gelir,
daha iyi ev daha iyi yaşam elde etme arzusuyla kente gelen birey, ülkenin mevcut
ekonomik yapısı, kentlerin hazır olmayan sosyal alt yapısıyla karşılaşarak

bu

arzularını yerine getirememektedir. Konut problemini zorla bir gecekondu edinerek
iş problemini “enformel sektör” denilen alana girerek veya işsiz kalarak göç etmiş
birey anomik kentleşme ve kentlileşme sürecine girmektedir. Bu şekilde bir süreci
bizzat yaşayan ne tam köylü ne tam kentli olabilen kente gelmiş halk kitleleri anomi
ve yabancılaşma ihtimaliyle karşılaşmaktadır. 240
Tarımla ve hayvancılıkla uğraşarak zor şartlarda geçimini temin etmeye
çalışan kırsal alan insanı, kitle iletişim araçlarının etkisiyle kent yaşamını tercih
etmektedir. Kentte iyi gelir getiren, iş, güzel bir apartman dairesi, altında araba ve
eğitimini tamamlayan çocuklar, kırsal alan insanının

kendine belirlediği birer

hedeftir. Bu hedef amaç doğrultusunda kente gelen birey, ümit ettiklerini
gerçekleştirememektedir. İşin garip olan tarafı bunun nasıl elde edileceğini
bilememekte ve umutsuzluğa düşmemektedir. Dolayısıyla belirlediği amaç ile amacı
elde edeceği araç arasında bir boşluk ve uyumsuzluk doğmakta, bu ise anomiyi
yaratmaktadır. Hiçbir ölçüsü, süreklilik duygusu yada yükümlülüğü olmayan ve
bütün toplumsal bağlarını yitiren bireyin, ruhsal durumunu belirten anomi
durumunda bireyler topluluk önderlerinin, onların ihtiyaçlarına duyarsız kaldıklarını,
toplumun gittiği yönün belirsiz olduğunu, toplum içinde kimsenin istediğini yerine
getiremeyeceğini düşünmektedir. 241 Bu doğrultuda

kafasında standartlaştırdığı

yaşamı ilk dönemde elde edemeyen göç etmiş birey, gelecek için de umutlarının boşa
240
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çıkacağı düşüncesine kapılmaktadır. Tarımsal alanlardan,

küçük

kentlerden,

geleneksel toplumdan büyük metropollere, dış ülkelere göç eden insanların, kültür
çatışması, toplumsal çözülme tehlikesiyle karşılanabilmesi olası bir durumdur. Göç
süreci içerisinde eski davranış kalıpları, örnekleri, kuralları ve yaptırımlar önemini
yitirir, bunun yanında yeni çevrede kazanılan yeni davranış kalıpları ve örnekleri tam
etkili olmaz. Böylece cemiyetin devamlılığını temin eden ve insanları bütünleştiren
ortak amaçlar yok olur. Amaçsız, beklentisiz, belirsiz yaşam biçimi: insanları donuk,
duyarsız, idealsiz bir kişiliğe girmenin yanında gelecek için plan yapmamaya sevk
eder. 242
Benzer bir yaklaşımı da Tolan yapmaktadır. Tolan’a göre kırdan kente gelen
bireyin yaşam şartları değişmektedir ve bu değişimle birey bir psikolojik gerilim
yaşar. Aslında gerilimin sebebi yeni çevreye karşı uyum problemidir. Birey eski
hedeflerinden koparken yeni hedefleri elde edecek araçlara henüz sahip değildir. Bu
nedenle bu hedefler onun açısından ulaşılmaz olarak değerlendirilmektedir. Birey
yeni yaşam biçimlerini benimsediği durumlarda varlığının anlamsızlığını düşünür ve
boşluk duygusuna kapılır.
Toplumsal düzen yeni kurum ve kuralların toplumsal ilişkileri henüz kesin ve
tartışılmaz bir şekilde düzenlemediği durumlarda, birey ile içinde yaşadığı toplum
arasındaki bağ çözülür. 243 Nihayet hem birey, hem de toplum için belirsizliğin hakim
olduğu anomik durum oluşur. Anomi kavramıyla yakın ilişkisi olan Hegel’in özel
mülkiyetin getirisi olarak gördüğü ve “fiziksel nesnelerde, toplumsal kurumlarda
kültürel ürünlerde dışsallaşma” olarak tarif ettiği 244 “yabancılaşma” en genel
anlamda bireyin içinde yaşadığı topluma, kültürel değerlere ve davranış kalıplarına
karşı ilgisinin alakasının azalması, değer ve normları gereksiz görmesi kendisini
güçsüz ve yalnız görmesi hali olarak tanımlanmaktadır. 245 Bu bağlamda
“yabancılaşma” insanın fiziki anlamda varoluşu ile ruhi anlamdaki varlığı arasındaki
mesafeye dayanmaktadır. 246 Ülkemizde her ne kadar köyden kente göç edenler
kendi akraba şehirlerine yakın olarak yerleşip kendi gruplarını oluştursa da, kentle
242
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yaşamanın getirdiği kalabalık arasında boğulma geleneksel yaşamdan kopup kendi
içlerine kapanıp yabancılaşmayı yaşamaktadırlar. 247 Hızlı kentleşme sonucunda
kente yeni gelenlerin kentin çevresinde hemşehrileriyle oluşturdukları kültür, milli
kültürden ayrılmaları gerçekleştirebilmektedir. Toplumun bütünlüğünün zarar
görmesine de neden olan bu olgu yanında özellikle genç kuşağın geleneksel değer ve
normlara karşı takındığı ilgisizliği yabancılaşmanın ilerlemesi tehlikesini doğurur. 248
Siyasal bilimciler genel olarak, “Göçenler kendilerine tamamen yabancı olan kent
ortamına girdiklerinde çözemedikleri kişisel sorunlarla karşılaşırlar, büyük düş
kırıklığına uğrarlar. Eski dünyalarında edindikleri inançlar, normlar çöker. Çevre ile
geçerli yaşayan ilişki kuramadıklarından çevreye karşı yabancılaşırlar” 249 tezi
üzerinde dururlar. Ancak ülkemizdeki göç süreci önceden belirtildiği gibi, kente göç
edecek birey kendinden önce göç etmiş olan hemşehri ve tanıdıkları dolayısıyla
referans kaynakları vasıtasıyla kentte ne ile karşılaşacakları hakkında bilgi edinirler.
Bilgi edinen birey bu şekilde hedeflerini belirler.
Ayrıca, kırsal toplum üyelerinin kentsel toplumun yaşama şekli, değerler
bütünü

ve

davranış örneklerini anlama sürecinde kurulu, tampon mekanizma

niteliğinde olan hemşehri birlikleri 250 göç eden bireylerin sorunlarını giderme, kente
uyumu sağlamada yardımcı olmaktadır. Yine ülkemize özgü bir sosyal yapı niteliği
olan gecekondular her ne kadar hakim kültürden sapma, marjinal değerlendirilse de
kırsal alan insanına bir staj dönemi yaşatarak kente alışmasını sağlar. Böylece anomi
ve yabancılaşma tehlikesini en aza indirme gibi bir işlevi yerine getirir.
12.2.4. Kentleşme Süreci Ve Göç İle Ortaya Çıkan Sosyal Bir Problem Olarak Suç
ve Şiddet Olayları
Toplumun devamı ve bütünleşmesi, toplumu meydana getiren insanların,
sosyal yaşam içerisinde oluşturulan din, ahlak, hukuk kurallarına uygun hareket
etmeleriyle mümkün olabilmektedir. Toplumsal kurallara riayet etme halkın birlikte
247
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yaşamasını temin ederken, bu kurallardan sapma, toplum içinde yaşayan insanların
rahatsız olmasına neden olarak toplumun devamını ve bütünlüğünü zedeler. Bu
bağlamda, genel olarak norm ihlali durumu şeklinde tanımlanan suç ve gelişmiş
ülkelerde olduğu gibi gelişmekte olan ülkelerde, kentlerde olduğu gibi kırsal
alanlarda da yaşanan evrensel bir olgudur. Toplumun birlik ve beraberini bozduğu,
toplumsal yaşamı tehlikeye sokup toplumun tümden zarar görmesini engellemek
maksadıyla

kanun

koyucular tarafından yapılmaması gereken eylem, davranış,

tavır ve hareketler olarak tanımlanan 251 suçun, biyolojik, fizyolojik, psikolojik ve
çevre gibi bir çok alanı ilgilendiren sebepleri vardır. Ancak biz burada konumuz
açısından, bir yerleşim merkezi olarak kentleşmenin özellikle hızlı kentleşmenin
suç ile aralarında bir ilişkisi olup olmadığını var ise ne yönde gerçekleştiği üzerinde
durmaya çalışacağız ve bu konuyu ilerideki bölümde daha detaylı olarak ele alacağız.
Kapalı ekonominin, cemaatçı yaşam tarzının hakim olduğu kırsal alanlarda
yaşayanların, birbirlerine akrabalık, kan bağı ile bağlı olmaları nüfusun homojenliği
ve azlığı nedeniyle herkesin herkesi tanıması, örf adetlerin daha yoğun yaşanması bu
tür yerleşim alanlarında sosyal kontrolün birey üstündeki baskısını daha etkin
hissettirmektedir. Bu itibarla birey yapacağı her yanlış davranış ve eylem karşısında
büyük bir gücü bulur. Bu güç ile karşılaşmak istemeyen, bu cesareti kendinde
göremeyen birey, böyle yanlış bir harekete yönelmez. Ancak burada şunu ifade
etmeliyiz ki sosyal kontrolün etkili olduğu kırsal alanlarda suç işleme eylemi
görülmez değildir. Zira kız kaçırma, kan davası gibi vakalar kırsal alanlarda daha çok
gözlemlenir.
Kırsal alanlardaki sayılan yapısal özelliklerin yanında kent, büyük,
farklılaşmış, heterojen, gayri şahsi, anonim ilişkilerin yaygın olduğu, insanların
birbirini tanımadığı, insanlar arasında ilişkilerde maddiyatın ön plana çıktığı yapı
özelliklerinin yaşandığı mekandır. Böyle bir ayırımın sonucunda da kent suçluluğun
ve şiddetin kaynağı olarak gösterilmektedir. 252 Daha anlaşılır bir ifade ile kırsal
alanlardaki homojenlik, herkesin herkesi tanıması ve sosyal kontrolün etkisi, kent
yaşamında etkisini yitirmektedir. Bunun yanında kent, kentleşme içinde yaşayan
251
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bireyler arasında rekabeti karşılamakta, ortaya kaypak, farklı bir bireyselliği
meydana getiren, sosyal düzen çıkmakta bu da içinde suçun rahatlıkla gelişeceği bir
ortamı hazırlamaktadır. 253
Genel olarak gelişmiş bir toplumda birey, toplum yapısı, kültürün maddi
manevi unsurları arasında sıkı bir ilişki ve denge vardır. Gelişmekte olan
toplumlarda, ekonomik bunalım, sanayileşme, sağlıksız kentleşme, hızlı nüfus artışı,
dengesiz gelir dağılımı, işsizlik gibi bir çok farklı boyutları olan sorunlar, toplum
içindeki bağın gevşemesine neden olur. Bu gevşeme ise dengeyi bozarak
uyumsuzluğu doğurur. 254 Bu sorunlarla her gün mücadele etmek zorunda kalan
birey, uyumsuzluğun da etkisiyle suça yönelebilir. Daha iyi yaşam olanakları
yaşamak amacıyla özellikle büyük kentlere göç etmek bilinen bir gerçektir. Ancak
çoğu kez aradığını bulamayan

göç eden insanlar “açların mezarı yoktur” diye

değerlendirilen bir yaklaşımla açlık ile karşı karşıya kalmaktadır. Günümüzde hangi
nedenle olursa olsun yaşanılan göç sonucunda kentsel yerleşim alanlarının kenarları
görece eğitim, gelir ve yaşam düzeyi düşük insanların akınına uğramaktadır. Bu
durum ise toplumsal olayları normalden saptırmak isteyenler için aranan şartları
oluşturmaktadır. 255
Büyük kentlere gelenlerin bir çoğu baba ocaklarından, alışıla gelmiş
oldukları, çevrelerinden uzaklaştığından, gereksindikleri maddi ve manevi destekten
mahrum kalırlar.

Parlak

iş

hayalleriyle

geldikleri

kentte,

bu hayallerini

gerçekleştiremez, işsiz kalırlar. Küçük köy topluluğunun oynadığı kontrol işlevlerin
etkisi azaldığından toplum için tasvip edilmeyen yollara yönelme olasılığı belirir.256
Ayrıca kente gelmiş bu insanlar önceden sevimli iken şimdi sevimsizliği, önceden
duyarlı iken şimdi duyarsızlığı, önceden değerli iken değersizliği, önceden dürüst
iken şimdi kaypaklığı, önceden umutlu iken umutsuzluğu önceden mutlu iken şimdi
mutsuzluğu, önceden birlikteliği yaşarken şimdi dışlanmışlığı ve ayrılmışlığı
yaşamaktadır. Bu şekilde bir psikolojiye sahip olan birey kendini tanımlamada
253
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güçlük çeker. 257 Kendini tanımlamada güçlük çeken bireyin tavır ve davranışlarından
ise bir istikrar beklenemez. Sayılan ikilemeleri yaşayan göç etmiş birey, kente göç
sonucunda kendini toplumun en alt üyesi olarak görmektedir. Bu psikolojiye sahip
birey bunların karşısında ekonomik düzeyini yükseltmek istiyor ancak bunu temin
edemiyorsa,

büyük bir olasılık suça yönelecek; dürüstlük, doğruluk, yasalara,

otoriteye saygı, insani ve ulusal niteliklerinde yıpranmalar meydana gelecektir. 258
Bu yıpranmalarla birey kendini akıntı seline bırakmaktadır.
Ülkemizde

bölgeler

arasında,

kırsal

alanlar

ve

kentler

arasındaki

eşitsizlikler ve kentler içinde de gelir yaşam düzeyi dengesizlikleri kısacası çarpık
kentleşmenin

göstergeleri

olan

bu

belirgin

özellikler

şiddet

olaylarını

beslemektedir. 259 Hızlı kentleşme ile yaşanılan problemler arasında özellikle suç ve
yasa dışı yollara yönelmenin olduğu Yedinci beş yıllık kalkınma Planında (19962000) ülkemizdeki son 40 yıl içinde yasadışı hızlı kentleşme neticesinde gelinen
noktada kentlerimizin ekonomik, sosyal, kültürel problemler yaşamakta ve gerçek
manada kentlileşememektedir. Bununla birlikte bu hızlı kentleşmeyle ilgili olarak
yaşanan kültürel değişim ile kente yeni gelen özellikle gençler içlerine kapanmaya
veya tam tersine radikal örgütleşmeye, yasadışı işlere ve suça yöneltmektedir.
Şeklinde bir ifadeyle durum dile getirilmektedir.
Yine Birsen Gökçe’ye göre ülkemizde yaşanılan kentleşme sürecimizin bir
özelliği olan hızlı kentleşme sonucunda kentler, sosyal ve ekonomik dengesizliklerin
yoğun olduğu yerler olmuştur. Başka bir ifade ile bölgeler arasındaki dengesizlikler
kente taşınmıştır. Bu oluşum içerisinde büyük umutlar ile kente gelen bireyin,
ülkenin ekonomik şartları, kentlerin sosyal alt yapılarının hazır olmayışı nedeniyle
beklentileri karşılanamamaktadır. Bu nedenler göç edenler içinde özellikle ikinci
kuşak dediğimiz, kentte doğup büyüyen gençleri, yasal olmayan alanlara
yöneltmektedir. Dolayısıyla

kentin ve devletin sosyal, siyasi ve

ekonomik

nedenlerle verilmeyen hizmet ve beklenti boşluğu, yasal olmayan akımların devreye
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girmesini davet eder. Bunun en canlı örneğini de büyük kentlerde arazi, otopark,
terör

bürokrasi mafyaları gibi

dışı akımların varlığı oluşturmaktadır. 260

yasa

Kentte suç işleyenlerin büyük bir oranını buralarda doğmayan, daha sonra kente göç
edenler oluşturmaktadır. Bu suç işlemenin sebebi olarak

gösterilen teoriye göre

sosyal çözülme şartlarının belirlenmesi sebebiyle toplumdaki sosyal kontrolün sevk
edici ve engelleyici işlerinin azalması gösterilmektedir. 261 Kırsal alandaki yaşam
tarzının kentte imkan bulamaması nedeniyle önceki yerleşim alanındaki yapı
özelliklerinin

değişmesine,

dolayısıyla

sosyal

kontrolün

yaptırım

gücünün

azalmasının suç işleme eylemine neden olacağı ileri sürülmektedir.
Şunu bir kez daha ifade etmeliyiz ki sanayileşen ve kentleşme oranı artan
toplumların tümü mutlak olarak sosyal problemler, başta suçluluk olmak üzere
yaşamazlar. Çünkü toplumların kültürleri, meydana getirdiği davranış kalıpları ile.
normatif yapısı ile sosyo- ekonomik ve siyasal koşulları ile karşılaşılan problemleri
gidermede bir takım farklılıklar gösterir. Bu nedenle genelde köy sosyal yapısı ve bu
yapı içindeki bütünleşme unsurları üzerinde şekillenen Türk toplumunda sosyal
norm ve değerler toplum üyelerince öyle benimsenmiştir ki, hızlı sanayileşme ve
kentleşmeye rağmen normlar, bozucu güçlere karşı kuvvetlerini muhafaza edilmekte
ve uyumlar kolaylıkla değişmektedir. 262
Kırsal alandan kentlere göç edenlerin hiç olmazsa belirli bir süre akraba ve
hemşehri bulunduğu alanlarda, gecekondularda yaşadığını göz önüne alırsak, bu
oluşumunda sürekli yeni güçler ile desteklediğini dikkate alırsak, kırsal alandaki
yaşam tarzlarının, yapı özelliklerinin bir süre daha (bu bazen uzun bir süre olabilir) iş
tazeliğini koruduğu görmemize imkan verir. Bu şekilde kırsal alan yapı özelliklerinin
kentlerde gecekondu mahallelerinde devam edilmesi, kente yeni göçlerin şiddet
olaylarına,

suç

eylemlerine

yönelme

ertelenebileceğini düşünmemizi sağlar.

260

İstanbul Beyrutlaşıyor, Radikal Gazetesi , 05.11.1996
S. Dönmezer, 1986 s.55
262
S. Dönmezer, 1994, s.221-225
261

87

problemlerinin

de

bir

süre

daha

İKİNCİ BÖLÜM

1. SUÇ VE SUÇLULUK SORUNU

1.1. Tarihsel Gelişim
Yüzyıllardan beri suç
toplumları

düşündürmüş

ve

suçlu

davranışları gerek

bireyleri, gerekse

ve uğraştırmıştır. Eskiden beri bazı etmenlerin suça

yöneltici etkileri dikkat çekmiş bulunuyordu. Örneğin; Platon, Kanunlar adlı eserinde
suçu ruhun bir tür hastalığı olarak saymış ve bunun üç kaynağı bulunduğunu
belirtmiştir: İhtiraslar (istek, arzu, kıskançlık, hiddet v.b), zevk aramak ve cahillik.
Platon’a göre ceza suçluyu aydınlatarak ıslah eder ve onun üzerinde, hiddet, zevk
arzusu vb. gibi etmenlerin kurduğu baskıların ancak aydınlanma yoluyla yok
edilebileceğini ifade etmiştir 263.
Hippocrate, Platon ile beraber adeta “Suç Antropolojisinin” varlığını ilk defa
hissetmiş bir düşünür olarak kabul edilmelidir. Çünkü, Hippocrate, sosyal şartları
kabul

etmekle beraber,

olduğunu

beden biçimleriyle karakter ve suç arasında ilişkiler

sezmiştir. Aristo ise, suçluları toplum düşmanları saymış ve onların

merhametsizce cezalandırılmaları gereğini savunmuştur. Aristo sefaletin, ihtilale ve
suça sebep olduğunu iddia etmiştir. Aristo, suç işlemenin sebeplerini; sefalet, ihtilal
gibi sosyal şartlarda bulur. Bu açıdan Aristo’yu suç nedenlerini bireyin dışında ve
sosyal

çevrede ve çevrenin değişikliklerinde aradığından, “suç sosyolojisinin”

kurucusu,

ilk öncüsü sayan görüşler oldukça yaygındır. 264 Ortaçağda, Thomas

d’Aquin, insan ihtiraslarında suçların çoğunun kökenini görmüş ve sefaletin suça
sebebiyet verici bir etmen olduğunu da belirtmiştir. Suçun sosyolojik etmenleri
üzerindeki çalışmalar ise 19. yüzyılda Tarde, Lacassagne ve Joly tarafından
yapılmıştır.
Ayrıca Suç Antropolojisi ve Sosyolojisi alanında Lombroso, Ferri ve
Garofalo çok büyük eserler ve çalışmalar kaydetmişlerdir. Yirminci yüzyılda ise
263
264
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suçluluğun sosyolojik görünümünün incelenmesi bir Amerikan yaklaşımı olmuş
olup, Sutherland, Sellin, Cohen gibi yazarlar suçun oluşmasında öğrenme, kültür
çatışması, suçlu alt kültürünün etkileri üzerinde durmuşlardır 265.

1.2. Suç Kavramının Kaynağı ve Gelişimi
Suç denilen olaya, yani belirli hareketlerin yasak fiillerden sayılmaları ile
bunları işleyenlerin çeşitli tepkilere konu olmalarına, devlet müessesesi şeklinde
gelişmiş insan toplumlarının meydana çıkışından çok önce bile rastlanmıştır. Tarihte
hiçbir toplum yoktur ki, orada belirli fiiller yasaklanmamış ve bunun karşılığı olarak
ceza müeyyidesi var bulunmamış olsun. Suçlar toplumların sosyal, ekonomik ve
manevi şartlarına göre şekillenmiştir 266. Suç fikrinin kaynağında, toplum düzeni esas
olmaktadır. Toplumbilim (sosyoloji) kişinin, iştirakçisi olduğu toplumun bilinçli bir
üyesi olabilmesi, toplumsal kültürün gereklerine göre hareket edebilen bir kişilik
kazanabilmesi için, sosyalleşmenin gerekli olduğunu belirtmektedir. Sosyalleşmenin
gereğine uygun olarak gerçekleşmesi zorunludur. Sosyalleşmede ise başta gelen araç
cezalandırma ve ödüllendirmedir. 267
İnsanlar ilkel devirlerde her şeyde bir ruh ve canlılık görmüş ve belirli fiil ve
hareketlerin icra edilmemesine ilişkin emirleri, tabuların emri saymışlardır. Kötülük
yapanları veya yapanları cezalandırmayanları sözü geçen kuvvetlerin, tabuların
şiddetle cezalandıracaklarına, felakete uğrayacaklarına inanılmıştır. Fakat bazı
hallerde ilahların, tabuları ihlal edenleri hemen cezalandırmadıkları görüldüğünden
toplumun müdahale ile kuralı ihlal edeni cezalandırması zorunlu sayılmış ve böylece
toplumun felaketlerden, kıtlıktan korunabileceği kabul edilmiştir. Sonradan suç, dini
esaslarla tanımlanmış, topluma zarar veren fiil ve hareketlerin aynı zamanda birer
günah teşkil ettiği ve Allah’ın iradesine karşı olduğu kabul edilmiştir.
18. yüzyılın başlangıcından itibaren suç fikri laikleşmeye başlar ve suçun
zarar veren kişi ile toplum arasındaki ilişkilerde aranması gerektiği fikri ortaya çıkar;
bu düşünce kısa bir süre içinde yaygınlaşır. Gelişme, bazı yazarlarca, rasyonel bir suç
265
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kavramına yönelinmesi olarak ifade edilmiştir. Kanun koyucular, bugün, genel
olarak, kamu sağlığını, güvenliğini ve tabiî kaynakları korumak, iş ve ticaret alanında
uygunsuz ve hileli uygulamaları önlemek, devlet gelirlerini korumak maksatları ile
suç koymaktadır. 268

Günümüzde genel ahlâk ve âdabı korumak amacı ile suç

koymak söyle dursun, hatta, bu konuda bazı fiilleri suç olmaktan çıkarmak
(decriminalisation) yada bazı fiilleri sadece idari tedbir ve müeyyidelerle karşılama
(dépenalisation) yolu tutulmaktadır. 269 Ancak kanun koyucunun belirli suçları
yaratmak için koyduğu kanunların başarılı olabilmesi ve uygulanabilmesi
kamuoyunun bunları tutmasına bağlıdır. Yeni suç koyan kanunların, çok kuvvetli
olarak, kamuoyunca desteklenmesi gerekir. Bu sebeple esasında öteden beri var olan
bir örf ve adete dayanan kanunlar çok daha başarılı olarak uygulanırlar. 270 Bütün
bunlar toplum düzeninin sağlanmasına esas olarak yapılmaktadır.

1.3. Suçun Tanımı ve Suç-Suçluluk Olgusu
Suç sosyal problemlerden biridir. Sosyal sistem içinde var olan değerlere
aykırı davranışlarda bulunmak, sosyal problemlerin ortaya çıkmasına neden olur.
Gerçekte suç olgusunu izah edebilmek için toplum içindeki mevcut sosyal
problemleri bilmek gerekir. Suç ile diğer sosyal problemler arasında yakın bir ilişki
vardır. Özellikle bazı sosyal problemler sonucu suç işleme oranları artmaktadır.
En genel anlamda suç toplumda yürürlükte olan normlardan bir sapma olarak
tanımlanmaktadır.
Diğer bir deyişle suç diğer sapma davranışları gibi toplumun değer ve
normlarından sapan bir eylemdir. Fakat suç kanun koyucuları tarafından ceza
yaptırımı ile belirlenmiş olduğundan dolayı diğer sapma davranışlarından ayrılır. Bu
çerçevede kanun koyucuları toplumda normal olarak kabul edilen davranış
standartlarını ihlal edenlere karşı kanunlar çıkarırlar. Yasal açıdan bakıldığı zaman
suç

mevcut

hukuk kurallarının ihlal edilmesi olarak tanımlanabilir. Ceza
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Hukuku’nun verdiği tanıma göre, suç, kanunların cezalandırdığı harekettir. 271 Buna
koşut olarak teknik açıdan suç yetkili mahkemenin ceza kanununa aykırı bulduğu bir
eylem demektir. Sosyal problemler kapsamında yer alan tüm sapmış ve suç sayılan
davranışlarda, belli sosyal değer ve normların bozulması söz konusudur. Seligman ve
Johnson ise, küçük ya da büyük bir sosyal grubun üyeleri tarafından iyi ve yararlı
diye kabul edilmiş bulunan inançların, geleneklerin, adet ve törelerin, kurumların
dayandıkları kurallara aykırı olarak islenmiş bulunan antisosyal bir davranışın suç
olarak kabul edileceğini vurgularlar. 272 Bu bağlamda tıpkı sapma davranışları gibi
suçlar da, sosyal değer ve normların kimler tarafından ihlal edildiğine göre
yorumlanabilmektedirler. Kısacası, modern toplumlarda önemli normlar, kanunlar
(laws) olarak yazılı hale getirilmiştir. Bu çerçevede ciddi sapma davranışları suç
olarak düşünülmüştür. Bu nedenle toplumun hoşgörü sınırını asan bir sapma
davranışı özelliği taşıyan suç, bir sosyal problem olarak görülmüştür.
Suç ve suçluluk olgusunun tarihi seyrine bakıldığında, insanların “ilkel topluluklar”
halinde yaşamaya başladıkları anlarda görülmektedir. İlkel topluluk hayatının ortaya
çıkardığı sosyal yapının çözülmesi daha karmaşık ilişkilerle örülü yeni sosyal yapıların ortaya çıkması, suç teşkil edecek davranışların ve cezaların farklılaşmasına neden olmuştur.
Yeni üretim biçimleri, mülkiyet, inanç sistemleri ve değerlerdeki değişmeler suç ve ceza
konusunda da birtakım değişmenin yaşanmasını gerekli kılmıştır. Bu durumda, hangi
davranışın suç kapsamına girdiği, hangilerinin girmediği; suç olarak nitelendirilen
davranışların ne tür bir yaptırımla karşılaşacağı konusunda farklı değerlendirmelerin
doğmasına neden olmuştur. Bu değişmeler kullanılan ölçütlere ve bakış açılarına göre, aynı
zamanda farklı toplumların değerler sistemi açısından ele alınarak tanımlanmıştır.
Jhering’e göre suç, “toplum halinde yaşama şartlarına yönelmiş her türlü saldırıdır.”273
Bu genel tanımlamaların yanında, daha açık ve daha net bir tanımlamayı Durkheim
yapmaktadır. Ona göre suç, “kolektif bilincin kuvvetli ve belirmiş tutumlarını ihlal eden
fiiller”274 olarak tanımlanır. Bu tanımda suç, sosyolojik manada toplumun ortaklaşa
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oluşturduğu sosyal bilincin belirlediği davranış tiplemelerine aykırı düşen davranışlardır.
Başka bir ifadeyle, toplum tarafından ortaya konan kuralların bozulması halinde ortaya çıkan
durum, suç olarak değerlendirilmektedir. Tosun’a göre, ise suç “işlenmesi yasak edilmiş ve
ceza müeyyidesi (yaptırım) ile tahdit altına alınmış fiillerdir.”275
Bir davranışın suç sayılabilmesi için belirli unsurların bulunması gerektiği
düşüncesinden hareket eden Sutherland, bu unsurların neler olduğunu şu şekilde ifade
etmektedir.
1. Bütün grup veya bir grup içerisinde siyasal bakımdan önemli olan bir alt
grup tarafından takdir edilen bir değer,
2. Toplumlarda bir yer teşkil eden küçük bir grubun, kültürel bakımdan diğer
bir grup ile anlaşmazlık içinde bulunması, dolayısıyla söz konusu olan değeri ya hiç takdir
etmemesi ya da az takdir etmesi ve böylece o değeri tehlikeye sürüklemesi,
3. Değeri takdir etmeyenlere karşı usulünce uygulanan bir yola başvurulması.
276

Bu üç unsur etrafında oluşturulan tanımlamada, toplum içerisinde ağırlıklı söz sahibi

durumunda bulunan grubun suça ilişkin davranışları belirlediği açıkça görülmektedir.

Başka bir tanıma göre ise suç, “halkın güvenliğini korumak için devletçe yayımlanan
ve ceza tahditini taşıyan bir konunun, sorumlu bir kişi tarafından, icrai ve ihtimali olabilen
bir hareketle ve bir hak veya vazifeye dayanmaksızın ihlal edilmesidir.”277 Uma’ya göre bir
suçun doğabilmesi için şu genel unsurlar zorunludur. Kanuni unsur, maddi unsur ve manevi
unsur. Ancak bu genel unsurların yanısıra zaman zaman özel unsurlara da gerek vardır.
Beccaria’nın şu tanımı biraz daha sosyolojik motiflere bürünmüş gözükmektedir : “Suçların
bir kısmı doğrudan doğruya ve kati bir şekilde cemiyetin yahut da bu cemiyeti temsil edenin
mahvedilmesi gayesine matuf (yöneltilmiş) olmaktadır. Diğer bir kısım suçlar ise ya
vatandaşın hayatına, yahut mallarına, yahut da şeref ve haysiyetine bir tecavüz teşkil ederler
ve nihayet bir kısım suçlar da vardır ki, bunlar amme saadet ve selameti için ceza kanunun
275
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emir ve nehyettiği (yasakladığı) hususlara taarruz teşkil eyleyen fiillerdir.”278 Suç olgusunu
sosyolojik açıdan ele alıp tanımlamaya çalışan Uluğtekin, “Suç niteliği bakımından
toplumsal yapıdaki düzensizliği, bireyler ve tabakalar arasındaki çatışmayı en açık ve kesin
bir şekilde yansıtan, bireyler ve toplulukların toplumsal kurumlar ve değerlere olan
hoşnutsuzluğunu gösteren toplumsal hastalık belirtisidir.”279 Bu tanımlamada dikkati çeken
ve üzerinde durulması gereken hususlar, tabakalar arası çatışma ile toplumsal hastalık
kavramıdır. Bir davranışın suç olarak nitelendirilebilmesi için mutlaka tabakalar arası
çatışmanın bulunması gerekmeyebilir. Pekala, tek bir tabaka içerisinde bulunan kişilerin suç
niteliği taşıyan davranışlarına rastlanabilir. Bu durumda suç olgusunu tabakalaşma
biçimlerine göre ele almak bilimsel açıdan tartışılabilir.

Ayrıca, suç olgusunu sosyal bir hastalık olarak nitelendirmek her zaman geçerli
olmayabilir. Suç olgusunu sosyal hastalık olarak değerlendirmek, aynı zamanda insanı
idealleştirme ve melekleştirmeyle eş anlama gelir. Çünkü, toplumu fertlerden bağımsız ve
yaşanılan gerçeklerin ötesinde bir varlık alanı olarak ele almak bir paradoks yaratacaktır.
Ancak o zaman rastlanan numune tiplerde suç, bir alışkanlık haline gelmiş davranışlar
olarak ortaya çıkabilir.

Buna ilaveten, sosyal ilişkilerin yüzeyselliği ve toplum içerisindeki çözülmeler,
anomik eğilimlerin birer sonucu olarak ortaya çıkabilir. Sonuç olarak suç, sosyal hayatın
ortaya çıkardığı normalden sapar davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Bu normal ya da
anormal davranışların neler olduğu ise, toplumların sosyal yapılarına, kültürel özelliklerine ve
inanç sistemlerine göre değişebilmektedir. Bu nedenle, her toplumda sosyal bütünlüğün
korunması ve üyeler arası çatışmaların önlenebilmesi için bütün toplum tarafından kabul
gören farklı kurallar geliştirilmiş ve bu kurallar çerçevesinde davranış kalıpları
oluşturmuştur. Ancak, sosyal değişme toplumsal ilişkileri değişime uğrattıkça yeni suç teşkil
278
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edecek davranışlar ortaya çıkmış, önceden suç sayılan davranışlar meşruluk kazanmıştır.
Buna paralel olarak yeni yasaklar ortaya konmuş ve insanın hareket alanı sınırlandırılmıştır.
Bu tanımların ve bilgilerin ışığında suç olgusunun belirgin özellikleri şöylece özetlenebilir:

a) Bir olgu olarak suç, evrensel bir nitelik taşır, b) Zaman ve mekana bağlı olarak bir
biçim değişikliği gösterir, c) Suç, göreli bir özellik taşır, d) Zaman zaman ferdin kimliğinde
kendisini göstermesine karşılık toplumsal bir olgudur, e) İnsan-doğa ve insan-insan ilişkileri
sonucu ortaya çıkar, f) Her sosyal hayatta değişik biçim alır, g) İşlevsel ve işlemsel yapısı
gereği birden çok kişiyi etkileyen davranış sürecidir.280 Bu şekilde suç ve suçluluk
tanımlarının ortaya konmasıyla, suçun yapısı ve toplumsal yapıda meydana getirdiği etkileri
aşağıdaki gibi belirtebiliriz.

1.4. Suç ve Suçluluğun Toplumsal Yapıya Etkileri
Suç ve suçluluk olgusu, sosyal yapıdan bağımsız olarak düşünülemez. Her ne kadar
bazen suç işleyen fertlerin doğuştan itibaren taşıdıkları zihni bozukluklar zamanla suç
kapsamına girebilecek davranışların icra edilmesine neden oluyorsa da, bu kişilerin
rahatsızlığı dolayısıyla bir cezai müeyyide uygulanmamaktadır. Bunun dışında, gerek sosyoekonomik ve gerekse siyasi-kültürel şartlar, ferdin suç işlemesini gerekli kılabilir. Ferdin
doğup büyüdüğü ailede ilişkilerin tatminkar olmadığı; anne-baba arasındaki çatışma, ya da
ilişkilerdeki çelişkiler ve ailenin gerekli fonksiyonları yerine getirememesi, ferdin suç
işlemesinde etkili olabilmektedir.
Diğer yandan, toplumda ortaya çıkan sosyal ilişkilerdeki çözülmeler ve sosyal
bunalımlar, yine ferdi suça itebilmektedir. Sosyal ilişkilerdeki düzensizlikler değerler
sistemindeki değişmeler, yeni davranış kalıplarının ortaya çıkması sonucunda ferdin kendisini
bu yeniliklere adapte edemediği anda suç teşkil eden davranışlara başvurduğu da
belirtilmelidir. Özellikle, günümüzün endüstri toplumlarında yüz yüze ilişkilerin kaybolduğu,
280
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yerine ikincil ilişkilerin olması insanlar arasındaki dayanışma ve ortaklaşa duyguları paylaşma
gibi insan psikolojisini önemli ölçüde etkileyen faktörleri ortadan kaldırdığı için, insanı
yalnızlığa itmekte; bu yalnızlık içerisinde uzun süre çıkış yolu arayan fert zaman zaman
sapma davranışlarında bulunmaktadır. Endüstri toplumuna ana şeklini veren teknolojik
yenilikler sonucunda, insan emeği dışlanmakta, insan boş bir zamanla karşı karşıya
bırakılmaktadır. Bu boş zaman içerisinde kendisini eğlendirecek uğraş bulamayan insan, yine
sapma davranışlara yönelmektedir.
Özellikle gelişmekte olan toplumlarda, eğlence alanlarının azlığı ya da ferdin
zamanını doldurabilmek bakımından imkanların yetersizliği ferdin davranışında somutlaşan
bir başkaldırıyla karşılanmaktadır. Toplumun kalkınma düzeyi ve siyasi istikrarı da suç
olgusuna etki etmektedir. Geçimini temin edemeyen fert, birtakım ihtiyaçlarını
karşılayabilmek için gayri meşru yollara başvurmaktadır. İş alanlarının azlığı ve gelişen
teknolojik imkânlar bireyi üretim dışı bırakmamakta, üretim faaliyetlerine katılamayan
insanlar bir geçim kavgasına girişmekte; bunu meşru yoldan elde edemediği taktirde suç
işleyebilmektedir.
Bunun yanında toplumdaki örgütlenmelerin beklentilere cevap verememesi,
kurumlar arası ilişkilerin bozukluğu, siyasi otoritenin yetersizliği de ferdin suç işlemesi için
bir sebep oluşturabilir. Öte yandan, kültürel öğelerin değişime uğraması ve toplumda hakim
bulunan değerler sisteminin etkisini kaybetmesi yine ferdin boşlukta kalmasına ve sapma
davranışlarda bulunmasına neden olabilir. Suç olgusu, gelişmekte olan toplumlarda olduğu
kadar gelişmiş toplumlarda da varlığını sürdürmektedir. Gelişmekte olan toplumlarda fert
ihtiyaçlarını karşılayamadığı ya da isteklerine ulaşamadığı için suç işlerken; gelişmiş
toplumlarda istediği şeyleri gerçekleştirme gücüne sahip olduğu ya da gerçekleştirdiği için yeni arayışlar içine girmekte ve sapma davranışlarda bulunmaktadır. Burada suçun niteliği
değişmektedir. Hızlı sosyal değişme, sosyal yapıların çözülmesine neden olmaktadır. 20.
yüzyılın endüstri toplumlarının en belirgin özelliklerinden birisi, büyük oranda kentleşme
eğiliminde olmasıdır. Bu kentleşme olayı, bir yandan kentli nüfusun bütün ihtiyaçlarına cevap
vermek, öte yandan kentte yeni sistemleşmiş ilişkilerin ortaya konmasını gerekli kılmaktır.
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Kentin beklentilere cevap verememesi ya da kendine has ilişki sistemleri oluşturamaması
halinde birtakım normal dışı davranışların artmasına neden olmaktadır.

Bu kentleşme sürecinde önemli bir yere sahip olan göç olgusu, kentsel yapıdaki
bozulmalara ivme kazandırmakta, anormal davranışların çoğalmasına kaynak sağlamaktadır.
Kırsal yapıda gözlenen çözülmeler kır nüfusunun, köy ilişkiler sistemiyle birlikte kente
dalgalar halinde akın etmesine neden olmaktadır. Davranış kalıpları ve ilişkiler sistemi
oldukça farklı olan bu iki yapı bir araya geldiğinde belli bir süre bir boşluk yaşanmaktadır. Bu
durumda köyden gelip kent hayatına ayak uyduramayan insanlar, anormal davranışlara
başvurmaktadır. Ayrıca, kırsal yapıdan kopup kente gelen insanların hayal kırıklığına
uğraması, saldırgan bir tutum içerisine girmesine neden olmaktadır. Sonuç olarak suç olgusu,
hangi yönden ele alınırsa alınsın; sosyal ilişkiler bütününden bağımsız olarak
değerlendirilemez. Daha açık bir ifadeyle, suç olgusu, sapma davranışlarının karşısında
normal davranışların ölçü olarak ortaya konduğu toplum gerçeğinin bağımsız olarak ele alınıp
tek başına bir varlık alanı olarak nitelendirilemez.281
2. KENTLEŞME VE SUÇ BAĞLAMINDA SOSYOLOJİK SUÇ TEORİLERİ
Suç, topluma zarar verdiği ya da tehlikeli olduğu kanun koyucu tarafından
kabul edilen ve belirtilen eylem, davranış, tavır ve harekettir. Tarihsel süreç
içinde incelendiğinde her dönemde topluma zarar verdiği ya da tehlikeli olduğu
kabul edilen davranışlara kanun koyucuları tarafından ceza yaptırımı uygulandığı
görülmektedir. 282 Karın ağrısı vücuttaki çeşitli arazların sonucu olduğu gibi, suç
da insanın hayattaki çeşitli uyuşmazlıklarının sonucu olabilir. Suçluluk kişideki (a)
psikolojik ve biyolojik karakteristiklerin içerdiği belirgin kuvvetler ile, (b) aile, din
ve sosyo-kültürel faktörlerin içerdiği düzenleyici etmenler arasındaki etkileşim
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sürecinde beliren dengesizliğin sonucudur.283 Bunlara ilaveten suç olgusunu
açıklamak için birçok teori geliştirilmiştir. Bu hususta, Klasik, Coğrafi, Pozitif,
Biyolojik, Psikolojik ve Sosyolojik teorilerin suçlu davranışını açıklamak için farklı
görüşler ileri sürdüklerini görmekteyiz. Bu çalışmamızda kentleşme ve suç
bağlamında sosyolojik suçluluk teorilerine yer vereceğiz.
Sosyolojik teoriler suçluluğun temelinin kültür çatışması olduğu tezinden
hareket ederler. Sosyal ve kültürel çevredeki kriminojen şartları incelerler. Dış
faktörlerin, yani sosyal sınıf, politik, coğrafi ve çevresel yapıların suçluluğu nasıl
etkilediğini açıklarlar. Sosyolojik teorilerin pek çoğunda bireysel farklılık
değişkenleri üzerinde durulmaz, yalnızca dış faktörlere ağırlık verilir. Bireylerin
tümünün, suç riski olan nüfus grubu içinde değerlendirilmesi yapılır. Zira sosyal ve
kültürel şartlar birleşip de, bazı grupların hukuk normlarını ve yasakları onaylaması
azalınca, riskli gruplar ortaya çıkar. Burada

bu suç teorilerini yapısal teoriler ve

sosyalleşme teorileri olarak ele alabiliriz.
2.1. Yapısal Teoriler
Bu teorileri de Durkheim’in suçluluğun analizi vasıtasıyla meydana getirdiği
teorisi ve diğer teori olarak anomi teorisi ve davranış sapmalarını inceleyeceğiz.
2.1.1. Durkheim’ in Teorisi

İlk sosyolojik suçluluk teorisi olarak Emile Durkheim’in (1858-1917) suçun
yapısal-fonksiyonel sınırlanması teorisinden söz edilir. Durkheim, sosyolojik metod
kuralı içerisinde (1895), suçluluğun analizi vasıtasıyla bu teorisini oluşturdu.
Kriminologlar arasında suçun patolojik bir görünüş ortaya koyduğunun tartışmasız
olduğu bir zamanda; Durkheim, suçluluğun bilakis tüm toplumlarda, her türde
görünüşte olacağını belirterek itiraz etti. Suçluğun bulunmadığı hiçbir toplum yoktur.
Her yerde ve her zaman insanların bazı davranışlarına tepki olarak ceza
uygulanmıştır. Bu yüzden suçluluk normaldir. Eğer suçluluğun kapsamı belirli bir
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sınırı aşarsa, bu hastalıklıdır. Bununla suçluluk her sağlıklı toplumun bütünleşmiş
kısmıdır. Suçun olmadığı bir toplum tam olarak ve hiçbir yerde mümkün olamaz. 284
2.1.2. Anomi Teorisi ve Davranış Sapmaları

Durkheim’in analizleri üzerine kurulmuş ve her şeyden önce Robert K.
Merton tarafından geliştirilmiş olan Anomi Teorisi de toplumsal yapıdan hareketle
suçluluğu açıklar. Anomi teorisini gelişmesinin iki aşaması olmuştur: Önce
Durkheim, anomi kavramını sapıcı davranışı açıklamada kullanmıştır; özellikle
çeşitli sosyal koşulların yükselen kıskançlığa götürmesi ve diğer yandan sınırsız
sonunda düzenli normların yıkılmasına (kırılmasına) etki yapmasıyla ilgili idi.
Merton, bu teoriyi sistemleştirip, geliştirmiştir. Merton tarafından, 1938 yılında
yayınlanan “Sosyal Yapı ve Anomi” adlı makale ile ortaya atılan, fakat daha sonra
genişletilen anomi teorisi fonksiyonel yön tayini için uygun davranış gibi, sapıcı
davranış da sosyal yapının ürünü olarak mütalaa edilir. Her durumda sosyal yapı,
gerekli bir kötülük olarak görülür, esasen bunun serbestçe yayılmasına düşmanca
tahrikler sebebiyet verir; fakat bunlar daha sonra bastırılır. Oluşturulmuş
beklentilerden sapma, kültüre bağlı esaslı motivasyonlar bir yanda ve sınıfa bağlı
gerçekleşme şansları diğer yanda birbirine ters düşmenin sonucu olarak mütalaa
edilir. Kültür ve sosyal yapı birbirine karşı çalışırlar.
Kültürel ve sosyal yapının çeşitli unsurları arasından ikisi doğrudan
önemlidir: Birinci unsur, sosyal toplumun tümü veya farklı yerlerdeki üyelerine yasal
hedef tayinleri olarak hizmet eden kültürel tespit edilmiş amaçlar, niyetler ve
ilgilerden oluşur; ikinci unsur, bu amaçlara ulaşılmasında

izin verilen yolların

belirlenmesi, ayarlanması ve kontrol edilmesidir. Cohen tarafından getirilen önemli
bir görünüş noktası onaylanarak altı çizilir. Burada geliştirilen anomi teorisi, bütün
sapıcı davranışlarla değil sadece suçlu veya suç olarak mutad tavsif edilen bir kaçı ile
ilişkisi olmalıdır. 285 Durkheim tarafından ortaya atılan ve Merton tarafından
geliştirilen bu teoriye göre, suçluluğun olmadığı bir toplum yoktur ve anomi
normsuzluk demektir. Eğer bir toplumdaki kültürel ve sosyal yapının bütünleşmesi
284
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kötü olmuşsa, yani kültürel yapının istediği davranışları, sosyal yapı engellemişse,
bunu anomiye, yani normların yıkılmasına, normsuzluğa doğru bir gidiş takip
edecektir. Merton, toplumlarda, toplumun üyeleri tarafından ulaşılması gereken
zenginlik ve mesleki tanınma gibi, genel olarak toplumlar tarafından tanınan ve
belirlenen başarı hedeflerini ortaya koymuştur. Bu hedeflere ulaşmak için toplumlar,
çalışma ve miras gibi yasal yolları mümkün kılmışlardır. Bununla birlikte, mevcut
araçlarla belirtilen hedeflere herkesin aynı şekilde ulaşması mümkün olmadığından,
sapıcı davranışlar ortaya çıkmaktadır.
Diğer bir ifadeyle anomi, belirli bir statüye sahip olanların sosyal yapıda
bulunan nedenlerden dolayı toplumun hedeflerine kolayca ulaşabilmelerine rağmen,
bu durumda olmayanların aynı hedeflere ulaşmalarının zor veya imkansız
olmasından doğan güçlüklerin sonucudur. Yani suçluluk söz konusu sosyal yapının
neticesidir. Çünkü, meşru yollarla bu hedeflere ulaşamayan kişiler, ihmal edilmiş
durumları kaldırılmadığında, yüksek bir ihtimalle, bu amaçlara ulaşmak için sapıcı
davranışlara yöneleceklerdir. Bu yüzden, Almanya’daki yabancıların yükselen
ikamet sürelerine rağmen, ihmal edilmiş durumlarının devam etmesi, onları suça
teşvik etmektedir. Özellikle yabancı gençlerin suçluluğu, onların Alman toplumunun
kenarında bulunan ve geleceklerinin kapalı olması nedeniyle anomi teorisiyle
açıklanmaktadır.
2.2. Sosyalleşme Teorileri
Sosyalleşme teorisine göre kişi, toplumsal hakim davranış örneklerinin hor
bakması altında sosyalleşmesi başarısız sonuçlandığından belirli durumlarda suçlu
olacaktır. Alt kültür ve kültür çatışması teorisi sosyalleşme teorileri içerinde
değerlendirilirler. Suçluluğu, bir insanın başarısızlıkla sonuçlanan sosyalleşmesine
dayanarak açıklayan suçluluk teorileri, sosyalleşme teorileri olarak isimlendirilir.
Onların çıkış noktası, insanın bir toplumda yaşayabilmesi için, sosyalleşmek zorunda
olmasıdır.
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2.2.1 Kültür Çatışması Teorisi

Miller, Doğu Amerika’da büyük bir şehrin slum (gecekondu) alanı içindeki
gençlik çetelerinin kapsamlı deneysel araştırmalarını yapmıştır. Çete üyelerinin suçlu
hareketlerindeki en önemli neden, alt sınıf mensuplarının değer yargılarına ve
davranış normlarına göre, yön tayin etme girişimidir. Yani tezin hareket noktası,
Amerikan toplumunda orta sınıf kültürel sistemi yanında, alt sınıfın kendine özgü bir
kültürel sistemi bulunmasıdır. 286 Kültür çatışması teorisi suçluluğu, farklı kültürel
değer ve davranış normları arasındaki bir çatışmanın neticesi olarak, suçluluğu
sadece sınırlı bir alanı içinde açıklama verebilir; özellikle etnik azınlıklar, genellikle
yabancılar ve göçmenler. Örneğin, bu noktada kırdan kente göç durumuna
benzetebiliriz. Thorsten Sellin (ölüm 1994), kültür çatışması teorisinin kurucusu
olarak (1938), her insanın belirli davranış kurallarını öğrendiği noktasından hareket
eder. 287
Kültür çatışması kavramı ilk defa Amerika’da artan suçluluk oranından
göçmenleri sorumlu tutmak için ortaya atılmıştır. Ancak, Sellin’i 1938 yılında
yayınlanan “Kültür Çatışması ve Suç” isimli eserinde, gerçeğin böyle olmadığını ve
göçmenlerin suçluluk oranının yerli beyaz nüfusa göre oldukça düşük bulunduğunu
araştırmalara dayanarak ortaya koymuştur. Fakat bununla birlikte Sellin,
göçmenlerin belirli bazı suçları işlediklerini tespit etmiştir: Örneğin bir Sicilyalının
ailenin namusunu korumak için kız kardeşini kaçıranı öldürmesi gibi.
İşte Sellin, burada kültür çatışması teorisine dayanmıştır. Buna göre, bir
göçmen, birisi anavatanının ve diğeri göçülen ülkenin olmak üzere iki kültür, yani
norm sistemi karşısındadır. Her ne kadar, göçmenin temel kişiliği anavatanındaki
sosyalleşme vasıtasıyla kural olarak oluşmuşsa da, göçmen geldiği ülkenin norm ve
standartlarına daha çok yaklaşmak ihtiyacını da duymaktadır. Çünkü göçmen, ancak
bu şekilde yeni bir sosyal kimlik bulacaktır. İşte çatışma, birbirine karşı olan iki
sistemin kültürel norm ve standartlarının dışarıda bırakılmalarının sonucu olarak
286
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ortaya çıkmaktadır. Gerçekten de, yabancı bir kültür sitemine gelen kişi, orada hâkim
değer sistemiyle karşılaşmakta ve onun normlarına kendi özel daralmış şartları
altında karşı koymaktadır. O halde kültür çatışması kavramından, kültürel ve sosyal
değerler, amaçlar ve normlar bakımından zihniyet ve düşüncelerin çatışması
anlaşılmaktadır.
Kültür çatışması teorisi, her insanın belirli bir kültür içerisinde doğup, burada
belirli davranış kurallarını öğrendiği esasından hareketle, göçmenler ile yerlilerin
ideal ve değer sistemlerinin farlılığına dayanmaktadır. Çünkü, göçmenler, yabancı
işçiler ve mülteciler ile etnik azınlıklar (zenci, çingene gibi) genel olarak topluma
yabancı ve kenar grup olarak belirlenmektedirler: Bu kişiler içinde yaşadıkları
toplumdan en azından temel bir işaretle ayrılmaktadırlar. Bu işaret, kültürel (din, dil),
etnik (ırk) veya başka bir şekilde ortaya çıkmaktadır. İşte bu kişiler kendilerini
çeviren

kültüre

tamamen

katılamadıklarından,

içinde

yaşadıkları

toplumla

bütünleşememekte ve ona yabancı kalmaktadırlar. Bu ise, onlara karşı ekonomik,
sosyal ve siyasi alanlarda dışlamayı doğurmaktadır. Bunun sonucu olarak da,
önyargılar oluşmakta ve damgalanmaktadırlar.
Yabancı

işçiler,

devamlı

olarak

çalıştıkları

ülkede

kalma

niyetini

taşımadıklarından, içinde yaşadıkları toplumla tam bir bütünleşmeye gayret
etmemekte ve kendilerini toplumun dışında tutmaktadırlar. Çünkü farklı davranış
kurallarını içeren kültürlerin belirli bölgelerde karşılaşmaları veya bir kültürün
üyesinin diğerinin ülkesine göç etmesi durumunda, böyle bir kişinin veya grubun
yeri o toplumun dışında olmaktadır. Kenarda olma, içinde yaşanan hâkim kültürden
ırk, eğitim, dil ve diğer sosyal görünüşler bakımından ayrı olunduğu için, yaşanılan
toplum tarafından tespit edilmektedir. Bu yüzden yabancı işçiler kendilerini
dışlanmış ve ihmal edilmiş olarak hissetmektedirler. Ayrıca, kendilerini içinde
yaşadıkları toplumla bütünleştirecek, yani vatan ve aile bağlarını koparacak bir karar
vermek konusunda kararsız oldukları gibi, böyle bir istek bulunsa bile, hakim
kültürün bütünleşme yolunda engeller koyduğunu da görmektedirler. Böylece
dışlanma olayı genellikle yabancı olma ile bağlantılı sosyal durumun sonucu
olmaktadır. O halde, yabancı suçluluğunu açıklamak bakımından kültür çatışması
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teorisi genelleştirilemez. Bununla birlikte, bazı suçlarda, örneğin; kasten adam
öldürme, kasten müessir fiil, ırza geçme ve belirli bazı trafik suçları gibi suçlarda,
memleket kültürü tarafından şekillenmiş hareketler görülmektedir. Çatışma yüklü bu
hareketler, yabancı işçinin şiddet suçlarında kendi vatandaşını mağdur seçmesine de
engel olmamaktadır. Örneğin, kan davası ve namus cinayetlerinde olduğu gibi.
Bu bakımdan, Türkler tarafından işlenen suçlarda, diğer yabancı işçi
gruplarına göre kültür çatışmasının etkisi daha büyüktür. Fakat, suçun oluşumu
elbette kültürel faktörleri de içermekle beraber, yabancı işçilerin her işledikleri suç
kültür çatışmasına bağlanamaz. Kaldı ki, kültür çatışmasının arkasında da değişik
davranış nedenleri ve bazı toplumsal ilgiler bulunmaktadır. Bunun somut örneği,
ABD’de 1960 yılında 2 milyon beyaza karşılık 1 milyon siyahın tutuklanmasıdır.
Yani, bütün tutukluların % 30’u siyahtır ve siyahlar tüm nüfusun %10’unu
oluşturmaktadırlar. Siyahların suç oranının yüksek olmasının nedenleri ise, uygun
olmayan ekonomik şartlar, ev ilişkileri, sosyal gerilimler ve dışlanmadır. 288

2.2.2. Alt-Kültür Teorileri

İnsanlar aynı şekilde davranmazlar; benzer durumda farklı şekilde
davranırlar. Çünkü insanların durum ve hareket aracı, davranışların yöneltildiği
insanların değer yargılarıdır. Bu bakımdan kültürün iki anlamı vardır; birisi, belirli
toplumda sınırlı bir bölge içinde ve belirli tarihte gelişmiş değer yargılarının tümünü
kapsar. Diğeri ise, uygarlık anlamında, yaşama sitili, düşüncenin, hissedişin ve
davranışın tarzıdır; bunlarda beslenmenin, giyimin, ahlakın ve geleneğin tarzı, din
içinde ve dil ifade edilir.
Kültür bu geniş anlamda davranış ve dilde gözlenebilir, öğrenilir ve kuşaktan
kuşağa devredilir, davranış görüntülerinin bütünlüğü olarak tasvir edilebilir. Alt
kültürden, bir üst kültür davranış ve değer sisteminden ayrı olarak varlık gösteren bir
sosyal davranış ve değer sistemi anlaşılır, bununla birlikte bu merkezi değer
sisteminin bir kısmıdır. Alt kültür içinde yaşayan gruplar, üst uygarlık unsurlarını
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(element) ayırırlar: fakat merkezi uygarlıktan ayrılan belirli davranış görüntülerini ve
değer yargılarını muhafaza ederler. Alt kültür teorileri gençlik özellikle çete
suçluluğunu açıklamayı denerler. Albert K. Cohen (1955), Richard A. Cloward ve
Lloyd E. Ohlin (1960), nedensellik düşüncesi içinde, hakim orta sınıfın değer ve
amaçları ile alt sınıf geçlerinin bu değerleri takip etme ve bu amaçlara ulaşma
imkanları arasındaki çatışmaları vurgulamıştır. Alt kültür teorisi Whyte (1943) ve
Cohen (1955)’e dayanır.
Suçluluk bakımından önemli olan iki sosyalleşme şekli vardır: Sosyalleşme
toplum içindeki sosyal yere bağlılık içindedir (sınıf özellikli sosyalleşme) ve onun
vasıtasıyla ortaya çıkan kültür çatışmasının suçluluğa götürebildiği diğer bir kültür
alanı içinde sosyalleşme şeklindedir. Çok sayıda sosyal sınıfın bilindiği bir toplumda,
sosyalleşmenin sınıf özellikli farklı yürüyeceği anlayışı bilimsel olarak malumdur.
Albert K. Cohen (1961), çok önceden sınıf özellikli sosyalleşmeyi tasvir etmiştir. Alt
sınıflar içinde sosyalleşme usulü genellikle kısmen sorunsuz cereyan eder. Çocuğun
ne yapacağı geniş ölçüde onun bakışlarıyla belirlenir; ebeveynin rahatlığından ve
kendiliğinden dürtülerinden ve ev işlerinin gerekliliklerinden etkilenir. Bu anomi
durumdan; Cohen’in tespit ettiği aşağıdaki tepkiler gelişir:
1) Verilen durumdan memnun olma tepkileri (kendi sınıfında kalma), 2)
Uygun olamayan hareket noktalarına rağmen orta sınıf amacına ulaşma denemesi
tepkileri, 3) Kendi özel alt kültür değer ve norm sisteminin yararına orta sınıf amaç
ve değerlerinin reddi tepkisi. Böylece slum bölgelerinde hırsızlık, şöhret, üstünlük ve
derin rahatlama elde edilebilen, önemli bir yere sahip faaliyet olarak geçerlidir.289
Sınıfların farklı durumları vasıtasıyla gerekli olan, toplumsal ilişkilerin bu takdiri
temeli üzerinde, günümüzde suçluluk, özellikle gençlerde alt sınıf ve orta sınıf
arasındaki değerler sisteminin çatışmasının bir sonucu olarak anlaşılır. Ortaya çıkan
alt sınıf güçlükleri bir genci suçlu değil, şartlarını zorlamış da olabilir. Şüphesiz kötü
okul eğitimi, eksik bir mesleki eğitimde alt sınıfa dahil olamaya götürür. Bu
yaşananlar çatışmalara ve hayal kırıklıklarına götürür. Sosyal memnuniyetsizlik, orta
sınıf tarafından şekillenmiş değerlere karşı muhalefeti ve suçluluğu doğuracaktır. Alt
289

S. Dönmezer, http//www.kriminoloji.com 2002, 01.06.2004

103

kültür teorisi, suçluluğu, egemenler tarafından toplumda doğru olarak tanınan
değerler ve normlar sisteminden, failin aykırı sosyalleşmesinin bir sonucu olarak
açıklar. Bu teori esaslı olarak Albert K. Cohen (1961) tarafından geliştirilmiştir;
şüphesiz suçluluğu sadece bir kısmı için memnuniyet verici açıklama verir;
suçluluğun geniş kısmı, özellikle sosyal denenmişler açıklanamaz. Buna karşı, her
durumda alt kültür teorisi, azınlık gruplarının suçluluğunu tatmin edici açıklama
iktidarındadır. Fakat, kriminolojik olarak önemli gençlik gibi toplumdaki bütün
azınlıklara uygulanamaz. Buna karşılık, uyuşturucu bağımlısı, asosyal ve gençlik
çetesi üyesi gibi sosyal kenar gruplarının suçlu davranışları, bu açıklama modeliyle
açıklananabilir. Cohen, yargılarını genç çete alt kültürleri araştırmalarından
çıkarmıştır. Analiz, Amerikan toplumundan hareketle, her bireyin belirli bir yerde
bulunduğu farklı sosyal sınıfları tanımayı hedeflemiştir. Alt kültür teorisinin
zayıflığı, suçluluğun sadece bir kısmını açıklayabilmesidir. 290
Tüm kültürlerle farklı değerlerle belirginleşen bir alt kültürün varlığı bazen
patlayıcı ve tüm kültüre zarar verici olmakla beraber bazen de tüm kültür tarafından
tolere edilmiş olabilir. 291 Suçun nedenlerini alt kültüre bağlayan teoriler, belirli bir
alt kültüre mensup olmanın, kişiyi belirli amaçlara yönelteceğini ve bunların da
hukuka aykırı olabileceğini, suç niteliği taşıyabileceğini ileri sürmektedirler. Bu
teoriler ancak sınırlı sayıda suçları açıklayabilmektedir. Sosyal bakımdan
dezavantajları olmayan bireylerin neden suç işlediklerini açıklayamamaktadırlar.
2.2.3. Sosyal Ekoloji Suç Teorisi ve Chicago Okulu Kent Çalışmaları

Chicago sosyologları ekolojik kuram ve sosyal organizasyonsuzluk kavramına
dayanarak, yaşadıkları dönemin başlıca problemi olan suç ve suçlu davranışı
açıklamaya çalışmışlardır. Chicago Okulu’nun ün kazanmasında etkili olan bu
çalışmalar yerleşim yerinin suçluluk üzerindeki etkisini göstermesi açısından
önemlidir. Chicago sosyologları yirminci yüzyılın başında insan ve çevre arasındaki
güçlü ilişkileri ve çevrenin seçici, dağıtıcı güçlerinden etkilenen insanların, alansal
ve geçici ilişkilerinin çalışmasını yaparak insan ekolojisi çalışmalarının ivme
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kazanmasında etkili olmuşlardır. 292 1982 yılında Chicago Üniversitesi’nde kurulan
sosyoloji bölümü, 20.’nci yüzyılın ortalarına kadar “Chicago Okulu” adı altında
sosyoloji konusunda en etkili kuruluşlardan birisi haline gelmiştir. Chicago Okulu
mensupları ve sosyal sorunlarla ilgili çalışma yapan diğer araştırmacılar, Yirminci
yüzyılın başlarında Amerika’da kentlerin büyümesi, sanayileşme, göçler, I. Dünya
Savaşı’nın yarattığı sorunlar, içki yasağı, Dünya Ekonomik Bunalımı gibi konularla
ilgilenmişler ve bunların suçlulukta artış, ahlaki çöküntü ve suç çeteleri gibi
olumsuzluklara

neden

olduğunu

ortaya

koymuşlardır. 293

Chicago

Okulu

araştırmalarında iki yöntem uygulamıştır: İlki suç istatistikleri ve nüfus sayımları
gibi resmi sayılardan yararlanılmasıdır. Bunlara göre, yoksulluğun ve yüksek suç
oranının bulunduğu bölgeler belirlenmiş, sosyal gerçeklerin bu harita ile grafiklerinin
izlenmesi suçun nedenleri konusunda önemli bir gerçeği ortaya çıkardı: Değişik etnik
grupların gelip gitmek suretiyle geçici olarak bu yerlerde bulunmalarına rağmen,
kentin bunun gibi belirli yerleri suça daha elverişliydi.
İkincisi ise, yaşam öyküsü ve olay incelemesi metotlarını kullanmasıdır; bu
şekilde, suçluluğun psiko-sosyal süreci ortaya çıkarabiliyordu. Bunun için
araştırmacılar süjelerinin arasına karışarak onlarla birlikte yaşadılar; bu şekilde
suçluların kendi çevrelerin içinde günlük yaşamları ve kişilikleri daha iyi
incelenebiliyordu. Suçlunun içinde yaşadığı bu çevre değişik olabiliyordu; işte bu
şekilde, bitki ve hayvanların doğal çevrelerinde incelenmesinde olduğu gibi, “insan
ekolojisi” kavramı ortaya çıkmış ve Chicago Okuluna “Ekolojik Okul” adı da
verilmiştir. Chicago Okulunca yapılan “yaşam öyküleri” çalışmaları, ekolojik
bölgelerin sosyal yaşam üzerindeki etkilerini açıklama yönünden önem taşımıştır.
Nitekim bu araştırmalar, şehir yaşamının birbirini tanımayan insanlar
arasından akrabalık ve dostluk ilişkilerinin çok zayıfladığı ve bir makine gibi
yürüdüğü sonucuna varmışlardır. İşte bu sosyal ilişkilerin zayıflaması ise, sosyal
organizasyonsuzluğa; bununda suçluluğa neden olduğu ortaya çıkmıştır. 294
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Chicago Okulu teorisyenlerinin suç çalışmaları geliştirmiş oldukları, ekolojik
yaklaşımın formülasyonlarına dayanarak yaptıkları kent çalışmalarına paraleldir.
Chicago şehri çok fazla göç alan aynı zamanda suçluluk oranının yüksek olduğu
problemli bir şehirdir. Chicago Okulu’nun şehrin problemlerini çözme endişesi
taşıdığı bilinmektedir. Bu endişelerinin sonucunda suç çalışmalarına yönelmişlerdir.
Ekolojik yaklaşımı benimsemelerinden dolayı, suçu şehrin doğal yapısının bir
(yerleşim yerinin) özelliği olarak ele almışlardır. Burgess’in tipolojisi benimsenerek
şehrin bölgeleri ve bu bölgelerdeki suçluluk oranı araştırılmıştır. Bölgelerin etnik
heterojenliği, nüfusun değişmesi yerleşim bölgelerindeki hareketlilik gibi faktörlerle
suçluluğu açıklamaya çalışmışlardır.
Chicago Okulu sosyologlarının kent çalışmalarına yönelmeleri, üniversitenin
kurulduğu şehir olan Chicago'nun kentleşmenin getirdiği problemleri yaşamasıyla
ilgilidir. Chicago hızlı bir nüfus artışına, etnik heterojenliğe tanık olmuştur. Sanayi ve
ticaret merkezi olmasından dolayı çok fazla göç almaktadır ve göç ile gelenlerin çoğu
başka ülkelerden gelmiştir. Şehirdeki suç oranı yüksektir. Tüm bu nedenler, dönemin
sosyologlarını kent çalışmalarına yönlendirmiştir. Chicago Okulu'nun şehir çalışmaları
şehirle ilgili araştırmalar üzerinde çok yakın döneme kadar etkili olmuştur.
Burgess’in geliştirmiş olduğu şehir teorisinde kullandığı Chicago şehrinin
incelenmesi ile gerçekleştirilen şehir tipi, en çok benimsenen ve şehirleşme
analizlerinde en çok kullanılan tipolojilerden birisidir. 295
Chicago Sosyoloji Okulu’nun çalışmalarını her zaman kent odaklı açıklamak
mümkündür. Bu sosyologlar için Chicago şehri incelenmesi gereken bir araştırma
nesnesiydi. Chicago sosyologları arasında özellikle Park, Burgess, Louis Wirth ve Jane
Addams kent çalışmalarıyla bilinen kişilerdir. Bu kişiler ekolojik kuram üzerinde
temellenen kent kuramını geliştirmişlerdir. Chicago Okulu’nun kent konusunda
birbirleriyle ilgili iki görüşü özellikle dikkate değerdir. Bunlardan ilki, şehir
merkezini çevreleyen semt ve mahallerin dağılımını esas alınarak gerçekleştirilen
ekolojik yaklaşımdır. Diğeri ise Louis Wirth’in kentlerdeki yaşamın evrensel
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niteliklerini tanımak konusuna bir ölçüde sahip çıkan “Kentleşme bir yaşama
biçimidir” yolundaki görüşüdür. 296
Chicago sosyologları tarafından geliştirilen en üretken ve provakatif
kuramsal görüşlerden biri olan ekolojik kuram; 1920’lerin ortalarından 1940’lara dek
Chicago sosyologları tarafından yapılan klasik kent hayatı çalışmalarının çoğu için
geniş, esnek, kuramsal çerçeve sunan kent sosyal organizasyon çalışmasına temel
teşkil etmiştir. Park, Burgess ve diğerleri, bitki ve hayvan organizasyonunu ele alan
ekologların çalışmalarından, kentin sosyal organizasyonunu incelemek için,
biyolojideki ekolojik işlemler ile kentleşme arasında doğrudan benzetmeler
kullanmışlardır. 297 Darwinci “yaşam ağı” (web of life) kavramından esinlenen Park,
bir biyotik düzenin birbirlerine karşılıklı olarak bağımlı gruplar arasında, yarışma
.egemenlik kurma ve ötekilerini yerini alma yollarıyla doğduğu üzerinde odaklaştı.
Bu gruplar çevreye uyum sağlayarak ve bulundukları, yere yerleşme yoluyla
kendilerine bir yer açıyor görünürler. Park insan topluluklarının kültürce taşınan
simgesel ve moral evrene sahip olmaları nedeniyle hayvan topluluklarından
ayrıldıklarını belirtir. Park’a göre insan toplulukları iki özelliğe sahiptir: Birbirleriyle,
ekonomi ve toprak üzerinde egemenlik kurmak için yarışırlar, fakat aynı zamanda
karşılıklı olarak birbirlerine bağlıdırlar. Toplumsal düzen varolma yolunda verilen
yarışmacı savaşımın etkisini toplumsal denetim normlarla ilgili rehberlik ve bireyleri
aşan görevlere katılma yoluyla yumuşatır. 298
Park’ın bu görüşlerini geliştiren Burgess, Chicago şehrini merkez alarak Tek
Merkezli Halkalar Tipi olarak adlandırılan şehir teorisini geliştirmiştir. Burgees'in bu
teorisi yeni araştırmalara ilham vermiş ve daha sonraki yıllarda Homer Hoyt “Çok
Kesimli Şehir Tipi”; C.D.Harris ve E.L Ullman’da “Çok Merkezli Şehir Tipi”
teorileriyle yeni şehir tipolojisinin oluşmasını sağlamışlardır. 299 Burgess’in
geliştirdiği şehir tipinde şehir tek merkez etrafında çeşitli fonksiyonlar ifa eden
bölgeler veya halkalardan meydana gelmiştir. En içteki merkez bölge veya halka
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merkezi iş ve ticaret bölgesidir. Bunu saran geçiş bölgesi olup, toptancılık ve hafif
imalat bölgesi olarak görülebilir. Bundan sonraki halka işçiler ait oturma alanlarıdır.
Bunu takip eden ağır sanayi bölgesi ve son halkada ise banliyöler bulunmaktadır.
Bu şehir tipinde bölgeler, merkezi halkalar şeklinde kuşatır ve bu nedenle bu adla
tarif edilir. 300
Chicago Okuluna dayanan ikinci yaklaşım ise Louis Wirth’in kentlerdeki
yaşamın evrensel niteliklerini tanımak konusuna bir ölçüde sahip çıkan
"kentleşme bir yaşama biçimidir" yolundaki görüşüdür. Wirth, şehirlerle ilgili
olan üç ana özellik belirliyor: Nüfusun büyüklüğü, yoğunluğu ve kentin
heterojen oluşu. Wirth’e göre bu kriterler biçimseldir ve bunların doğuracağı
sonuçların oluşmasında çok çeşitli faktörlerin payı vardır. Köy ile şehir bir
sürekliliğin iki ucundadır ve aralarında görülen ayrımlar bu süreç içindeki
derece ayrımlarıdır. Şehirlerde, şehire özgü olmayan yaşam biçimlerine
rastlanabileceğini, bunun gibi şehire özgü yaşam biçimlerinin şehirlerin dışına
uzayabileceğini kabul eder. Ulaşım ve iletişim araçlarındaki ilerlemelerin köy
ve şehir sürekliliğini sağladığını vurgular. 301
Ancak Wirth’e göre yine de şehrin şehirlerde oturanlara özgü bir yaşam
biçimi vardır. Şehirde insanların başkalarıyla ilişkileri bölük pörçük, kısa
temaslıdır. İnsanlar bu ilişkilere kendi içinde tatmin olmaktan çok, bir hedefe
götüren, çıkarlara yönelik araçlar olarak bakarlar. Ona göre birey bütünleşmiş
bir toplumda yaşamaktan dolayı, manevi değerler, yardımlaşma duygusu gibi
özelliklerinden soyutlanmıştır. Ekolojik görüşten hareket eden Wirth’e göre
kalabalık ve yoğun nüfusun farklılaşması ve belirli özellikler kazanması
kaçınılmazdır. Bitki ve hayvanlarda olduğu gibi işlevlerin farklılaşması daha
fazla sayıda bireyin nispeten ufak bölgelerde bir arada yaşamasına fırsat verir. 302
Chicago Okulu’nun suçu coğrafi mekanla ilişkilendirerek açıklaması, son
dönemlerde bu çalışmalardan esinlenerek, kent içinde suç oranlarının yüksek
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olduğu mekanların yeniden düzenlenmesine ilişkin araştırma etkinliklerinin kabul
görmesinde etkili olmuştur.

2.2.4 Chicago Okulu’nun Suç Üzerine Çalışmaları
Chicago sosyologlarının temel argümanı, göçmen nüfusunun, istikrarlı bir
sosyal yapı geliştirme fırsatına sahip olmamaları üzerine kuruludur. Geleneksel
değerlerin yerini suçlu değerler ve gelenekler almıştır. Toplumdaki dayanışma
duygusu sağlanamamış bu durumda suça yol açmıştır. Chicago sosyologlarına göre
yapılması gerekli ilk iş, sosyal organizasyonsuzluğun olduğu bölgeler üzerine çalışma
yapmak ve kontrolü sağlamaktır. Chicago Okulu’nun çalışmaları suç olgusunu
sadece saptamak amacıyla yapılmamıştır. Bu problemi çözmek amacıyla kontrol
kurumlarını da devreye sokmuştur.
Chicago Okulu’nun suç sosyolojisi alanında başarılı çalışmalar yapmış olan
Thrasher, Shaw, McKay ve Landesco gibi sosyologlar, hocalarının geliştirdiği
sembolik etkileşim kuramı, insan ekolojisi kuramı ve sosyal organizasyon görüşünü
kullanarak suç ve suçlu davranışı açıklamışlardır. Suç çalışmalarında çoğunlukla
ekolojik yöntemi ve sosyolojik araştırma tekniklerini bir arada kullanarak Chicago
şehrinin problemlerini çözmeye çalışmışlardır. Kentin fiziksel yapısını, çetelerin
şehirdeki dağılımını ekolojik haritalar yardımı ile saptayan sosyologlar katılımlı
gözlem görüşme tekniklerinden yararlanarak suçluluğu etkileyen sosyal ve
ekonomik güçleri ve bu güçlerin sosyal organizasyonu nasıl etkilediğini açıklamaya
çalışmışlardır.
Frederick Thrasher’in 1937 yılında, Chicago şehrindeki çeteleri inceleyen
çalışması, suç sosyolojisi alanına büyük bir katkı sağlamıştır. Bu çalışma ile saha
çalışmalarının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Gençlik Araştırma
Merkezinde çalışan iki araştırmacı Clifford Shaw ve Henry McKay’in suç çalışmaları
daha sonraki dönemlerde suç çalışmaları üzerinde de etkili olmuştur. Bu iki isim
Burgess'in modelini kullanarak Chicago'nun farklı bölgelerindeki suç olgusunu
incelemişlerdir. Shaw ve McKay 1840’lardan itibaren şehrin nüfus değişmelerini,
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zenci -beyaz- yerleşim yerleşim özelliklerini, nüfus yapısını, ve ekonomik
özelliklerini incelemişlerdir. Bu iki isim Burgess’in modelini Chicago’nun suç
oranları ile değişik alanlar arasındaki ilişkiyi ampirik olarak çalışmada kullanmayı
kararlaştırdılar. 35 yıllık süreyi içeren 55.998 gençlik mahkemesi kaydından oluşan
verileri incelemişlerdir. Bu 55.998 tane dosyayı mahkeme öncesi, mahkeme süreci ve
mahkeme sonrasında olmak üzere üç aşamalı olarak incelemişlerdir. 303

Bu

incelemelerin sonucunda aşağıda belirtilen sonuçları elde etmişlerdir:
-Suç oranları şehirde farklı olarak dağılmıştır ve suç oranının yüksek olduğu
bölgelerde, zihinsel düzensizlik, çocuk ölümü gibi diğer toplumsal problemlerin
oramda yüksektir.
-Suç çoğunlukla, merkezi iş bölgesine en yakın alanlarda meydana gelmiştir ve
merkezden uzaklaşıldıkca suç oranı da azalmıştır.
-Bazı bölgelerde, populasyonun etnik yapısına bağlı olmaksızın yüksek suç oranı
görülmüştür. Ulus bileşimi büyük ölçüde değişse bile suç oranlarında belli
bölgelerde değişme olmamaktadır.
-Suçun yüksek olduğu bölgeler, yüksek göç oranıyla, çok sayıda beyaz olmayan ve
geliri düşük ailelerle ve ev sahibi

olma

oranının

düşüklüğüyle

karakterize

edilmektedir.
-Suç oranının yüksek olduğu bölgelerde geleneksel olmayan normlar genel olarak
kabul ediliyordu. Fakat bu normlar, bazı kişilerin sahip olduğu normlarla rekabet
ediyordu. Bu normlar bölge sakinlerinin çoğu tarafından geleneksel normlarla
tamamlanmıştır.
Shaw ve McKay, en yüksek suç oranlarının, etnik bileşim değişse bile 1900’dan
1933’e dek Chicago’nun aynı bölgelerinde sürdüğünü gösterdiler. (Yüzyılın başında
Almanlar, İrlandalılar, İngilizler; 1920’lerde Polonyalılar ve İtalyanlar; 1930’larda ise
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siyahlar arttı) Bu bulgu, önemli faktörün etnik köken değil ekonomik statü ve kültürel
değerlerin dağılımında grubun konumu olduğu sonucunu ortaya çıkardı. Ayrıca
suçluluğun yüksek olduğu bölgeler de.düşük gelirli aileler oturmaktadır.Yüksek
ekonomik güce sahip olanların oturduğu bölgelerde suçluluk daha azdır. 304 Her iki
araştırmacı da sadece suç nedenlerinde değil suçu önlemede de araştırmayı
yönlendirmiştir.
Kuramdan uygulamaya Chicago okulu kuramcıları, suç işleyen insanlarla
çevreleri arasında ilişki olduğunu ileri süren ilk sosyal bilimcilerdi. Eğer sosyal
organizasyonsuzluk problemin kökenindeyse suç kontrolü sosyal organizasyon
içermelidir. Bireylerin değil toplumun tedaviye ihtiyacı vardır. Topluma yardım
edilmesi, toplumun suç oranını azaltacaktır. Bu kuram, mahallelerin yeniden
organizasyonu konulu bir projede Chicago Bölge Projesi’nin (CAP) kuruluşuyla
1934’de uygulamaya geçirildi. Proje, Clifford Shaw ve Henry McKay’in çalıştığı
Gençlik Araştırma Enstitüsü tarafından başlatıldı. Proje, mevcut toplumsal destek
gruplarını -okullar, kiliseler, sendikalar, klüpler, yaz kampları, komşu okullarmodernleştirilmesi yoluyla suçun kontrol altına alınmasına yönelik özel çalışmalar
yapıldı. 305
2.2.5 Sosyal Organizasyonsuzluk Görüşü ve Göç-Suç İlişkisi
Sosyal organizasyonsuzluk görüşü 1920’lerde Chicago Okulu'nun bilimsel
yazılarında ve ampirik araştırmalarında kullandıkları bir görüştü. Daha sonraları bu
görüş Amerika da sapmış davranışın çalışılması ve kontrolü üzerinde büyük
etkilerde bulundu. Sosyal organizasyonsuzluk kavramıyla, göç veya sosyal değişme
sonucunda kültürel değerlerde görülen değişmenin toplumun yapısının değiştirmesi
ve yeni kültürel değerlerin ortaya çıkmasıyla tüm bireylerin buna uyum
sağlayamadığına vurguda bulunulur. Suçta bu sosyal organizasyonsuzluğun olduğu
kent bölgelerinde bir kuşaktan diğerine aktarılır. Sosyal organizasyonsuzluğun iki
türü vardır. Bunlardan birincisi, grup üyeleri arasında

var olan

benzerliklerden

ortaya çıkar. Bu türde üyeler inançları, deneyimleri, dili ve akrabalığı paylaşır,
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ortak özelliklere sahiptir. Sosyologlar bu uyum türünü çeşitli terimler altında
düşünmektedir. Birbirleriyle güçlü bir şekilde özdeşleşen üyeler bir karşılıklılık
duygusu geliştirir. Bir üyenin kaderi onunla uzun yıllar boyunca birlikte yaşayarak
kurulan yakınlık yoluyla bir başka üyenin kaderiyle ilintilidir. Gruplar küçük
homojen, istikrarlı (durağan) bir yapıya sahip olduğu için üyeler arasında güçlü bir
sosyal dayanışma söz konusudur.
Bu tür grupların boyutunun küçük olması, kişiler arası ilişkilerde yakınlık
oluşmasına yol açar. Grup geleneklerinin ve grup üyelerinin özelliklerinin
homojenliği grup üyelerinin davranışlarda birlik yaratır. Değişme daha yavaş
gerçekleşir. Grup üyelerinin çoğu benzer işler yapar ve sosyal faaliyetlerde benzer
roller üstlenir. Ancak bir kaç topluma yabancılaşmış kişi grup geleneklerine ve
inançlarına karşı çıkar. Bu tür topluluklar kendine benzemeyen gruplardan izole
olmuştur ve suçluluk daha az görülür. 306
İkinci tür sosyal organizasyonda uyum, birbirlerine tamamlayan grup üyeleri
arasındaki farklılıklara dayanır. Bu tür bir grup, üyelerinin kişisel çıkarlarının
karşılıklı olarak birbirleriyle bağımlı olmasıyla birleşir. Bireylerin pek çok farklı
rolleri vardır ve grubu bir araya getiren şey rollerin karşılıklı olarak bağımlı oluşudur.
Kişiler arasındaki ilişkiler toplam sosyal hayatın belli bir alanında sürdürülür; ve
görece kişisel değildir. Gelenekler bireysel davranışın düzenlenmesinde az etkilidir.
Çünkü grup üyeleri çoğunlukla sonuç ve araçların bilinçli olarak değerlendirilmesi
süreciyle belirlenen kişisel çıkarlarıyla güdelenmektedir. Değişikliğe karşı çıkma en
az düzeydedir ve diğer gruplarla ilişki kurmanın kolay olması nedeniyle grup üyeleri
yeni ve bilinmeyen fikir ve inançlarla karşılaşabilir. Aslında grup üyeleri arasındaki
yakın ve kişisel ilişkiler değiştiği için grup üyeleri birbirlerine yabancıdır. Bu sosyal
dayanışma formu şehir hayatının özelliğidir. 307 Wirth, sosyal organizasyonsuzluğun
normlar arasındaki çelişkilerle karakterize edildiğini ifade eder. Bu tür çelişkiler
homojen toplumlarda nadiren görülürken, şehirlerde daha fazla görülür. Göç,
teknolojik değişmeler, yabancı gruplarla karşılaşma yoluyla değerlerde değişme
yada değerlerin aktarılmasında problemler ortaya çıkabilir. Aynı zamanda sosyal
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organizasyonsuzluk, bir toplumda aynı anda iki yada daha fazla bağımsız norm
sitemlerinin var olması nedeniylede ortaya çıkabilir.308
Ortaya konulan suçluluk teorileri, bunlara başka teoriler de eklenebilirdi,
suçluluğun oluşumunu az kapsamlı açıklayabilecek durumdadırlar. Teoriler, en iyi
durumda suçluluğun bir kısmını açıklayıp, fakat geniş alanını tamamen dikkat dışı
bırakmışlardır. Böylece, mesela trafik suçluluğunu makul olarak açıklamış durumda
olan bir teori yoktur. Bu yüzden, suçluluk teorileri önceden pek az tahminle
kullanılabilirler. Bununla, onlar suçluluğun önlenmesini gerçekleştiremezler. Ayrıca
birçok suçluluk teorisi, sosyal faktörlerin sadece bir kısmını seçmekte ve yalnız bunu
suça sebebiyet verme ile bağlantı içerisine getirmektedirler. Bu özellikle çok sayıda
faktör girişiminde, olumsuz sosyal faktörler ve suçluluk arasında daima bir ilişki
olduğu iddiasında, göze çarpar. Bu memnuniyet verici değildir ve bir çok durumda
suçluluğun açıklanmasında yetersizdir. Suçluluk teorileri, suçluluğu, onların
meydana gelişini çok yüksek veya çok düşük bir istatistiksel ihtimal ile
açıklayabilirler. Suçluluk daima tek bir insan için değil belirli bir ihtimal ile belirli
bir grup için açıklanabilir.
Sonuç olarak, bizim suçlu olarak nitelendirdiğimiz davranışları, onların
meydana gelişi içinde kapsamlı ve memnuniyet verici olarak açıklayan hiçbir teori
yoktur. Bu yüzden, farklı suçlulukları açıklamada, farklı teorilere gidilmesi
zorunludur. Her durumda, suçluluğu tek başına memnuniyet verici açıklayan bir teori
şüphesiz yoktur. 309

3. EKOLOJİ-KENTLEŞME VE SUÇ-SUÇLULUK İLİŞKİSİ
Ekoloji teorileri belli fenomenlerin dağılımını ve çevreleriyle ilişkilerini
inceler. Ekoloji ile uğraşanlar suçu, çevrenin değişimi ile birlikte ortaya çıkan sosyal
değişmenin bir fonksiyonu olarak açıklamaya çalışırlar. Ekoloji teorisyenleri asıl
ilgilerini yoksulluk oranı, nüfus değişmeleri, yerleşim yerinin özellikleri, sosyal
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eşitsizlik ve göreli rahatsızlık gibi, makro düzeydeki değişkenlerde toplamışlardır. 310
İnsan ve kurumların bir sosyal çevre içinde dağılışlarının hareketlerimiz
üzerindeki etkilerini inceleyen ve suçu bu etkilere bağlayan görüş tarzına ekolojik
okul diyoruz. Bu görüş, göçler, rekabet, işsizlik gibi sosyal sebeplerle insanın
belirli bölgelerde dağılışı ve suç arasındaki ilişkileri incelemektedir.
Harita metotlarını uygulayarak suçluluğun yüzeyde dağılışını saptama ve bu
coğrafi dağılışın sonuçlarını göz önüne alarak onu, yoğunlaştığı bölgelerin
özellikleriyle izah ve suç teşkil eden bu bölgelerin çeşitli fizik, sosyal ve diğer
özellikleriyle karşılıklı şekilde gösterir tarzda yapılan kriminolojik etütlere suç
ekolojisi adı verilmektedir. 311 Kentin ekolojik yapısı, nüfus, teknoloji ve ekonomik
düzenlemelerden oluşur. Kültürel hayatı ve yaşam tarzları ise o kentin toplumsal
yapısını oluşturur. Ekoloji teorisyenleri genel olarak kentleşme ve suç arasındaki
ilişkiyi şöyle değerlendirmişlerdir:
Suçluluğun beklentileri (iyi öğrenim görmek, iyi bir meslek sahibi olarak
yüksek gelir elde etmek gibi) yüksek olan alt sosyo-ekonomik bölgelerde sık
görüldüğü; kentte bazı bölgelerde nispi ekonomik eşitsizliğin ve istihdam
imkanlarının sınırlı olmasının suç oranlarını yükselttiği; sosyal adaletsizliğin
kızgınlık ve sosyal organizasyonsuzluğa yol açtığını, düşmanlığın sergilenmesine ve
suçlu davranışa neden olduğunu ifade etmişlerdir. Türkiye’de 1964-1968 yılları
arasında Ereğli’deki sanayileşme sürecinin suç oranları üzerine etkisini inceleyen
araştırmasında Dönmezer, 1965-1966 yılları arasında Ereğli’deki suç oranlarının %
30 oranında arttığını belirtmiştir. Bu çalışmada, suç oranlarındaki artışın nedeni
olarak 1965’ten itibaren bölgeye gelen sanayi işçilerinin nitelikleri gösterilmiştir.
Örgütsüz, konut sıkıntısı içindeki bu insanların önce suçluluğu artırdıkları, fakat daha
sonra geçen iki yıllık süre içinde topluma uyum sağlayarak

potansiyel suçlu

olmaktan çıktıkları görülmüştür. Dönmezer’e göre suçluluğun artma nedeni
sanayileşmeyle birlikte ortaya çıkan organizasyonsuzluktur. Toplumun kendine ait
normatif düzeni, sosyo-ekonomik şartları bu geçici organizasyonsuzluğu etkilemekte
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ve sosyal yapı çok geniş ölçüde zarar görmeden yeniden bütünleşme ve
organizasyon sağlanmaktadır.312
Sosyal problemlerle uğraşan bilim adamları kentler içinde açık farklarla
birbirinden ayrılan bölgelerin varlığını ortaya koymuşlardır. Bu bölgeler genelde beş
kategoride incelenmiştir:
l.İç merkez
2.Konut bölgeleri (slum)
3.Serbest işçilerin ev bölgeleri
4.Daha iyi konutlar bölgesi
5.Küçük kentler bölgesi (Banliyöler)
Kentin merkezinde, ticari, sosyal ve siyasal hayatın merkezini teşkil eden iş
merkezi vardır. Bu bölgeyi, iş merkezinin yayılması dolayısıyla gittikçe şeklin
kaybetmiş olan ve etmekte bulunan konut bölgeleri çevirir. Bu nedenle sözü geçer,
bölgeyi, değişme halinde olan bölge olarak isimlendirmeye imkan vardır. İşte bu fizik
bozulma, gerileme, sosyal organizasyonsuzluk durumunda olan bölgededir ki, en
geniş sayıda yoksulluk, kötü konut, çocuk suçluluğu, aile dağılması, bedeni ve akli
hastalıklar yoğunlaşmaktadır. Aileler, refah ve servet kazandıkça bu bölgeden üçüncü
bölgeye taşınırlar.
Üçüncü bölgeyi serbest işçilerin ev bölgeleri oluşturur. Bu bölgede oturan
halk, iş bölgesine komşu bölgelerde oturmak istemekle beraber ona pek çok da yakın
bulunmak istemeyen işçi halktır. Dördüncü bölge daha iyi konutlar bölgesidir. Bu
bölge bir zamanlar evler bölgesi iken, apartmanlar ve ikamet otelleri alanı haline
girmektedir. Nihayet beşinci bölge bütün bunları çeviren küçük kentler bölgesidir.
Burada oturan erkeklerin çoğunluğu günlerini kentin merkezinde geçirirler ve geceleri
buraya dönerler. 313 Bu bölgeler içinde ikinci kısımda yer alan konut bölgeleri (slum)
en çok dikkati çekmektedir. Slum terimi, fiziki yıkıntı ve şekil değiştirmenin, kötü
konut şartlarının, aşırı kalabalığın, yoksulluğun ve suçun yüksek derecede
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bulunduğu kent bölgelerini belirtir. İncelemeler mahalli durumlarla ilgili bu
şartların, kent içindeki daha genel yayılma ve tecrit olunma sürecinin sonuçları
olduğunu ortaya koymaktadır. 314 Yüksek suçluluk oranı taşıyan bu bölgelerde, geniş
bir hareketlilik (mobilite), değişme, sosyal yapının. dağılması, çözülmesi ve
istikrarsızlığa rastlandığını ortaya koyuyor. Gerçekten nüfusun azalması, komşuluk
güvenliğinin tehlikede olduğunu belirtir; yoksulluk, kötü konut şartlarına ve
sağlık şartlarının, uygun sosyal müesseselerin sağlanması ve muhafazası
bakımından gerekli kolaylıkların yokluğuna delalet eder. Keza bu bölgelerdeki,
yabancı memleketlerde doğmuş değişik köklere mensup ve kültür çevrelerinden
gelme nüfusa ait yüksek oran, ahlak standartlarının karışıklığını ve sosyal
dayanışmanın ortadan kalkmasına yol açar. Bu tür şartların üstün geldiği bölgelerde
ise toplum bir kontrol unsuru olarak nispeten etkisiz kalır. 315

4. EKOLOJİK BAĞLAMDA GECEKONDUDA SUÇ OLGUSU
Köy küçük, farklılaşmış, toplumsal denetimin yüksek olduğu, yüz yüze
ilişkilerin görüldüğü bir toplumdur. Oysa şehir büyük, farklılaşmış, heterojen, gayri
şahsi, anonim ilişkilerin yaygın olduğu bir toplumdur. Bu farklılığın doğal sonucu
olarak şehir, suçluluğun ve şiddetin kaynağı diye gösterilebilmektedir. Bunun
gerçekten böyle olup olmadığını ispat edecek, geniş kapsamlı araştırmalar
olmamakla birlikte, şehirlerde daha fazla suç işlendiği görülmektedir. Köylerde de
suç işlenmekte, ancak bunun sayısı ve türü şehirlere göre önemli farklılıklar
göstermektedir.
Gecekondu yaşamında suç ve suçluluk konusunu da şu şekilde ifade
edebiliriz: Ülkemizde olduğu gibi nüfus yönü ağır basan bir şehirleşme, toplumsal
disiplinden sapmalara, suça yol açmaktadır. Böyle bir şehirleşme olayı her şeyden
önce şehir suçluluğu türlerinin doğmasına, köy suçluluğu ve şehir suçluluğu oranının
değişmesine yol açmıştır. Şehir suçluluğunda da ilk sırayı da gecekondular
almaktadır. Çünkü, en başta gecekondu hayatı ve ekonomik imkansızlıklar suça itici
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faktörleri yaratmaktadır. Gecekondu bölgeleri bazılarınca hiç bir incelemeye
dayanmaksızın adeta bir suçluluk bölgesi olarak gösterilmektedir.

Aksine bu

bölgelerde köy yaşantısının etkisi kendini gösterdiği, toplumsal baskı ve kontrol
daha çok olduğu için organize bir suçluluk bölgesi şeklinde olmaları mümkün
değildir. Mesela; bu bölgelerde kumarhanelerin, fuhuş yuvalarının, uyuşturucu
madde teşekküllerinin yerleşmesi zordur. 316 Bu yüzden gecekondular, suçluluk
bölgesi olmayıp, suçluluğa itici faktörleri bünyesinde barındıran bölgelerdir.
Gecekondulaşma, evvela köyden bir ferdin kalkıp, kenar semtte sahipli veya
sahipsiz bir gayrı menkule sahip çıkması, fiilen ona el koymasıyla ve onun üzerinde
de bir kaçak yapı yapmasıyla başlıyor. İşte suç evvela başkasının malına sahip
çıkmak, ardından da kaçak inşaat yapmak gibi çifte suçla başlıyor. Bu suç ferdi bir
suç niteliğini bir süre sonra aşıyor. Çünkü etrafına ister hemşehrisi, ister köylüsü
diyelim, başka vatandaşlar da toplamak suretiyle topluca suçlar, daha geniş çapta
olmak üzere devam ettiriliyor. Sonunda oralarda da kangrenleşmiş bir küçük köycük
yada şehre yamanmış mantar sahalar teşekkül ediyor. Gecekondular genellikle 10-15
metrekarelik odalardan meydana gelmiş olup, bunlar da bir veya iki odalıdır. Bu çok
sıkışık ve iç içe yaşama biçimi ayrıca, ailelerin içli dışlılığın ahlaki çöküntülerin
yaşayanlar arasında ihtilafların, çatışmaların kaynağı olmaktadır. Mesela, su temini
için çeşme başları kavgaları ve bu kavgaların sebebiyet verdiği daha büyük suçlarla
her gün karşılaşılmaktadır. En fazla çocuk kavgasının vahim neticelere yol açtığı
görülmektedir. Gecekondu sağlık şartları da bozuktur. Mesela, sıkışıklık nedeniyle
bazı virüs hastalıkları buralarda daha çok görülmektedir. Bunun neticesi anormal
bebekler ve genetik bozukluklar artar, genetik bozukluklar neticesi de bazı normal
olmayan kişiler ortaya çıkar. 317
İş bulmak ümidiyle şehre gelen bu kişilerin işsizlik ve ekonomik sıkıntıyla
karşılaşması da suça itici bir faktördür. Yaşama imkanlarının sınırlılığı veya yokluğu
özellikle mal aleyhine suçlara yol açıyor. Kırsal alanlarda az işlenen bu suçların
şehirlerde daha çok işlendiği bilinmektedir. Aynı şekilde, ekonomik imkansızlıkların
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kişileri yasa dışı geçim yollarında yaşam imkanı bulmaya itmesi de üzerinde durulan
bir noktadır. Bu açıdan fuhuş, kumar, sahtekarlık, dolandırıcılık ve sarhoşluk
suçlarının işlenmesi kolaylaşıyor. Şehirlerde dengesiz nüfus birikiminin yol açtığı
servet farklılaşmaları ve parlak ekonomik kişi modellerinin, diğerleri için ulaşmak
istenen modeller olduğu, buna ulaşmak için de yasa dışı davranışların çoğaldığı
bilinen gerçeklerdir. Kültür değişmeleri ve bunun yarattığı kültür ihtilaflarını, suçun
doğrudan veya dolaylı sebebi sayan görüşler oldukça yaygındır. Suçu, sosyal
ilişkilerin ürünü sayan kriminologlar, sosyal ilişkilerin değişimi anlamında olan
kültür değişmelerinin doğurduğu yeni ilişkilerin, suçluluğa neden olduğunu ileri
sürmektedirler. Kültür değişimi, insan davranışlarını ve yapısını da değiştirerek ve bu
değişim yeni durumlara uymak zorunluluğunu, bu durumlara uyumsuzluk ise suçları
yaratacaktır. 318
.
Topluma uyumsuzluk ve kültüre intibaksızlık, kırdan şehre gelen için söz
konusudur. Şehirli, şehrin değişen, yenileşen kültürüne intibak edemezken, yeni
şehirli, şehir yaşantısının tüm kurallarına ve stiline aykırı düşmektedir. Şehre
gelenler köyün geleneksel ve sosyal kontrol etkisi, güçlü yapısından da çıkınca,
mevcut ihtilafların suça dönüşmesi daha da kolay olmaktadır.
Mesela, genellikle köylerde mal aleyhine suçlar, şehirlere oranla oldukça az
işlenir demiştik. Zira, köydeki sosyal kontrol mekanizması, köylere mal aleyhine
suçları kötü gördüğünden, bu suçların işlenmesi engellenir. Buna karşılık, şehirde
aynı denetimle karşılaşmayan ve iş imkanları bulamayan, köyden şehre gelen kişi,
mal aleyhine suçları rahatlıkla ve çoklukla işleyebilmektedir. Örneğin, askerler
üzerinde yapılan bir araştırmada hırsızlık, askeri eşyayı satmak gibi suçları, % 43
oranında köylünün, % 57 oranında ise şehirlilerin işlediği, buna karşılık firar
suçlarının % 62’ sinin köylü, % 35’ inin şehirli erler tarafından işlendiği 319 ortaya
çıkmıştır.
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Gecekondu bölgelerinde yaşayanların işledikleri suçlar genellikle darp,
hakaret, tehdit, bıçak çekme, kız kaçırma, ırza geçme, hırsızlık, kanuna muhalefet ve
görevli memura karşı gelme, sarhoşluk ve olay çıkarma, yankesicilik, kumar,
kaçakçılık gibi ana başlıklar altında toplanabilir.
Erzurum’un gecekondu bölgelerinde yapılan bir araştırmada, bu yerlerde
sürekli geçimsizlik ve kavga 320 olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırma kapsamındaki
gecekondululardan yaklaşık yüzde 16’sı hapishane, karakol veya mahkemeye
düşmüşlerdir. Bu çatışmaların bazıları çocuklar ve büyükler arasında ortaya çıkan
aile kavgaları, hırsızlık, tecavüz, dövme, hakaret, aile kavgaları, borcunu ödememek
ve meskene tecavüz 321 gibi suçlardır. Suçluların gelir durumu ve gecekonduda
oturma suretiyle de ilgili olduğu kaydedilmektedir.
5. KENTLEŞME SÜRECİNDE SUÇ VE SUÇLULUK GELİŞİMİ
Kentleşme yirminci yüzyılın ekonomik, siyasal, toplumsal olaylarının en
belli başlılarından biridir. Sanayisi gelişmiş olan yirmiye yakın ülkenin nüfusunun
yarısından fazlası kentlidir. Kentleşme ve suçluluk arasında oluşabilecek ilişkiler
pek çok ve karmaşıktır. Çok sayıda bilimsel araştırmaya neden olmuşlardır. Yapılan
araştırmalarda bazı genel yönler belirlenmiştir. İlk olarak, kentlerdeki yoğunlaşma
suç eylemine büyük imkanlar sağladığı ölçüde suçluları kendine çeker.
Zenginliklerin daha önemli bir kısmı gibi, ekonomik hayatın önemli eksenleri orada
toplanmıştır. Yine zenginlerle fakirler arasındaki en büyük ekonomik gerginlikler
de kentte bulunabilir. Bir başka yönden de, toplumsal denetim planında, nüfusun
yoğunluğu, isimlerin bilinmeyişi, hareketlilik gibi olguların aynı zamanda
araştırmalardan

kurtulmak

için

suçlulara

sağlanan

kolaylıklar

olduğu

da

unutulmamalıdır.322 Köy bölgelerinde, daha çok ilk defa suç işleyenlere rastlandığı
halde, kentlerde mükerrerlerin oranı çok daha fazladır. Büyük kentin, içinde
oturanlar bakımından yaptığı suça götürücü etkiler büyüktür. Bundan başka suç
işlemeye yatkın durumda olan birçok kimseler tarımsal bölgelerden büyük kentlere
gelmektedirler. Küçük oturma bölgeleri ise hareketlerin kontrolü bakımından
320
321
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adeta bir fonksiyon görmektedir. Tarımsal bölgelerde incelemelerde bulunan
sosyologlar, buralarda yaşayan halkın daha homojen bir ilgi durumu gösterdiklerini
saptamışlardır. Tarım bölgelerindeki servet miktarı azdır ve servet dağılışı büyük
farklar göstermemektedir. Bu nedenle zengin ile fakir arasındaki mesafe ve
ekonomik rekabetin yoğunluğu buralarda azdır. Tarım bölgesindeki aile daha
sabittir. Nüfus seyrektir, suçlular için suçlarını gizlemek ya da saklamak imkanları
daha azdır. Tarımsal bölgelerde oturan mütecanis ve kuvvetli ahlak standartlarına
kanaat ve adetlerine sahip halkın tamamıyla tersine olarak, şehirli geniş ölçüde
birbirinden farklı, birbirine zıt ve karşılıklı olarak birbirini eleştiren teoriler, fikirler,
inanışlar ve ideolojilerle ortaya çıkar. Bu tür şartlar altında herhangi bir kural, dernek
ya da herhangi bir kurum ya da parti doktrininin kutsal olmadığı ve bunlarının
mutlak gerçekler olarak kabul edilmeyeceği belirtilir.
Bundan dolayı sosyal düzen ve onu temsil edenlere karşı saldırıların ve
özellikle cinsiyet ve mülkiyete karşı olan taarruzların, sarhoşluğun şehirlerde daha
yüksek sayıda bulunmasına hayret etmemek gerekir. Büyük kentlerde kazanç
sağlayan suçlar için imkan fazladır. Suçların gizli kalması ihtimali daha çoktur. Kolay
para kazanma iştiyakı itibardadır. Bütün bu nedenlerle kentleşen toplumlarda
suçluluğun artacağı, kentleşmenin en önemli sebeplerinden birini teşkil eden
sanayileşmenin, suçların nicelik bakımından da durumunu değiştireceği, kentleşen
bölgelerde cebir ve şiddete dayanan suçların genel suçluluk içindeki yeri azalırken,
mala karşı işlenen suçların, hileli suçların, kadın ve çocuk suçluluğunun artacağı
kriminologlar tarafından da açıklanmaktadır.
Kent nüfus büyüklüğü, yoğunluk ve heterojenlik gibi toplumsal düzen
boyutuyla ilintisi olmayan üç özellikle tanımlanabilir. Kent nispi olarak büyük,
yoğun ve toplumsal olarak heterojen olan kişilerin devamlı yaşadığı bir mekandır.
İşbölümünün kent nüfusunda ve bu nüfusun gruplaşmalarında ortaya çıkardığı engin
çeşitlilik, kentli nüfusun arasında toplumsal bağların oldukça zayıflamasına yol açar.
Bu bakımdan kent toplumu, nesiller boyu bir arada oturan kişilerin ve üzerinde
hemfikir olunan bir değerler sisteminin bulunduğu, içsel dayanışması yüksek, kırsal
toplumla tam bir zıtlık içindedir. Kentli nüfusun büyük ölçeği, kent toplumundaki bir
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kişinin, bir başka kişiyi yakından ve derinliğine tanımasını imkansızlaştırır. Bu ise
toplumda kişiler arasında kurulan ilişkilerin niteliğini, kırsal alandakinden çok farklı
hale getirir. Kurulan ilişkiler, anonim, gayri şahsi, yüzeysel, geçici ve kısmi olur. Bu
ilişki biçimi, toplumda kişileri yalnızlığa, kayıtsızlığa ve güvensizliğe itmektedir.
Bunun sonucunda, kentteki yaşantı biçimi toplumsal sapmaları kolaylaştırıcı bir
özellik kazanmaktadır.
6. SUÇU KENTLEŞME SÜRECİNE BAĞLAYAN GÖRÜŞ VE KÖY-KENT
SUÇ FARKLILIKLARI
Sağlıksız

kentleşmenin

doğurduğu

uyumsuzluğun,

bireysel

davranış

sapmalarında yarattığı olumsuzluğu “suçluluk” olarak nitelendirebiliriz. Kırsal
kesimde doğal denetim sistemi işlemektedir. Bu denetim kişisel davranış
sapmalarından olan suçluluğu önleyici niteliktedir. Bu nedenle kırsal alanlardaki
suçlar yoğunluk göstermez. Kentler de ise, doğal denetim yerini ikincil ilişkilere
bırakmış ve doğal denetimin yerini resmi denetim sistemi ve örgütler almıştır.
Resmi denetim koruyucu ve önleyici görevle yükümlüdür. Bu denetimin etkililiği
sınırlı kalmakta ve suça eğilimli olanlar suç sınırını aşabilmektedirler. Kentleşme ve
sanayileşme bir kültür

değişimine yol açmaktadır. Suçluluk açısından,

kültür

değişiminin etkinliği şöyle olabilmektedir: Kentleşme geleneksel yapı değişimine
yol açmaktadır. Geleneksel yapı değişimi; din, aile, ahlak vb. gibi görüşler sisteminin
değişmesi anlamındadır. Bu değişim ise, heterojenliği ve çatışmayı ifade eder. Bu
olgu, kişinin; bireyciliğine, toplumsal disiplin dışına çıkma ve suçlu oluşumuna
yol açabilir. Kentleşme, sosyal denetim sistemini de yok ettiğinden veya en azından
oldukça zayıflattığından, akıcılık, konut değiştirme olanakları, kişinin suç yolundaki
eğilimlerini önleyici mekanizmaların kalkışı anlamına gelmektedir. 323
Kentlerin bazı

suçların

işlenmesinde elverişli

ortama

sahip

olduğu

konusunda fikir birliği vardır. Hileli suçlar, hırsızlık, dolandırıcılık, yankesicilik
kentlerde uygun ortam bulmaktadır. Bu istatistiksel verilerle ile de örtüşmektedir.
Kentleşmenin yol açtığı olumsuzluklardan
olmaktadır. Kent

323

yaşamına uyum

biri

de

ruh sağlığı bozuklukları

gerekli olan dakiklik;

Ç. Özek, 1974, s.78-79
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hızlı

tepki, gürültü,

hava kirliliği gibi özellikler bir takım dengesizliklere ve

giderek ruh sağlığı

bozukluklarına ortam hazırlamaktadır. Bunun sonucunda bilinç dışı hezeyan suçları
da işlenebilmektedir. Kısacası, kent çevresine özgü niteliklerden dolayı, kentleşen
bireyler, kıra oranla kendilerini daha denetimsiz, güvensiz ve yabancılaşmış
duygularına bağlı olarak kentte çeşitli davranış sapmalarına daha sık rastlanmaktadır.
Dünya Savaşına kadar kentleşme süreci ile suç arasındaki ilgiler konusu
Tönnies, Durkheim, Burkley, Tarde gibi yazarların incelemelerine konu teşkil
etmişti. İnceleme konumuz bakımından çok dikkati çeken bir araştırmayı Clinard
yapmış bulunmaktadır. Buna nazaran kentleşme sürecinin suçluluk üzerindeki
etkileri bakımından hareketlilik, kişisel olmayan ilişkiler, aykırılıkların bir araya
gelmesi (differential association) toplum örgütlenmelerine katılmamak, teşkilatlı suç
kültürü ve sosyal suç tipi varsayımlarının etkileri incelenmiştir. Varılan sonuç şudur:
Köy veya tarım bölgelerinde kişiler çevrelerinde sıkı bir sosyal kontrole tabidirler.
Kentleşmemiş

cemaatçi

toplum, 324

geniş

hısımlık

gruplarından,

komşuluk

ilişkilerinden, aynı bir din ve mezhebe mensup insanlardan oluşmaktadır; insanların,
akıbetleri geniş ölçüde doğumla belirlenmektedir; kuralların sosyal normların gücünü
gelenekler sağlamakta ve bunların doğruluğundan kimse şüphe etmemektedir.
Geçmişte cereyan eden, ileride de aynen oluşacaktır. Oysa şehir toplumunun sosyal
düzeninde bütün bunların tersi cereyan etmektedir. Kişisel ilişkilere dayanan cemaat
hayatının yerini büyük menfaat birlikleri almıştır; kuralların geçerliliği bunların
faydalılık ve meşruiyetine bağlıdır. Büyük metropollere gelip yerleşenlerde suç teşkil
eden fiillerin işlenmesi hususunda yatkın bir tavır ve hareketler alışkanlığının
oluştuğu görülmektedir. Şehirlerdeki bir takım özellikler, zevk imkanları, tarımsal
bölgeler, gençlerin değişik tavır ve hareket şekilleri ile temasa gelmelerini
sağlamaktadır. Oysa kişisel olmayan durumlarda suçun işlenmesi hususunda çok
sayıda imkan ve fırsatlar çıkmaktadır. Tarımsal bölgelerde sosyal suç tipleri
oluşamamaktadır. 325 Clinard bu konudaki ilk araştırmasını 1940 yılında Amerika’da
Iowa eyaletinde yapmış ve bulduğu sonuçları diğer bir kültür ortamında da tahkik
etmek üzere 1954-1955 yıllarında aynı araştırmaları İsveç’te de tekrarlanmıştır.
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Kentleşme ve suçluluk konusunda aşağıda belirtilen varsayımlar bakımından
araştırma sonuçları arasında bazen mutabakat bazen de ayrılık saptanmıştır. 326
Bunları aşağıdaki gibi açıklayabilir ve ayrıca köy-kent suç farklılıklarını ortaya
koyabiliriz.
-Bir toplumda kentleşme ne kadar geniş olursa, diğer faktörler ve genel kültür
sabit farz edilmek şartıyla mülkiyete karşı işlenen suçlar o derece çoğalır.
-Suç işleyenler, akıcılık sürecine uygun olarak mesken değiştiren,
kendilerinin suç işledikleri topluma tabi bulunmadıkları görüşünde, çevreleri ve
kişisel olmayan ilişkileri bulunan kişilerdir.
-Kent hayatı kişisel olmayan ilişkilerle kendisini karakterize eder. Bu
nedenle suçlu, fiilini hayatını kişisel olmayan bölgeleri içinde işler. Böylece kent
bölgelerinde suçların işlendiği yer, suçluların ikametgahlarının bulunduğu mahaller
olmadığı gibi suçlu fiilini işlediği topluma girmiş de değildir.
-Kent hayatı kültür yönünden heterojendir. Bu nedenle suçlular geleneksel
kurallar dışında bir kültür teşkilatlanması yapar ve buna geçerler. Kentleşme arttıkça
suçlu faaliyetler arasında şebekeleşme de artar.
-Heterojen kent toplumu bir sosyal suçlu tipi yaratır; bu tipi suç tekniği,
argosu ve belirli bir gelişme gösteren bir hayat öyküsü karakterize eder. Böylece az
ya da ılımlı küçük kent bölgelerine ait suçlular, geniş ve yoğun olarak
kentleşmiş bölgelerin suçlularının tersine, cezaevlerine girmeden önce belirli
sosyal suçlu tiplerini teşkil etmezler. Köy suçlusu kendisini suçlu olarak saymaz;
kent suçlusu ise böyle sayar.
Daha öncede belirttiğimiz gibi, gerçek anlamda kentleşmeden; kent türü bir
örgütlenmenin ve yaşam tarzının belirmesini, hizmet, ticaret, sanayi merkezi olarak
işlevsel bir değişime uğraması anlaşılmaktadır. İşlevsel değişim yerleşme
326
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bölgesindeki mesleki kompozisyonun değişmesini sosyal tabakalaşma sisteminin
başlamasını, ikincil grupların çoğalmasını, kent türü örgütlenmenin belirmesini,
uzmanlaşmayı, tarımsal olmayan işlevlerin gelişimini de gerektirir. Bu açıdan,
kentleşme olayı her şeyden önce bir ekonomik yapı değişikliği, bir uygarlık, hatta bir
uygarlık tipi meselesidir. 327 Kentleşmenin işlevsel değişim öğesi; belirli bir süreç
içinde gelişirken, o yerleşme bölgesinin işgücü türündeki değişiklik kişi başına düşen
ulusal gelir oranındaki başkalık, tarımsal hizmetlerin ikinci plana düşmesi, köyden
kente gelenlere kırsal alanlarla ilişkilerinin kesilmesi de söz konusu olur.
Değişik öğeler yönünden Türkiye’de kentleşmenin, belirli yerlerde sadece
kalabalıklaşma şeklinde belirdiği, Türkiye’nin kentleşmediğini gecekondulaştığını
ileri sürenler bulunmaktadır. 328 Yukarıda değinilen kentsel örgütlenme ve hizmetlerin sınırlılığı yanında, kentlerin uğraşı türünün değişmeyişi, kentlerin hizmet,
sanayi merkezi durumuna gelmeyişi, kentlerdeki nüfus artışına paralel gelir artışı
kaydedilmeyişi, Türkiye’de kentleşmenin işlevsel yapı değişimi anlamına gelmediği
konusunda kanıt olarak gösterilmektedir. Türkiye’de kentleşme olayında işlevsel
değişimin fazla olmayışı nedeniyle köyden kente gelen nüfusun, kentle uyumsuzluğu
ve bunun suça itici etkenliği konusunda, ülkemiz açısından işlevsel değişimin fazla
olmayışı, bir açıdan kültür değişiminin hızlı, derin olmayışı anlamını taşımaktadır.
7. SUÇ SINIFLAMALARI
Suç,

evrensel

bir

olgudur.

Toplumların

tarihsel

gelişim

süreci

incelendiğinde, her tür sosyal yapıda suçun her zaman var olduğu görülür.
Evrenselliğinin yanında suçun bir başka niteliği de göreliliğidir. Suçu oluşturan
fiiller toplumdan topluma ve aynı toplumda da zaman içinde farklılık
gösterebilirler. Bir toplumda suç olarak tanımlanan bir davranış başka bir toplumda
suç olarak tanımlanmayabilir. 329 Suçlar, faillerinin amaçlarına, suç işleme nedenlerine
ve toplum tarafından suça karşı gösterilen tepkinin şiddetine göre sınıflandırılabilirler.
Faillerinin amaçlarına göre suçlar; ekonomik suçlar (hırsızlık, gasp, zimmete para
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geçirme, çek senet sahtekarlığı, rüşvet suçları vb.), cinsel suçlar (fuhuş, zina, ırza
tecavüz vb.), şiddet suçları (yaralama, adam öldürme vb.) ve siyasi suçlar (siyasal
sistemle ilgili) olarak belirlenmektedir. 330
Toplumun gösterdiği tepkinin şiddetine göre sınırlandırıldığında ise, ceza,
sınıflamanın temelini teşkil eder. Burada önemli olan herhangi bir davranışa karşı
gösterilen tepkinin şiddetidir. 331 Bazen kanun koyucular, kamuoyuna değil de belirli
bir gruba ait menfaatleri, baskı gruplarını izlerler ve küçük bir grubun menfaatlerini
ihlal eden hareketleri suç haline sokarlar. Bu gibi hallerde meydana getirilmiş olan
suçları gösteren kanunlar genellikle uygulanma yeteneği olmayan zamanla
metrukiyete düşen suçlar taşıyan kanunlar halini alırlar. Zira kanunları
uygulamakla yükümlü merciler de yine kamuoyunun baskısı ve etkisi altındadır.332
Yine suçlar, toplumun devamı için hayati derecede önemli olan davranış
normlarının ve törelerin ihlali sonucu ortaya çıkar diyebiliriz. Suç homojen bir
davranış tipi olmadığı için suçu sınıflama çabaları da eskilere dayanmaktadır.
Toplumun refah ve düzeni ile ters düşen, toplum ve birey için ciddi tehlike arz eden
suçlara cürüm, diğerlerine kabahat denilmiştir. Yani ölçü topluma verilen zarardır.
Kriminolog W.A. Bonger suçları ekonomik suçlar, cinsel suçlar, politik suçlar ve
diğer tür suçlar olarak sınıflamıştır. Benzer bir sınıflama Gillin’e aittir. Gillin suçları:
1) Ekonomik suçlar (bu kategoriye, serserilik, dilencilik, hırsızlık, yağma, zimmete
para geçirmek, rüşvet girmektedir). 2) Cinsi suçlar: Bu kategoriye fuhuş, zina. ırza
tecavüz girmektedir. 3) Cebir ve şiddet suçları: Bu kategoriye adam öldürme, yeni
doğan çocuğu öldürme gibi suçlar dahildir. 4) Siyasi suçlar: Bu gruba politikacıların
ve devlet adamlarının suçları, hükümetçe, idareye ve memurlara karsı işlenen suçlar
girer. 333 Suçlar aynı zamanda kişilere (şahsa) karşı, mala karşı, toplum ahlakına karşı
şeklinde de sınıflanmışlardır. Bu tür sınıflamalarda temel amaç istatistikseldir.
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Kişilere karşı islenen suçlar ekonomik ve eğitsel açıdan geri kalmış
gecekondu bölgelerinde yaygındır diyebiliriz. Sanayileşme ve kentleşme süreciyle
birlikte yaygınlık kazanan suçların başında mülkiyete karşı işlenen suçlar
gelmektedir. Bu çerçevede tüm suçlar içinde hırsızlık en yaygın olanıdır. Hırsızlık,
özellikle ekonomik bakımdan yoksulluk içinde olan ve gecekondularda yaşayan
insanların daha fazla işledikleri bir suçtur diyebiliriz. Toplumda kanunların
oluşumunda ahlaki değer ve normların rolü yadsınamaz bir gerçektir. Ahlaki
değerlerin ve normların dışına çıkıldığı

zaman

suç

ortaya

çıkar.

Örneğin,

müstehcenlik, fahişelik, kumar, sarhoşluk, uyuşturucu gibi davranışlar ahlaki
değerleri ihlal ederler. Bu tür suçlar sadece suçu işleyene değil aynı zamanda diğer
insanlara da zarar verir.
Diğer taraftan fahişeliğe, kumara, uyuşturucu kullanmaya karşı kanunlar
yeterince etkili ve özellikle kentsel kesimlerde bu tür suçlar oldukça yaygındır.
Sanayileşme ve kentleşme süreciyle hızla değişen ve karmaşıklaşan sosyal yapıda
suç öğesi içeren davranışlar nitelik ve nicelik açısından değişmiştir. Sözgelimi beyaz
yaka suçluları, profesyonel suçlular, organize edilmiş suçlular oransal olarak dikkat
çekici boyutlara ulaşmıştır. Buna ilaveten bilgisayar suçları ortaya çıkmıştır.
Kısacası, sanayileşme ve kentleşme süreciyle birlikte insanlar ikincil grup
ilişkilerinin egemen olduğu kentsel alanlarda yoğunlaşmaktadırlar. Diğer bir deyişle
kırdan kente göç, nüfus artışı kent yaşamını kompleks bir hale getirmiş, içten yüz
yüze ilişkiler büyük ölçüde kaybolmuştur. Bu kompleks yapı içinde sosyal kontrol
mekanizması etkisini kaybetmiştir. Aynı zamanda kentsel yaşam insanların
yalnızlaşmasına, yabancılaşmasına, işsiz kalmasına, anomik bir durum içine
düşmesine yol açmaktadır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

1.GAZİANTEP İLİ KENT MERKEZİ, KIRSAL KESİM VE KENTLEŞEN
KESİM (GECEKONDU KESİMİ) SUÇ VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Buraya kadar olan bölümlerde “kentleşme”, “göç” ve “suç-suçluluk”
kavramları üzerinde bazı kuramsal bilgiler verilmeğe, değerlendirmeler yapılmaya ve
ülkemiz açısından bazı çıkarımlarda bulunulmağa çalışılmıştır. Ancak bu bölümde
kırsal kesimlerde işlenen suçlarla kent merkezi ve gecekondu bölgelerinde işlenen
suçların karşılaştırmalı bazı istatistiksel veriler ile değerlendirmeler yapılacaktır.
Alan araştırması için Gaziantep ilimizi örnek olarak ele aldık.

2. GAZİANTEP İLİ ÖRNEKLEMESİ
Gaziantep, sanayisi, coğrafi konumu ve ticaret yapısı ile Türkiye
ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Büyük bir hızla gelişmekte olan sanayisi ve
konumu itibariyle bir ticaret merkezi olması nedeniyle yoğun bir göç alan ve bu
noktada hızlı bir kentleşme süreci yaşayan Gaziantep, Türkiye’nin önde gelen büyük
illeri arasında yer almaktadır. Bundan başka Gaziantep’de gecekonduların, merkezde
değil, şehir çevresinde yer aldığı en tipik büyük şehirlerimizdendir. Coğrafi konumu
itibariyle Türkiye’nin batısındaki sanayi şehirleri ile güneyin irtibatını sağlayan,
Güneydoğu ile Doğu ve Güney Anadolu bölgelerinin her türlü ihtiyaçlarını
karşılayan bir üretim ve ticaret merkezidir. 334
Gaziantep’in 2000 yılı genel nüfus sayımında toplam nüfusu; 1.285.249
kişidir. İl ve ilçe merkez nüfusu (şehir) 1.009.126 kişi olup, köy nüfusu 276.123
kişidir. İl merkezi nüfusu 862,033 kişidir. İl merkezi yıllık nüfus artış hızı %35.66,
şehir nüfusu yıllık nüfus artış hızı ise %31.25’dir. Diğer büyük şehirlerden
Ankara’nın %21.37, İstanbul’un %32.25, İzmir’in %22.38, Adana’nın %17.71
olduğu göz önüne alındığında Gaziantep’in büyük bir yük çektiği açıktır. 335

334
335

Fotoğraflarla Gaziantep, Gaziantep İl Turizm Müdürlüğü Yayınları, Gaziantep, 1998, s.17
D.İ.E. İstatistikleri, http//www.die.gov.tr, 01.06.2004
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Aşağıdaki tablolarda da görüldüğü üzere, Gaziantep’in son iki nüfus genel sayımında
tespit edilen nüfus sayısı ve aradaki farkın anlaşılması ve karşılaştırma yapılması
bakımından veriler ortaya konmuştur. Ayrıca bu karşılaştırma sonucunda Gaziantep
yıllık nüfus artış hızı ortaya konmuştur.
Gaziantep 1990 ve 2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı Sonuçları
Sayım Yılı
(Census Year)
1990
2000

Şehir
(City)
31,25

Şehir
(City)
738.245
1.009.126

Köy
(Village)
272.151
276.123

Yıllık Nüfus Artış Hızı
(Annual Growth Rate Population)
%
Köy
(Village)
1,45

Toplam
(Total)
1.010.396
1.285.249

Toplam
(Total)
24,05

Kaynak: D.İ.E. İstatistikleri, http//www.die.gov.tr, 01.06.2004

Konumuz itibariyle, kent merkezinde polis, kırsal kesimde ise jandarma
sorumluluk alanı olduğunu belirtebiliriz. Polis Sorumluluk Bölgesini tanımlayacak
olur isek, kentsel yerleşim alanı olarak kabul edilen, polisin görev yaptığı İl ve İlçe
merkezleri Polis Sorumluluk Bölgeleri olarak kabul edilmektedir. İl ve İlçe
merkezleri

dışında

kalan

yerleşim

bölgeleri

ise

Jandarma

Teşkilatının

sorumluluğunda bulunmaktadır.
2001 ve 2002 yılı polis ve jandarma bölgesi toplam suç sayılarını aşağıdaki
grafikte gördüğümüz gibi polis (kent merkezi) ve jandarma (kırsal kesim)
sorumluluk alanlarındaki suç sayıları istatistiğini ortaya koymaktadır.
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2001-2002 Gaziantep Polis ve Jandarma Sorumluluk Bölgesi Suç Sayıları
Grafiği
15000
10000

2001
2002

5000
0

Polis (Kent
merkezi)

Jandarma
(Kırsal

2001

9471

1186

2002

9615

1039

Kaynakça: Göktepe, Yasin, Türkiye Bağlamında Gaziantep Asayiş Olaylarına Bir Bakış ve Suçlu Profili,
Gaziantep, 2003, s.21

Gaziantep polis ve jandarma sorumluluk bölgesi nüfus karşılaştırmasını göz
önüne aldığımızda ise; 2000 yılı genel nüfus sayımında toplam nüfusu 1.293.849 kişi
olan Gaziantep’in, 1.018.700’ü polis sorumluluk bölgesinde yaşamaktadır. Aşağıda
ki grafikte de görüldüğü üzere Gaziantep nüfusunun % 79’u Polis, % 21’i ise
jandarma sorumluluk bölgesinde yer almaktadır.

Polis-Jandarma Sorumluluk (Kent Merkezi-Kırsal) Bölgesi Nüfus Oranı
Jandarma
21%

Polis
79%
Kaynakça: Göktepe, Yasin, Türkiye Bağlamında Gaziantep Asayiş Olaylarına Bir Bakış ve Suçlu Profili,
Gaziantep, 2003, s.31
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3. GAZİANTEP’DE SUÇ VE SUÇLARIN YOĞUN OLARAK İŞLENDİĞİ
BÖLGELER
Gaziantep’de polis sorumluluk bölgesi içerisinde 4 adet Polis Merkezi yer
almakta olup, bunlar: Şahinbey, Güven (Çıksorut), Karşıyaka ve Ocaklar Polis
Merkezleridir. Genel olarak Güven, Ocaklar ve Karşıyaka Polis Merkezlerinin
sorumluluk alanı içerisinde yer alan bölgeler gecekondu mahallelerinden
oluşmaktadır. Buna göre, elde ettiğimiz suç verileri çerçevesinde, bu polis
Merkezleri

sorumluluk alanındaki bölgelerde 2003 yılının son 6 ayına ait suç

verilerine göre işlenen suç sayıları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

1800

1678

1600
1400
1200
1000

854

810

800
600

839

400
200
0

Şahinbey Polis
Merkezi

Güven Polis
Merkezi

Ocaklar Polis
Merkezi

Karşıyaka Polis
Merkezi

Yukarıdaki grafikte de görüldüğü üzere, Şahinbey Polis Merkezi bölgesinde
kaydedilen suç sayısı 1678’tir. Bu bölgede genel olarak, kent merkezi
diyebileceğimiz, kentleşmenin daha düzenli olduğu ve gelişim gösterdiği, kamu
kurum ve kuruluşların, ticaret ve iş yerlerinin, eğlence yerlerinin yoğun olarak
bulunduğu bir kesimi kapsamaktadır. Diğer üç Polis Merkezi ise genel olarak göçün
sebebiyet verdiği ve diğer ekonomik ve sosyal problemler ile beraber bir çarpık
kentleşme neticesinde, gecekondu mahallelerinin meydana getirdiği ve toplamda
2503 suçun işlendiği, yoğun olarak şahsa ve mala karşı
meydana geldiği bir kesimi meydana getirmektedir.
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işlenen bir çok suçun

Ayrıca yukarıda belirttiğimiz bölgelerde kayıt altına alınan bu suç verilerini
oluşturan Şahsa Karşı İşlenen Suçları ve Mala Karşı İşlenen Suçları şu şekilde
sıralayabiliriz:
Şahsa karşı işlenen suçlar: Öldürme (kasten, ihmal ve kazaen öldürme),
Müessir Fiil (kasten, ihmal ve kazaen yaralama, darp), Genel Adap ve Aile Nizamı
ile Şahıs Hürriyeti Aleyhine (kız-kadın-erkek-çocuk kaçırma, rehin alma, tehdit, aile
fertlerine kötü muamele, hakaret-sövme, müstehcen hareketler, ırza geçmek, ırza
tasaddi, evlenmek vaadiyle kızlık bozma, fuhuşa teşvik, kadın ticareti-aracılık, kumar
oynamak-oynatmak), Devlet İdaresi Aleyhine (kolluk kuvvetlerine hakaretmukavemet-saldırma, rüşvet, zimmet, irtikap, ihtilas), ve diğer (6136 Sayılı ateşli
silahlar kanununa muhalefet, Adam kaçırma, Aile efradına sui- muamele, Hırsızlık,
Yaralama, Bıçakla Yaralama, meskun mahalde silah atmak, intihar, intihara
teşebbüs) suçlarından oluşmaktadır.
Mala Karşı İşlenen Suçlar ise: Hırsızlık (evden, işyerinden, resmi kurum ve
kuruluşlardan, bankadan, oto ve otodan hırsızlık, yankesicilik, kapkaççılık, hayvan
hırsızlığı), Gasp, Yağma (şahıstan, evden, işyerinden, bankadan, adam kaldırmak,
zorla çek senet imzalatmak, tahsil etmek), Yangın (devlete ve şahsa ait bina, tesis,
araç, orman yangını), ve diğer (dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, suç eşyası satın
almak-satmak, mala zarar vermek-ızrar-, bilişim suçları, mesken masuniyeti
aleyhine, hükümet emirlerine muhalefet) suçlarından oluşmaktadır. Ayrıca belirtmek
gerekir ki bu suçlar içerisinde bölgelerde en fazla işlenen suç hırsızlık olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Aşağıdaki grafikte Gaziantep’in 2000, 2001 ve 2002 yılı Gaziantep’te mala
ve şahsa karşı işlenen suç sayılarının grafiği verilerek, daha sağlıklı bir karşılaştırma
yapılmaya ve aradaki fark ortaya konmaya çalışılmıştır. Grafikten de görüleceği
üzere mala karşı işlenen suçlar, şahsa karşı işlenen suçlara oranla daha fazladır.
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2000-2001 ve 2002 Yılı Gaziantep Şahsa ve Mala Karşı İşlenen Suçlar Grafiği
7000
5633

6000

6357

5950

5000
4000

3716

3521

3258

3000

Şahsa Karşı İşlenen
Suçlar
Mala Karşı İşlenen Suçlar

2000
1000
0
2000

2001

2002

Kaynakça: Göktepe, Yasin, Türkiye Bağlamında Gaziantep Asayiş Olaylarına Bir Bakış ve Suçlu Profili,
Gaziantep, 2003, s.24-25,

Yukarıdaki grafikten de anlaşılacağı üzere karşılaştırılan üç yıl içerisinde
şahsa karşı işlenen suçların ortalama % 6 azalmasına rağmen, mala karşı işlenen
suçlarda ortalama % 6 oranında artışın meydana geldiği gözlemlenmiş, özellikle
hırsızlık başta olmak üzere mala karşı işlenen suçlarda artış meydana gelmiştir.
Bu çerçevede, Gaziantep ili kent merkezi, gecekondu kesimi ve kırsal kesim
suç verilerinin genel olarak değerlendirmesini yaparak, bu bölgelerde işlenen suç
sayılarının farklı olduğunu, bölgelerin kendilerine göre yapısal özellikleri
bakımından bu farlılıkların kaynaklanabildiğini görmekteyiz.
Genel özellikleriyle tanıtmaya çalıştığımız Gaziantep kentinin özelliklerini
göz önünde bulundurduğumuzda kent merkezini temsil etmesi bakımından Şahinbey
Polis Merkezini seçtik. Şahinbey Polis Merkezi bölgesinde oturan halkın büyük
çoğunluğu sosyo-ekonomik düzeyi diğer kesimlere göre bir üstünlük göstermektedir.
Şahinbey Polis Merkezi; kendisine bağlı olarak görev yapan Merkez Nokta,
Çavuştorun Nokta, Akyol Nokta Polis Karakollarının sorumluluk bölgelerinden
oluşmaktadır.
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Yine Şahinbey Polis Merkezi Bölgesi şu mahallelerden oluşmaktadır: 23
Nisan, 500 Evler, 60.Yıl, 75. Yıl, Akyol, Alaybey, Allaben, Batalhöyük,
Bahçelievler, Bekirbey, Beyazlar, Binevler, Bostancı, Boyacı, Cabi, Cumhuriyet,
Çukur, Değirmiçem, Deniz, Eblahan, Eyüboğlu, Fidanlık, G.antep üniversitesi,
Gültepe, Gümüştekin, Güneykent, Hoşgör, İstiklal, Kanalıcı, Karagöz, Karatarla,
Kavaklık, Kepenek, Kolejtepe, Konak, Kozanlı, Kozluca, Kurbanbaba, Mimar Sinan,
Öğretmenevleri, Savcıl, Seferpaşa, Suyabatmaz, Şahinbey, Şahveli, Şekeroğlu, Turan
Emeksiz, Tepebaşı, Tışlaki, Türktepe, Ulaş, Yeşilevler mahalleleridir.
Bu mahalleler genel olarak, yaşam standartları diğer bölge mahallelerine göre
yüksek, zengin ve müreffeh mahallelerdir. Sonuç olarak, elde ettiğimiz suç verilerine
göre Şahinbey Polis Merkezi bölgesinde 2003 yılı son 6 ay verilerine göre toplam
1678 suç verisi kaydı yapılmıştır. Bu kaydedilen suç verilerinin hangi suçları
kapsadığı yukarıda ayrıca belirtilmiştir.
Kentleşen kesim olarak incelenecek olan Güven (Çıksorut) Polis Merkezi
Bölgesi ise; kendisine bağlı olarak görev yapan Otogar, Hacıbaba, Küsget Noktaları
Karakollarından oluşmaktadır. Güven (Çıksorut) Polis Merkezi görev alanına giren
mahalleler ise; 29 Ekim, Aydınlar, Basra, Beydilli, Boyno , Cemal Gürsel, Cengiz
Topel, Çakmak, Çamlıca, Çağlayan, Çıksorut, Emir Sultan, Gatem, Gazikent, Girne,
Göllüce, Güzelyurt, Hacıbaba, Hasırcıoğlu, Karacaoğlan, Küsget Sanayi Sitesi,
Merveşehir, Mevlana, Mithatpaşa, Sanayi , Şirinevler, Umut, Yaprak, Yazıcık, Yeni,
Zeytinli Mahalleleridir. Güven Polis Merkezi bölgesinde elde edilen toplam suç veri
kaydı ise (854)’tür.
Bu mahalleler genel olarak gecekondulaşmanın hakim olduğu, Gaziantep’in
iç göç almış olduğu mahallelerdir. Kentsel yaşamda kişisel ve toplumsal
problemlerin kaynaklarından birisi de çarpık kentleşmenin doğurduğu sosyoekonomik yapı bozukluklarıdır diyebiliriz. Bir ülkede sağlıksız sosyo-ekonomik
şartların insanların kentlere anormal bir şekilde akın etmesine ve çarpık kentleşmeye
de sebebiyet verdiği söylenebilir. Kent hayatında ekonomik ve sosyal yönden
problemli olan insanların yoğun olarak yaşadığı gecekondu mahalleleri, suçluluğun
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yüksek görüldüğü yerler olarak karşımıza çıkar. Ancak hemen ifade etmek gerekir ki,
gecekondu mahallelerinin oluşumu da sağlıksız bir toplumsal yapının ürünüdür.
Daha önce de belirttiğimiz gibi, kent hayatı kişisel olmayan ilişkilerle
kendisini karakterize eder. Bu

nedenle suçlu, fiilini hayatının kişisel olmayan

bölgeleri içinde işler. Yani kendisinin tanınmadığı ve kendisinin yaşadığı bölge
dışında bu fiili işler. Böylece kent bölgelerinde suçların işlendiği yer, genel olarak
suçluların ikametgahlarının bulunduğu mahaller olmadığı gibi suçlu fiilini işlediği
topluma girmiş de değildir. Örneğin; yoğun olarak işlenen hırsızlık suçunun faili olan
suçlular, bu filleri kent merkezinde işler ama ikametgahı gecekondu bölgesi
olabilmektedir.
Bu gecekondu mahalleleri büyük oranda göç alan ve bu göç sonucunda
yaşanılan ekonomik ve sosyal problemlerden dolayı suç işleme eğiliminin ortaya
çıkmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu ortaya çıkan suç eğilimi, suçlu
tarafından sadece suçlunun yaşadığı bölgede değil, diğer bölgelerde de bu suç eğilimi
ortaya konabilmektedir.
Örneğin; yaşadığı yerdeki ekonomik sorunlar nedeniyle göç edip, evi
olmayan, gecekondu bölgesine gelip yerleşen ve ikamet eden, işi olmayan ve iş
bulduğu zaman çalışan bir inşaat işçisinin, kent merkezinde bir işyerinde hırsızlık
yapması sonucu, suç kent merkezinde işlenmiş olmaktadır ama suçlu çarpık
kentleşme sürecinde oluşan göçün olumsuz sonuçlarının bir ürünüdür diyebiliriz.
Bu çerçevede Gaziantep ili kent merkezi 2003 yılı son 6 ayına ait bu suç veri
kayıtlarına dayanarak, suçların ve suçluların genel olarak hangi bölgelerde
yoğunlaştığını görebilmekteyiz. Buna göre, yukarıda belirttiğimiz iki Polis Merkezi
sorumluluk alanına giren mahallelerle sınırlı kalınarak, suçların hangi mahallelerde
yoğunlaştığını göstermek amacıyla 20 ve daha fazla suçun işlendiği mahalleler
aşağıdaki tabloya çıkartılmıştır.
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Şahinbey Polis Merkezi

Kaydedilen Güven Polis Merkezi

Kaydedilen

Sorumluluk Alanı

Suç Sayısı

Suç Sayısı

Mahalleleri

Sorumluluk Alanı
Mahalleleri

60.Yıl

46

29 Ekim

40

Yeşilevler

32

Beydilli

45

Turan Emeksiz

20

Boyno

30

Şekeroğlu

20

Cengiz Topel

20

Onur

38

Çakmak

60

Mimar Sinan

22

Çağlayan

25

Kozluca

30

Çıksorut

21

Konak

71

Emir Sultan

34

Kolejtepe

70

Gazikent

83

Kavaklık

22

Girne

15

Karagöz

23

Göllüce

32

Karatarla

20

Güzelyurt

23

İstiklal

58

Hacıbaba

20

Güneykent

53

Hasırcıoğlu

23

Eyüboğlu

21

Merveşehir

21

Değirmiçem

80

Karacaoğlan

27

Deniz

52

Mevlana

23

Çukur

31

Mithatpaşa

22

Cumhuriyet

46

Şirinevler

25

Boyacı

27

Umut

22

Binevler

35

Yaprak

27

Beyazlar

32

Yazıcık

22

Allaben

40

Yeni

30

Alaybey

34

Zeytinli

24

Akyol

27

Kaynakça: Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü 2003 Yılı son 6 ay suç verileri
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Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere, işlenen suçların en az 20 daha da
yoğun olarak işlendiği mahallelerin sayısının her iki bölge için yaklaşık 25 olduğu
görülmektedir. Burada dikkat çekici en önemli noktalardan birisi, Şahinbey Polis
Merkezi sorumluluk alanındaki mahallelerin sayısının yarısında en az 20 ve daha
yoğun suç işlendiği halde, Güven Polis Merkezi sorumluluğundaki tamamen
gecekondu özelliği taşıyan hemen hemen bütün mahallelerinde en az 20 ve daha
fazla suç işlendiği dikkati çekmektedir. Ayrıca tabloda Şahinbey Polis Merkezi
sorumluluğundaki mahallerin suç yoğunluğu fazla olan mahallelerin yine gecekondu
özelliği gösteren ve kent merkezini teşkil eden, işyeri, eğlence ve ticaret merkezi
olarak yerleşim gösteren mahalleler olduğu dikkat çekmektedir.
Ayrıca Güven Polis Merkezi sorumluluğundaki mahallelerin yapısal özelliği
olarak, gecekondu özelliği taşıyan, ekonomik yönden dar gelirli aileler ile kente
dışarıdan değişik nedenlerle yeni zamanlarda göç eden insanların yoğun olduğu
mahalleler olarak ifade edebiliriz. Dolayısıyla ekonomik ve sosyal yapı
bozuklukların hat safhada olduğu bu mahalleler, suçluların ikamet durumları
incelendiğinde, suçluların daha fazla oturduğu ve suçların daha fazla meydana
geldiği mahalleleri oluşturmaktadır diyebiliriz.
Çalışmamızda kırsal kesimi temsil etmesi bakımından seçilen Kargamış İlçesi
göreceli

olarak

kapalı

bir

sosyo-ekonomik

yapı

göstermesi

bakımından

karşılaştırmak için seçilmiştir. Adı geçen ilçede sanayileşme olmadığı gibi
hayvancılık ve belirli tarım ürünleri gelirlerinde ağırlık taşıyan bir uğraşı olarak göze
çarpmaktadır. Ampirik gözlemlerden burada geleneksel yapının varlığı kolaylıkla
görülebilir.
Nitekim 2003 yılı son 6 ayına ait bu ilçeye ait suç verileri incelendiğinde;
hemen hemen hiç suç işlenmediği kolaylıkla anlaşılabilir. 2003 yılı son 6 ayına ait
Kargamış İlçesinin yıllık suç kaydında görüleceği gibi; 2003’ün son 6 ayı içersinde
sadece 6 suç işlenmiş, bu suçlara ait 6 suçlu bulunmaktadır. Suçlulardan 4’ü çiftçi, l’i
şoför ve l’i de öğrenci olup, çiftçilerin işledikleri 6136 sayılı yasaya karşı çıkma ve
orman yangını suçları, tipik kırsal kesim suçlarındandır. Bir öğrenci ve şoför
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tarafından işlenen tehdit suçu ve trafik kazası, tipik kent türü suçlardır.
Anlaşılabileceği gibi; 6 ay içerisinde Kargamış İlçesinde işlenen 6 suç dökümde değerlendirmeye sokulmayacak kadar önemsiz bir yer kaplamaktadır.
Kent kesimi suçlarında ise; bu suçların değerlendirildiği polis birimleri,
kayıtları kendi gereksinim ve örgütlenmelerine göre tuttuklarından, biz ancak bu
değerlere göre tutulan istatistikleri değerlendirmek durumunda olduk. Büyük ve
örgütlü suçların kovuşturulması “şube” kuruluşlarınca yürütüldüğünden ve bu tür
suçlar merkez karakollarının kayıtlarına geçmediğinden bu tür suçları dökümde
değerlendirme olanağımız bulunmadı.
Örneğin kentleşen kesimde

kişilere ait olduğu varsayılan ve bu kesim

arasında yaygınlığı söz konusu edilen, uyuşturucu madde suçları Narkotik Şube
düzeyinde kovuşturulan suçlardan olduğundan dökümümüzde bu suç ve bu suçu
işleyen suçluları tanıtmak olanağını elde edemedik. Diğer bir zorluğumuz ise “gizli
suçluluk” konusunda olmuştur. Yine bilineceği gibi geleneksel toplum olma
özelliğinin bir gereği olarak; kişiler arasındaki anlaşmazlıklar ve sürtüşmelerin
çözümü, resmi devlet örgütleri yerine topluluk içerisinde çözümlenmektedir. Bu
uygulama suç kayıtlarının niceliksel değerini düşürmektedir.

4. KENT MERKEZİ, KENTLEŞEN KESİM (GECEKONDU KESİMİ) VE
KIRSAL KESİM SUÇ VERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Gaziantep ili 2003 yılı son 6 ayında, kent merkezi ve gecekondu kesimi
mahallelerinde işlenen suçların verilerinden elde edilen grafikle aşağıdaki
karşılaştırma

yapılmıştır.Yukarıda

belirttiğimiz

polis

merkezi

sorumluluk

alanlarındaki mahallelerde ve aşağıda belirttiğimiz suç çeşitlerinin oluşturduğu
veriler neticesinde aşağıdaki grafik ortaya çıkmıştır.
Grafikten de görüleceği üzere kent merkezini temsilen Şahinbey Polis
Merkezi, kentleşen kesimi (gecekondu bölgesi) temsilen Güven Polis Merkezi ve
kırsal kesim bölgesi olarak Gaziantep’in Kargamış İlçesi Polis Merkezi suç verileri
kayıtları incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, buna göre bu bölgelerin suç sayıları
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arasındaki farklardan gördüğümüz gibi kent merkezi kesimindeki suç yoğunluğunu
ve buna göre diğer kesimlerin buna göre oranlarını görmekteyiz.
Şahinbey Polis Merkezi sorumluluk alanında genel olarak, hayat standartları
diğer bölgelere göre yüksek halkın yaşadığı, kentsel hizmetlerin daha çok sunulduğu
ve kent merkezini oluşturan işyeri ve iş merkezleri, eğlence yerlerinin bulunduğu bir
bölgedir. Bu şekilde yoğun ve potansiyel bir bölge olarak bu bölge içerisinde
suçluların suç işlemesi ve bundan dolayı da bu kesimde bir suç işlenme
yoğunluğunun olması doğaldır. Yani suç işleme eğiliminin ortaya çıkmasında
ortamın etkisi buradan da anlaşıldığı üzere önemli bir etkiye sahiptir.
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1678

1600
1400
1200
1000

854

800
600
400
200

6

0
Şahinbey Polis Mrk.

Güven Polis Mrk.

Kargamış İlçesi

Kaynak: Gaziantep ili 2003 yılı son 6 ayı suç verileri.

Tabloda da görüleceği üzere, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’nden 2003 yılı
son 6 ayına ait verilerin değerlendirilmesi ile kent merkezinde işlenen suçların (1678)
kayıt altına alındığı Şahinbey Polis Merkezi ile Kentleşen kesimi (Gecekondu
Kesimi)’nde işlenen suçların (854) kayıt altına alındığı Güven Polis Merkezi ve
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Kırsal kesim suçları (6) ile ilgili olarak değerlendirmeye aldığımız Kargamış ilçesi
suç verilerinin karşılaştırılmasını görmekteyiz.

5. KENT MERKEZİ VE GECEKONDU BÖLGESİ SUÇ SAYILARI
KARŞILAŞTIRMASI
Ayrıca değerlendirmeye aldığımız suç verileri ile ilgili olarak kent merkezi ile
gecekondu bölgesi arasında suç sayıları ile ilgili olarak bir karşılaştırma yaptığımızda
aşağıdaki gibi bir grafik karşımıza çıkmaktadır. Grafikten de anlaşılacağı üzere, göç
alan gecekondu bölgesi ile kentleşmiş kent merkezinde işlenen suç sayıları
arasındaki fark ortaya konmuştur. Genel olarak sorumluluk bölgesinde gecekondu
mahallelerinin olduğu Güven Polis Merkezi’nin, yukarıda 20 ve 20’ den fazla suç
işlenen mahallelerinin suç ortalaması ile, genel olarak kent merkezi sorumluluk
bölgesinde olan mahallelerinin olduğu Şahinbey Polis Merkezi’nin yine yukarıdaki
tabloda belirtilen 20 ve 20’ den fazla suç işlenen mahallelerinin suç ortalaması
alınmış ve karşılaştırılmıştır.
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Kaynak: Gaziantep ili 2003 yılı son 6 ayı suç verileri.
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Bu suç verilerini elde ettiğimiz suçluların genel olarak, gecekondu bölgesinde
yaşayan ve suç işlemiş olan insanlar içerisinde daha öncesinde kendisi veya ailesi
göç etmemiş olan kişi sayısı yok denecek kadar azdır. Yani bu insanlar göçün
meşakkatini çekmiş göçle ilgili her türlü sorunu yaşamış insanlardır. Gecekonduda
yaşayanların ve göç etmiş olan nüfusun, çok büyük bir çoğunluğu göç öncesinde
kırsal bölgelerde yaşamaktadır. Zaten göçün altında da kırsalda yaşıyor olmak ve bu
kırsalın iticiliği yatmaktadır.
Gecekondu bölgelerinde suç işleyen insanlar çok büyük ölçüde bu bölgelerin
özelliklerinin, yani suça elverişli bölgeler olması sebebiyle suçla tanışmaktadır.
Suçlu bir kişiliğe sahip olmayan insanlar göç edip gecekondu bölgelerinde yaşamaya
başladıklarında çevrenin etkileriyle ve yaşadıkları çok çeşitli problemlerle suça
itilmiş olmaktadırlar.
Göç etmiş insanların, başlıca göç sebepleri yine ekonomik sebeplere
dayanmaktadır. Kırsalda başlıca geçim kaynağının tarım olması ve tarımın da gelişen
teknolojiyle birlikte makinelere dayalı hale gelmesi ile insan gücü zamanla değersiz
hale gelmiş ve insanlar geçimlerini tedarik etmek maksadıyla kırsalı terk edip şehre
göç etmişlerdir. Sosyal sebeplerle göç edenlerde azımsanamayacak kadar çoktur.
Kırsalın kente nispeten imkanlardan yoksun ve insanları tatmin edemiyor olması
göçlere neden olmuştur.
Göç edenler genellikle kendilerinden önce göç etmiş olan akrabalarını veya
hemşehrilerini takip ederek göç etmekte ve gittikleri yerlerde genellikle aynı muhite
yerleşmektedirler. Akraba veya yakınların göç etmiş olması diğerleri üzerinde de
teşvik edici etki oluşturmaktadır. Görüldüğü gibi göç edip de problem yaşamamış
olan kişi neredeyse yoktur. Başta ekonomik olmak üzere değişik yoğunluklarda
birçok problem yaşamışlardır. Zaten gecekondu insanını suç işleyecek psikoloji
içerisine iten durum, esas olarak karşılaşılan ekonomik ve sosyal problemlerdir.
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Ayrıca belirtmek gerekir ki kent merkezindeki suç sayılarının fazla olmasının
en önemli nedenlerden biriside hırsızlık suçunun yoğun olarak işlendiği mekanlar
işyerlerinin, bar, gece kulübü gibi eğlence merkezlerinin kent merkezinde yer
almasıdır.
6. GAZİANTEP İLİ SUÇLU PROFİLİ
Bilindiği üzere bu çalışmamızda kentlerimizde, sağlıksız kentleşmenin
oluşturduğu sosyo-ekonomik yapı içerisinde göçün

suçluluk olgusu üzerindeki

etkilerini incelemekteyiz. Kent hareketinin oldukça hızlı bir şekilde yaşandığı
ülkemizde, kentleşme hareketinin doğurduğu birçok problemlerle karşı karşıya
kalınmaktadır.” Sağlıksız ve plansız bir biçimde büyüyen kentlerimizin fiziki
yapısındaki karmaşa ve düzensizliğin aynı şekilde ekonomik ve sosyal hayatta da
yaşandığını görmekteyiz. Gaziantep ili 2000 sayımına göre %31,25 oranındaki yıllık
kentsel nüfus artış hızı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en hızlı gelişen illerinden
birisidir. Gelişen ekonomisiyle ve aldığı göçlerle hızlı bir kentleşme hareketi ile
kentleşmenin getirdiği ekonomik ve sosyal problemlerle karşı karşıya olan bir ildir.

Gaziantep il merkezinde dört Polis Merkezi ve Asayiş Şube Müdürlüğünde
2003 yılı ilk altı ayında 539 suç şüphelisi üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Suç
şüphelisinin; yaşı, cinsiyeti, uyruğu, öğrenim durumu, mesleği, gelir düzeyi, alkol
kullanıp-kullanmadığı, anne babasının durumu, babanın mesleği, annenin mesleği,
kardeş sayısı, suç türü, suç yöntemi, suç tarih ve saati, isnat edilen suçun işlenişi,
isnad edilen bu suçu işlemede teşvik, adli mercilere sevk durumlarıyla ilgili bilgilerin
yer aldığı suç şüphelileri anket formlarının veri girişleri yapılmıştır. 336 Buna göre
işlenen suç türleri ve meslek ile ilgili bir karşılaştırma yaptığımız zaman karşımıza
şöyle bir tablo çıkmaktadır.

336

Y. Göktepe, Türkiye Bağlamında Gaziantep Asayiş Olaylarına Bir Bakış ve Suçlu Profili, Gaziantep,
2003, s.39-40
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Meslek Grubu

Toplam Şüpheli Sayısı

Toplam Suç Sayısı
Yüzdesi

Memur

8

% 1,5

İşçi

89

%16,5

Serbest

210

%39

Esnaf

61

%11,3

Emekli

3

%0,6

Belirli İşi Olmayan

168

%31,2

Toplam

539

%100

Kaynakça: Göktepe, Yasin, Türkiye Bağlamında Gaziantep Asayiş Olaylarına Bir Bakış ve Suçlu
Profili, Gaziantep, 2003, s.39-40

Yukarıdaki karşılaştırma tablosunda görüleceği üzere; suç şüphelilerinin
%31,2’si (168 kişi) belirli bir işi bulunmamakta ve %39,0’nun (210 kişi) serbest
meslek yani düzenli bir işi bulunmayan, var ise de her an işsiz kalabilecek gruba
giren kişilerden oluşmaktadır. Belirli bir işi bulunmayan ve daimi bir işi olmayan
insanların ekonomik sıkıntılar sebebiyle suça yöneldikleri görülmektedir. Ayrıca
belirtmek gerekir ki belirli bir işi bulunmayan suç şüphelilerinin (168 kişi) nin; %
46,4 ü hırsızlık, % 19,6’sı yaralama suçlarını gerçekleştirmiştir.
Ayrıca rakamları göz önünde bulundurarak, göç olayını yaşayanlar daha çok
hırsızlık ve yaralama suçunu işlemektedir diyebiliriz. Ayrıca suç işlemeleri halinde
işsiz kalma riski yüksek olan Memur mesleğinde olanların % 1,5 (8 kişi) nin suça
karışması; iş kaybetme riskiyle karşılaşmamak ve eğitim seviyelerinin yüksek olması
suç işlemelerine engel olduğu değerlendirilmektedir.
Buna göre işlenen toplam suç sayısı ve gelir düzeyi ile ilgili bir karşılaştırma
yaptığımız zaman karşımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır.
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Gelir Düzeyi

Toplam Şüpheli Sayısı

Toplam Suç Sayısı
Yüzdesi

Düşük

280

% 51,9

Orta

229

% 42,5

İyi

29

% 5,4

Çok İyi

1

% 0,2

Toplam

539

%100

Kaynakça: Göktepe, Yasin, Türkiye Bağlamında Gaziantep Asayiş Olaylarına Bir Bakış ve Suçlu
Profili, Gaziantep, 2003, s.41

Yukarıdaki tabloda, gelir düzeyi düştükçe suç şüpheli sayısının arttığı, % 51,9
(280 kişi)’nin düşük gelir seviyesinde olduğu, gelir seviyesi çok iyi olanların % 0,2
(1 kişi)’de kaldığı görülmektedir. Her ne kadar gelir seviyesi ile suç işlenmesi
arasında doğrudan bağlantı olmasa da suç şüphelilerinin yarısının gelir seviyesinin
düşük olması ve bunlarında yani 280 kişinin % 40’lık 112 kişinin hırsızlık suçunu
işlemiş şüphesi altında olması, gelir seviyesi düşüklüğünün hırsızlık suçunun ilk
nedeni sayılabilir. Hırsızlık suçunu işlemeye eğilimli olanların düşük gelir seviyesine
sahip insanlar tarafından olduğu bilinmektedir.
Kentsel gelişmenin sağlıksız olduğu, özellikle sosyo-ekonomik yapı
bozukluklarının en çok etkilediği suç türünün hırsızlık suçları olduğunu daha önce
ifade edilmişti. Hırsızlık olaylarına karışanların, kentin kenar gecekondu
mahallelerinde yaşayıp da, ekonomik yönden fakir, sosyal yönden aile düzeni ve
değer yargıları bozulmuş ve eğitim seviyesi düşük insanların arasından çıktığı bir
gerçektir.
Suç istatistiklerine bakılacak olursa hırsızlık olaylarında, kentin merkez
nüfusuna kayıtlı suçlulardan ziyade, kente göç yoluyla dışarıdan gelmiş bulunan
suçluların ağırlık kazandığı görülür. Zaten düzenli bir işi ve geliri olup, ekonomik ve
sosyal güvence altında yaşayan, toplumda saygın bir yeri olan insanların, sağlıklı bir
toplumsal yapı içerisinde bu suçları işlemeleri oldukça zordur.
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Hırsızlık suçunu işleyenler arasında, merkez nüfusuna kayıtlı olan, yani
kentin eski ve yerleşik halkından olanlar arasından çıkan suçluların, diğer bölgeler
nüfusuna kayıtlı suçlulara göre daha az olduğu dikkat çekmektedir. Gaziantep ilinde
hırsızlık olaylarına karışan suçluların, göç yoluyla değişik zamanlarda kente gelip
yerleşenler arasından daha fazla çıktığı görülüyor. İl merkezine dışarıdan göç eden
nüfusun, ekonomik ve sosyal yönden daha fazla problemlerinin bulunduğunu ve
mala yönelik suçlarda il dışı nüfusa kayıtlı olan suçluların önemli bir yer tuttuğunu
görmekteyiz.
Gaziantep’te genel suçluluk içerisinde şiddet olaylarında pasif görülen il dışı
nüfusa ait suçlular düşük oranda bulunurken, hırsızlık olaylarında bunun tersi
görülmektedir. Hırsızlık suçlarının düşük sosyo-ekonomik yapıdan en fazla etkilenen
suç türü olduğu dikkate alınırsa, il dışı nüfusa kayıtlı suçluların fazlalığı biraz olsun
anlaşılabilir.

Kardeş Sayısı

Toplam Şüpheli Sayısı

Toplam Suç Sayısı
Yüzdesi

1

4

% 0,7

2

21

% 3,9

3

62

% 11,5

4

95

% 17,6

5 ve üzeri

357

% 66,2

539

% 100

Toplam

Kaynakça: Göktepe, Yasin, Türkiye Bağlamında Gaziantep Asayiş Olaylarına Bir Bakış ve Suçlu
Profili, Gaziantep, 2003, s.42-43

Tabloda da görüldüğü gibi, kardeş sayısının artması; ailenin ekonomik
problemlerinin artması ve ailenin şahıs üzerindeki kontrolünün azalması anlamına
gelmektedir. Kardeş sayısı 5 ve üzeri olan şahısların suça karışma oranları % 66,2
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(357 kişi)’dir. Bu rakamın ne kadar yüksek olduğu açıktır. Çocuk sayısının
artmasıyla birlikte ailenin kontrolü; gerek ekonomik gerekse kültürel yetersizlikten
dolayı azalmaktadır. Bu da suç işleme riskini arttırmaktadır.
Bu noktada şunu belirtmek gerekir ki; çocuk sayısından ziyade çocuğa
gösterilen ilgi ve kontrolün azalmasından kaynaklanan problem belirtilmek
istenmiştir. Çocuğunun eğitim ve öğretimini sağlayıp, kontrollü yetiştiren aileler için
bu durum elbette ki söz konusu olmayacaktır. Çünkü ilgisiz kalan her birey suç
işleme riskiyle karşı karşıyadır. Gecekondu semtlerinde oturan, şehre sonradan göç
eden insanlarımızın çocuk sayısının fazla olduğu, ancak genel olarak kentli nüfusun
ise sahip olduğu çocuk sayısının az olduğu bilinmektedir.
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7. SONUÇ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Kentleşme ve kentleşme sürecinde göç ve suçluluk arasındaki ilişkilerin
varlığı yadsınamaz. Kentlerin sosyal yapısının suçluluk üzerindeki ve suçluluğu
artırıcı yöndeki etkileri oldukça fazladır. Kentleşme sürecinde suçluluk oranının
artmasında suça etki eden faktörler yanında göç faktörü ve göçün etkilediği
faktörlerde yer almaktadır. Suça etki eden bazı faktörler arasında; sosyal akıcılığın
hızlanması, sosyal kontrol mekanizmasının bozulması, sosyal normların etkisinin
azalması, farklı sosyo-kültürel yapıdaki insanların biraraya gelmesi, çeşitli sebeplerle
bir suç alt kültürünün teşekkülü gibi faktörler yer almaktadır. Göçün etkilediği bazı
faktörlerin arasında ise; nüfus artışı, ekonomik sebepler, eğitim, kültür, sağlık gibi
kamusal hizmetlerden faydalanma isteği ve ulaşım, haberleşme ve enformasyon
ağındaki gelişmeler şeklindeki itici, çekici ve iletici nedenler şeklinde sıralayabiliriz.
Bunların yanısıra göçe etki eden diğer faktörler arasında; kan davası, toplumsal baskı
ve terör olayları gibi faktörler de bulunmaktadır.
Bu nedenlerden dolayı, kentleşme, göç ve suç konularının birlikte analiz
edilmesi gerekmektedir. Kentlerdeki nüfus yoğunluğunun ve göç nedeniyle meydana
gelen sorunların çokluğu suç eylemine büyük imkanlar sağlamaktadır. Kentleşme
sürecinde ihtiyaçların çeşitlenmesi ve artması yanında, ekonomik düzeydeki
farklılıklar, sosyal huzursuzluklara neden olmaktadır. Bu durumda kişilerin
yapılarında bulunan suç eğilimini açığa çıkartan ortamları oluşturmaktadır.
Kentleşme sürecinde bir sosyal yapıdan diğer bir sosyal yapıya geçiş, suç
eğilimindeki farklılıkları ve aynı zamanda sosyal yapıdaki farklılıkları beraberinde
getirmektedir. Çarpık kentleşme kontrolsüz göçü meydana getirmekte, kontrolsüz
göç de suç eğilimini oluşturmaktadır. Böylelikle dengesi bozulan bir toplumsal yapı
meydana gelmektedir. Toplumsal suçlar, bireysel yasa dışı davranışlar, kalabalıkta
kaybolma,

takipten

kurtulma,

önleyici

kolluk

hizmetlerinin

etkinliğini

hissettirmesinin zayıflaması, karmaşık kent çevresi ile bütünleşmede başarı
kazanamayış, toplumsal beklentilerin gerçekleşmemesinden doğan düş kırıklıkları;
kentin, tüketici ve yabancılaştırıcı etkileri altında toplumdan kopmanın ve
dışlanmanın ifadesi ‘suçluluk’ olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Bu çalışmada kentleşme, göç ve suç konuları birlikte değerlendirildiğinden
çözüm önerileri birlikte ele alınmıştır. Bu kapsamda; öncelikle çarpık kentleşme ve
kontrolsüz göçün önüne geçilmesi gerekir. Kentlerle kırsal kesim arasındaki gelir
farkı devam ettikçe ve hayat standartlarının sürekli kentlinin lehine yükseltildikçe
kontrolsüz göç ve çarpık kentleşme engellenemeyecektir. Bu durum, köyle kent
arasındaki sosyal yapı farkını daha da belirginleştirecek ve suç eğilimini de
arttıracaktır. Göç veren kırsal alanlara daha fazla ağırlık verilerek, yapılacak
yatırımlarla nüfusun buralarda barınmaları sağlanmalıdır. Böylece kırsal alanların
nüfusu tutabilme özelliği arttırılarak insanların göç etme ihtiyaçları ortadan
kaldırılabilecektir. Bunun için; kentsel alanlara sunulan toplumsal kaynakların kırsal
alanlara da aynı oranda sunulması kentsel alanlara olan göçü azaltacaktır. Hayat
standartlarının bütün kesimler için adaletli bir şekilde yükseltilebildiği bir yapılanma
sonunda göç olgusu, toplumun kanayan yarası olmaktan çıkabilir ve bu olgunun
getirdiği toplumsal ve sosyal problemleri (suç olgusu gibi) asgari seviyeye
çekilebilir.
Bunun için; şehri cazibe merkezi olmaktan çıkartacak önlemlerin alınması,
köydeki geçim koşullarının iyileştirilmesi zorunludur. Toprak ve diğer üretim
kaynaklarının dağılımındaki dengesizlik, arazinin parçalılığı, kamu hizmetlerindeki
noksanlıklar ve dağınık yerleşim problemlerinin çözülmesi gerekir. Çiftçinin gelir
düzeyini artıracak tarım ve pazarlama teknikleri öğretilmeli, yatırım gücü kredilerle
desteklenmelidir. Sağlık hizmetlerinin köylere yeterince ve aktif olarak gitmesi
sağlanmalı, ulaşım imkanları geliştirilerek, köy koşullarının iticiliği ortadan
kaldırılmalıdır.
Türkiye’de

meydana

gelen

yoğun

iç

göçün

ve

bunun

toplumsal

yansımalarından biri olan sosyal yapı değişikliğiyle meydana gelen problemlerin
çözümlenebilmesi için devletin bir dizi önlemler alması şarttır. Kırsal alanlara
yapılacak olan eğitim, sağlık, tarım ve toprak reformu gibi devlet hizmetlerinin bir
plan ve program dahilinde gerçekleştirilebilmesi için yasal desteğin de sağlanması
gerekmektedir.
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Kentlere olan göçle beslenen nüfusun barınma sorunuyla birlikte ortaya çıkan
gecekondulaşma olgusu kentleşmenin en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir.
Kentlerde gecekondulaşmanın önlenebilmesi için siyasi iktidarların oy kaygısından
uzak şehir yasaları yapılmalı, imar affı kanunları yürürlükten kaldırılmalı, imara
dönük af yasası olmamalıdır.
Kamunun malı olan hazine ve belediye arsalarına yapılan kaçak yapıların,
gecekonduların kente karşı işlenmiş bir suç olduğu görüşü toplumun bütün
kesimlerince benimsenmelidir. Kaçak yapılaşmanın dolaylı ya da dolaysız asla
affedilemeyeceği Anayasa hükmü olmalıdır. Anayasa ve yasalarda kente karşı suç
kavramı netleştirilmeli ve tanımlanmalıdır. Tarihi mirasın, kültürel değerlerin,
sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının güvence altına alınması için
toplumsal bilinç geliştirilerek, kentle ilgili kararlara halkın katılımı sağlanmalı ve
kente karşı suç tanımı yasalarda düzenlenmelidir. Bu nedenle, kente karşı suç
kavramını da içerecek şekilde, öncelikle imar, planlama, çevrenin korunması v.b.
konularda, vatandaşların ve ilgililerin kolay, çabuk ve maddi zorluklarla
karşılaşmadan dava açabilmelerini, ayrıca savcıların da bu gibi konularda hem kendi
inisiyatifleriyle, hem de suç duyurularını hızla işleme sokarak aynı tür davaları
açabilecekleri ve yargının da yine hızlı ve bilimsel, teknik açıdan doğru hükümler
vermesine olanak sağlayıcı bir örgütlenme içinde imar ihtisas mahkemeleri
kurulması konusu ilgililerin ve kamuoyunun bir kez daha değerlendirmesine
sunulmalıdır.
Yine aşırı göçün yarattığı bir suç türü olan çocuk suçluluğu oranlarındaki
artışın önüne geçilebilmesi için çocuk suçlularıyla ilgili olarak kapsamlı tedbirler
alınmalıdır. Ayrıca çocukları suça teşvik ve azmettiren kişilere yönelik ceza ve
yaptırımların daha ağır olmasını sağlayacak özel düzenlemelerin oluşturulması ve
azmettiren kişi ve ebeveynlerden yada akrabalardan biri ise yaptırım daha da
arttırılmalıdır.
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Suça karşı toplumun nasıl korunacağı hakkında halkın bilgilendirilmesi,
çocukların ve gençlerin suça yönelmeleri ve suçta kullanılmalarının önlenmesini
sağlayacak tedbirler alınmalıdır. Çevrenin etkisiyle artabilecek ve ergenlik dönemi
bunalımları olarak ortaya çıkan suçları önlemek için aile danışma merkezleri ve
gençlik merkezleri yaygınlaştırılmalı, gençlerin sosyal kültürel faaliyetlerden
yararlanabilmesi için yerel yönetimler düzeyinde uygun imkanlar sağlanmalıdır.
Kentleşme olgusunun istenen seviyeye çıkarılabilmesi için ise yerel
yönetimlere verilecek yetkilerle birlikte yeterli finansal kaynakların sağlanması da
son derece önemlidir. Hizmetlerin yerinde ve zamanında sunulabilmesi için
ihtiyaçları yerinde ve zamanında gören yerel yönetimlerin yeterli kaynak sağlandığı
taktirde daha başarılı olacağı bir gerçektir. Ancak politik kaygılarla veya başka
sebeplerle kent yapısını bozacak olan kaçak yapılaşma veya gecekondulaşma gibi
plansız yapılaşmanın önlenebilmesi için denetim mekanizmasının çalıştırılması
gerekmektedir. Bu arada merkezi yönetimin ülke düzeyinde göçü önleyici tedbirleri
de mutlaka uygulaması gerekir. Aksi taktirde kentlere gelen insanların barınma
ihtiyaçlarını nasıl karşılayacakları ortadadır.
Plansız kentleşme sonucu oluşan gecekondu alanları, kentlerin fiziki olarak
sağlıksız ve karmaşık yapı sergileyen bölgeleri olması yanında suçluluğun da yüksek
oranda görüldüğü yerler durumundadır. Bu bölgelerde sıkça görülen işsizlik, kötü
hayat şartları ve ekonomik zayıflık insanların suça olan meylini artırmaktadır.
Suç işleme eğilimi, kişinin psikolojik yapısına bağlı olmakla birlikte aynı
zamanda toplumun yapısına ve yaşanılan ekonomik-sosyal çevreye de bağlıdır.
Toplum içinde saygın bir yeri olan, kendisinin ve ailesinin geçimini rahatça temin
edecek bir işe sahip bulunan, kısacası ekonomik ve sosyal yönden problemleri
bulunmayan insanların suç işleme eğilimi asgari seviyede olacaktır. Bu açıdan
yoksulluğun suç eğilimini hızlandıracağını da söyleyebiliriz. Çünkü istatistiksel
sonuçlara baktığımızda suçluların büyük oranda kentlerin gecekondu bölgelerinden
çıkması olgusu bize, ekonomik yönden zayıflığın suçluluğun temel sebebi
olmamasına rağmen, suçluluğu artırıcı bir rol oynadığı kanaatini uyandırmaktadır.

149

İnsanlık tarihi boyunca her toplumda varlığını sürdüren suç olgusun tamamen yok
edilmesi mümkün olmasa da, suça ortam hazırlayan sebeplerin sınırlandırılması ve
suç eğilimlerini azaltıcı psikolojik, sosyolojik ve ekonomik açıdan tedbirlerin
alınması zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır.
Suçlulukla yapılabilecek en etkili mücadele suçun meydana gelmeden önce
önlenmesidir. Yani suça ortam hazırlayan ve suçluluğu artıran etmenleri ortadan
kaldırmaktır. Toplumda ekonomik ve sosyal refah seviyesinin yükseltilmesi, gelir
dağılımında adaletin sağlanması, suçluluğun önlenmesinde en etkili yoldur. Özellikle
düşük gelir gruplarında olup da, asgari geçim düzeyine ulaşamayan insanların
barınma, eğitim, sağlık vb. konularda sosyal şemsiye altına alınmasına gayret
edilmelidir.
Suç ve suçlularla mücadelede yapılacak çalışmalarda toplumun her kesimine
(özellikle sağlık kuruluşları, öğretim kurumları, kamu kurum ve kuruluşları, sivil
toplum örgütleri v.b.) görev düşmektedir. Bu kapsamda, işsizliğin önlenmesine
yönelik alınacak tedbirler ile ilgili olarak iş istihdam alanlarının oluşturulmasına
dönük çalışmaların yapılması, şehir planları ve alt yapı çalışmalarının yapılması,
köyden kente göç ile azalan sosyal kontrolün sağlanması gibi bütün bu çalışmalar bir
bütün şeklinde düşünülmelidir. Yani çözüm bütün olarak düşünülmelidir. Eğer, resmi
ve sivil kontrol mekanizmaları birlikte hareket eder ise çözüm kendiliğinden
gelecektir. Toplum iyi organize olmalıdır. Sivil toplum kuruluşlarının suç ve
suçlularla ilgili çalışmaları toplum tarafından daha iyi algılanacak ve işlerlik
kazanması çabuk olacaktır. Toplumun sorunlarıyla ilgili toplumdan gelen çözümlerin
ve uygulamaların daha başarılı ve hedefine vardığı bilinen bir gerçektir.
Ayrıca suçun oluşumunu önlemek amacıyla; bilimsel gelişmeleri takip etmek,
bu konuda gerekli bilgileri toplamak ve değerlendirmek, bilimsel araştırmalar ve
danışmanlık yapmak, suçun işleniş nedenlerini bilimsel açıdan ele alarak, sebepsonuç ilişkilerini incelemek, insan faktörü, çevre etkeni ve iklim açısından suçları
geniş kapsamlı araştırmak ve analiz yapmak, ülke genelinde suçlular ile ilgili yapılan
rehabilitasyon çalışmalarını takip etmek ve alınan neticeleri en etkin şekilde
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değerlendirmek ve suçun ortaya çıkmadan önlenmesi yönünde çalışmalar yapmak
gerekmektedir.
Suçlulukla mücadelede önemli bir konu da, toplumda adalet mekanizmasına
olan güven duygusunun geliştirilmesidir. İnsanlar adalet mekanizmasının iyi
çalıştığına inanmalıdırlar. Bu inancın zayıflaması toplumda, insanların kendi
haklarını kendilerinin aramalarına neden olur. Adalet mekanizmaları ve Ceza
Muhakemeleri

Usul

Kanunları

toplumun

beklentilerine

uygun

olarak

ve

yakalanması

ve

uygulayıcıların görüşleri alınarak yeniden gözden geçirilmelidir.
Bir

toplumda

suçluluğu

azaltmak

için

suçluların

cezalandırılması metoduna öncelik verilmesi yerine suçun oluşmaması için gereken
önlemlerin alınması daha faydalı olacaktır. Bu açıdan suçluların yakalanması için
harcanacak gerek teknik gerek maddi ve gerekse işgücü kaynakları insanların daha
iyi eğitim almalarını sağlayacak yatırımlara kanalize edilmesi daha yararlı olacak ve
bu da suç işleme eğilimini hızla azaltıcı bir etki yaratacaktır. Suçun önlenmesi için
Polis ve Jandarma Teşkilatlarının modernize edilmesi, bu teşkilatlar ile vatandaşın
birbirine yakın olması ve birbirlerine yardımcı olmalarının sağlanması şarttır.
Suçluların

cezalandırılması

safhasında,

onların

yeniden

topluma

kazandırılmasını sağlayacak çalışmalar yapılmalıdır. Özellikle küçük yaşlarda suç
işleyen çocukların cezadan ziyade ıslaha yönelik olarak okula benzeyen türdeki
ıslahevlerinde eğitimleri planlanmalıdır. Meslek edindirme ve topluma kazandırmak
ayrıca üretici duruma getirmek amacıyla cezaevlerinde yapılan meslek edindirme ve
çalıştırma programlarına ağırlık verilmelidir. Suçlu insanların, cezaevlerinden
çıktıktan sonra bir daha suç işlemelerini engellemek amacıyla, onlara ekonomik ve
sosyal yönden destek olacak kurumlar oluşturulmalıdır. Ayrıca köyden kente göçen
insanımızın en büyük problemi vasıflı bir işte çalışamamasıdır. Bu yönde bu meslek
edindirme kurslarına ağırlık verilmelidir.
Kentleşme sürecinde, kentsel gelişmeyi yakından etkileyen göç olgusu ve
onun sosyo-ekonomik açılardan toplum ve insan üzerinde yapmış olduğu olumsuz
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etkiler arasında yer alan suç işleme eğiliminin azaltılması ve kentleşmenin düzenli
gelişiminin sağlanabilmesi için, toplumun her kesimine görev düşmektedir ancak, bu
görev dağılımında da kentsel gelişim, suç işleme eğiliminin azaltılması ve kontrollü
göç dengesinde yapılması gerekmektedir. Böylece, dengeli bir organizasyon
içerisinde ve bir bütün olarak uygulanacak tedbirlerle kır-kent dengesinin sağlanarak
hem kırsal gelişme hem de kentsel gelişme sağlanmış ve aynı zamanda suç işleme
eğilimini azaltıcı önlemler alınarak kentleşme süreci daha düzenli bir zemine
oturması sağlanmış olacaktır.

.
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8. ÖZET
Kentleşme sürecinde oluşan çarpık kentleşmenin, insan tutum ve davranışları
üzerinde meydana getirdiği değişmeler neticesinde ortaya çıkan temel sorunlardan
birisi suç olgusudur. Bu çalışmada, kent merkezi ve gecekondu bölgeleri ile kırsal
kesimde işlenen suçların gerek sayısal gerekse niteliksel açıdan farklılıklarının
olduğu, ayrıca göç olgusunun gecekondulaşma oluşumuna hız kazandırdığı ortaya
konulmaya çalışılmıştır.
Göçün nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz: Nüfus artışı, Ekonomik sebepler,
Eğitim, kültür ve sağlık hizmetlerinden faydalanma isteği, Ulaşım, haberleşme ve
enformasyon ağının gelişmesi ve Kültürel sebeplerdir. Türkiye’de iç göçler 1950’li
yıllarda başlayarak gelişmiş ve her geçen gün ağırlığını arttırmıştır.
Göç ile birlikte kır nüfusu azalmakta ve kent nüfusu ise artmaktadır. 1927
Yılında toplam nüfusun %24.22’si, 2000’de ise % 70.03’ü kentlerde yaşar hale
gelmiştir. Köy nüfusu ise toplam nüfus içinde %75.78’den 2000’de %30.97’ye
gerilemiştir.
Göçle birlikte kent nüfusunun artması sonucu kentleşme oranı yüksek
seyretmektedir. Ancak bu kentleşme sosyal ve ekonomik birçok sorunları da
beraberinde getirmektedir. Bu sorunlardan en önemlilerinden bir tanesini de suç ve
suçluluğun meydana gelmesi ve artması oluşturmaktadır.
Kent nüfusunun aşırı artmasıyla birlikte metropol alanlar da genişlemekte ve
çoğalmaktadır. Ancak buralar da gecekondulaşmadan kendini kurtaramamıştır.
Çünkü artan nüfusla birlikte düşük gelir gruplu insanlar çoğalmaktadır. Bu düşük
gelir

gruplu

insanlar

ise

barınma

ihtiyaçlarını

ancak

gecekondularda

çözebilmektedirler. Bu olgu rakamsal olarak da ifade edilirse kentlerde yaşayan
nüfus oranı 1935’de %23.5 iken 2000’de %70 olmuştur.
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Çarpık kentleşme sürecinde meydana gelen toplumsal huzursuzluklara neden
olan bu kontrolsüz göç ve göçün meydana getirdiği suçluluk olaylarında artış,
gelişmekte olan toplumların ve hızla büyüyen kentlerin en büyük problemlerinden
birini oluşturmaktadır. Kent nüfusunun artması ile ortaya çıkan sorunları çözebilmek
için bir yandan göçü önleyici tedbirler alırken diğer yandan da kentin fiziki ve
ekolojik dengesini sağlayıcı planlamaların da yapılması gerekmektedir.

9. SUMMARY
In the progress of urbanization crime phenomenon is one of the fundamental
problems occurred as a result of ill effects caused by crooked urbanization on human
attitudes and manners. In this study, it will be laid out that crimes committed in urban
center and shanty housing areas and rural region have different characteristics both
in quantity and in quality. Moreover immigration has a certain effect in increasing
the shanty housing.
In this framework, the reasons for immigration are the following: Increase of
population, Economic reasons, Wish to benefit from cultural and medical services,
Development of transportation, communication and information network and
Cultural reasons.
The immigration in Turkey was started in 1950’s and has developed since
then and its weight has increased with the time elapsing. For this reason some
findings have been included in the five year development plans. The rural population
decreases with immigration and on the other hand the urban population increases.
While 24.22 % of total population was living in urban areas in 1927, 70.03 % of
population started to live in urban areas in 2000. The rural population which was
75.78 of total population, on the other hand, was decreased down to 30.97%.

As a result of increase of urban population due to immigration, the
urbanization rate is very high, however this urbanization brings many problems
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corcening with social and economical.. The most important problem among the
others is the increase of crime.
With over urban population increase, the metropolitan areas have been
widened and increased. However the problem of shanty housing can not be
eliminated in these areas Because the number of low income group increases with
the increasing population. These low-income group people can solve their housing
problems only with shanty housing. If this phenomenon is defined in terms of
numbers, while percentage of population living in urban areas was 23.5% in 1935 it
was reached up to 70% in 2000.
In the course of crooked urbanisation due to public disturb because of
uncontrol immigration to getting crime and increaisng crime which is the most
important problem for the growing up countries.
For solution of problems arising due to increase of urban population it is
necessary to take measures preventing immigration, in the mean time it is necessary
to make planning providing physical and ecological balance of the city.
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8. ÖZET
Kentleşme sürecinde oluşan çarpık kentleşmenin, insan tutum ve davranışları üzerinde
meydana getirdiği değişmeler neticesinde ortaya çıkan temel sorunlardan birisi suç olgusudur.
çalışmamızda, hızlı ve sağlıksız yaşanan kentleşme sürecinde meydana gelen göç olgusuyla
toplumsal problemlerin en önemlilerinden birisi olan suç ve suçluluk ele alınarak, göçün ve
kentleşmenin suçu nasıl etkilediğini ortaya koymaya çalıştık. Kentleşme sürecinde göçün suç
üzerindeki etkisini incelemede veri ve istatistik olarak, Gaziantep ilinin suç verilerinden
yararlandık. Buna göre Gaziantep’in kentleşen kesimi (gecekondu), kent merkezi ve kırsal
kesimi olmak üzere üç bölüm olarak suç verilerini elde ederek, karşılaştırma sonucu
kentleşme sürecinde göçün suç oluşumu üzerindeki etkilerini ve sayısal niteliklerini
inceleyerek, kent merkezi ve gecekondu bölgeleri ile kırsal kesimde işlenen suçların gerek
sayısal

gerekse

niteliksel

açıdan

farklılıklarının

olduğu,

ayrıca

göç

olgusunun

gecekondulaşma oluşumuna hız kazandırdığı ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Göçün nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz: Nüfus artışı, Ekonomik sebepler, Eğitim,
kültür ve sağlık hizmetlerinden faydalanma isteği, Ulaşım, haberleşme ve enformasyon ağının
gelişmesi ve Kültürel sebeplerdir. Türkiye’de iç göçler 1950’li yıllarda başlayarak gelişmiş ve
her geçen gün ağırlığını arttırmıştır.
Göç ile birlikte kır nüfusu azalmakta ve kent nüfusu ise artmaktadır. 1927 Yılında
toplam nüfusun %24.22’si, 2000’de ise % 70.03’ü kentlerde yaşar hale gelmiştir. Köy nüfusu
ise toplam nüfus içinde %75.78’den 2000’de %30.97’ye gerilemiştir. Göçle birlikte kent
nüfusunun artması sonucu kentleşme oranı yüksek seyretmektedir. Ancak bu kentleşme sosyal
ve ekonomik birçok sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlardan en önemlilerinden
bir tanesini de suç ve suçluluğun meydana gelmesi ve artması oluşturmaktadır.
Çarpık kentleşme sürecinde meydana gelen toplumsal huzursuzluklara neden olan bu
kontrolsüz göç ve göçün meydana getirdiği suçluluk olaylarında artış, gelişmekte olan
toplumların ve hızla büyüyen kentlerin en büyük problemlerinden birini oluşturmaktadır. Kent
nüfusunun artması ile ortaya çıkan sorunları çözebilmek için bir yandan göçü önleyici
tedbirler alırken diğer yandan da kentin fiziki ve ekolojik dengesini sağlayıcı planlamaların da
yapılması gerekmektedir.

9. SUMMARY
In the progress of urbanization crime phenomenon is one of the fundamental problems
occurred as a result of ill effects caused by crooked urbanization on human attitudes and
manners. In this study, it will be laid out that crimes committed in urban center and shanty
housing areas and rural region have different characteristics both in quantity and in quality so
that is benefited crime statics and data from city of Gaziantep.

Moreover migration has a certain effect in increasing the shanty housing. In this
framework, the reasons for migration are the following: Increase of population, Economic
reasons, Wish to benefit from cultural and medical services, Development of transportation,
communication and information network and Cultural reasons.

The migration in Turkey was started in 1950’s and has developed since then and its
weight has increased with the time elapsing. For this reason some findings have been included
in the five year development plans. The rural population decreases with migration and on the
other hand the urban population increases. While 24.22 % of total population was living in
urban areas in 1927, 70.03 % of population started to live in urban areas in 2000. The rural
population which was 75.78 of total population, on the other hand, was decreased down to
30.97%.

As a result of increase of urban population due to migration, the urbanization rate is
very high, however this urbanization brings many problems corcening with social and
economical. The most important problem among the others is the increase of crime.

In the course of crooked urbanisation due to public disturb because of uncontrol
migration to getting crime and increaisng crime which is the most important problem for the
growing up countries.

For solution of problems arising due to increase of urban population it is necessary to take
measures preventing migration, in the mean time it is necessary to make planning providing
physical and ecological balance of the city.

