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ÖNSÖZ  

Kentsel dönüşüm sürecinde, bireylerin sosyal ve dini yaşamlarında ortaya çıkan 

başlıca farklılaşmaların, Ankara örneğinde ele alındığı bu araştırma bir giriş ve iki 

bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde araştırmanın konusu, amacı, önemi, 

hipotezleri, sınırlılıkları ve yöntemiyle ilgili bilgilere yer verilmiştir. Birinci bölümde, 

kent olgusu, kentleşme, göç, gecekondulaşma ve kentsel dönüşüm ile dindarlığın kentsel 

görünümleri, kent ve din ilişkisi kapsamında kavramsal ve kuramsal bilgiler üzerinde 

durulmuştur. İkinci bölümde, Ankara iline dair bilgiler, Ankara’nın kentleşme süreci ve 

araştırma sahası hakkında bilgilere yer verildikten sonra, Yükseltepe ve Şehit Kubilay 

mahallesinde araştırmaya katılanların yaşadığı konut, sosyal yaşam, kentlileşme ve din 

ilişkisi ile bazı sosyo-kültürel değerlerin çeşitli değişkenler karşısındaki durumunun 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede geliştirilen anket formundan elde edilen 

bilgiler, istatistiksel olarak analiz edilerek ardından sonuç ve önerilere yer verilmiştir.  

Bu çalışmaya, 100/2000 Doktora Projesi "Kentsel Dönüşüm Çalışmaları" tematik 

alanında destek veren YÖK'e teşekkürlerimi arz ederim. Tezin tematik konusuyla 

tanışmamı sağlayan, araştırmanın bütün süreçlerinde sabır ve özen gösteren, bilimsel 

yetkinliklerimi geliştirmeme her fırsatta katkı sağlayan; tez danışmanım kıymetli bilim 

insanı Prof. Dr. Niyazi AKYÜZ hocama en içten teşekkürlerimi arz ederim. Ayrıca 

araştırma boyunca yakın ilgi ve desteğini her zaman hissettiğim, kıymetli vakitlerini 

ayırarak rehberlikte bulunan ağabeyim Doç. Dr. İsa YILMAZ’a teşekkürü bir borç 

bilirim. Tezin değerlendirme süreçlerine görüş ve önerileriyle katkıda bulunan Tez 

İzleme Komitesi (TİK) üyeleri; kıymetli bilim insanları Prof. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU ve 

Prof. Dr. Erdal AKSOY hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Ayrıca, öneri ve 

eleştirileriyle, çalışmaya katkıda bulunan kıymetli bilim insanları Dr. Öğr. Üyesi Halide 

Nur ÖZÜDOĞRU ERDOĞAN ve Doç. Dr. Selman YILMAZ hocalarıma en içten 

teşekkürlerimi arz ederim. 
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Saha çalışmasında, Keçiören ilçesi Yükseltepe ve Şehit Kubilay mahallesi 

sakinlerinden bize zaman ayırıp sorduğumuz sorulara içtenlikle cevap veren, araştırmaya 

katkıda bulunan gönüllü katılımcılara çok teşekkür ediyorum. 

Kentsel dönüşüm, sosyal yaşam ve din ilişkili verilerden hareketle bilim 

dünyasına kazandırdığımız bu çalışmanın, Türkiye'de son yıllarda gerek kamu gerekse 

özel sektörde dikkat çeken kentsel dönüşüm çalışmalarına katkıda bulunmasını dilerim.  

Musa YILMAZ 
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GİRİŞ 

Dünya nüfusunun bir milyara ulaşması binlerce yıl almıştır. Son iki yüz yıl içinde 

yedi kat artarak, yaklaşık 7,6 milyar seviyesine ulaşmıştır (URL 1). Bu dramatik nüfus 

artışı, kentleşmenin artışını da beraberinde getirmiştir. 1950’de dünya nüfusunun yaklaşık 

%30’u kentlerde yaşamakta iken, 2007 yılında bu oran, yaklaşık %60 seviyesine 

yükselmiştir (Giddens, 2012: 957). 2021 yılında Türkiye nüfusunun ise %93’ünden 

fazlası kentlerde yaşamaktadır (URL 2). Bu durum, içinde bulunduğumuz yüzyılın 

kentleşme dinamiğini gözler önüne sermektedir. 

Kentlerin hem sayısal olarak artması hem de nüfus bakımından artması ve 

yoğunluğu, modern zamanların en önemli olayları arasındadır. Kentleşme, kentlerin 

sadece fiziki yapılanması ve mekanla sınırlandırılması değil (Wirth, 2002: 77-106), aynı 

zamanda kent toplumunun sosyolojik değişimlerini de kapsayan bir süreçtir. Bu 

bakımdan kentleşme, hem bir göç hareketi, demografik yoğunluk ve tarım dışı üretim 

süreci olduğu gibi, hem de toplumsal yapıda niteliksel değişmelere, sosyal kurumların 

fonksiyonlarında farklılaşmalara, kültürel çeşitlenmelere, iş bölümü ve örgütlenmede 

farklılaşmalara, sosyal sınıf, statü ve rollerde değişmelere ve daha birçok toplumsal yapı 

ve kurumlarda farklılaşmalara da sahne olmaktadır (Bal, 2018: 111). 

 Bununla beraber, kentleşme sürecinde kentsel toplumun yapısında meydana 

gelen söz konusu değişimler, fonksiyonel olarak birbiriyle ilişkili bir düzen, uyum, denge, 

işlevsel gereklilikler, dayanışma, karşılıklı bağımlılık ve bütünleşmeyi de beraberinde 

getiren bir süreçtir (Günay, 2006: 518). Elbette kent toplumunda, birbiriyle çatışma 

durumunda olan öğeler mevcuttur, fonksiyonel olarak değişmenin itici gücü olan bu 

durum, toplumun genel bütünlüğünü ve dengesini bozmamaktadır. Mübeccel Kıray, 

kentlerdeki uyumsuzluk ve çatışma sorununu analiz ederken, toplumsal düzensizlik ve 

bozuk işlevlere karşın “ara formlar” ya da “tampon mekanizmalar” kavramını 
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kullanmaktadır. Bu ara formlar, feodal toplumdan kapitalist topluma, geleneksel 

toplumdan modern topluma ya da kırsal toplumdan kentsel topluma geçerken, toplumsal 

çözülmeyi engellemekte ve buhransız bir geçiş sağlamaktadır. Az gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkelerin kentleşme sürecinde, toplumsal yapının çeşitli yönlerini birbirine bağlayan 

ara formlar, bütünün bir parçası olmakta ve toplumsal değişimi dengede tutmaktadır. Batı 

toplumlarının gelişmiş kentlerinde az görülen bu durum, gelişmekte olan ülkelerin 

kentleşme sürecinde ortaya çıkan toplumsal bütünlüğü sağlamada işlevsel olan geçici 

denge mekanizmalarıdır (Kongar, 2000: 294-295). Bu denge mekanizmalarından biri 

gecekondu olgusu olduğu söylenebilir (Tekeli, 2000: 30). Her ne kadar gecekondu 

kavramı Türkiye’ye özgü bir kavram olsa da gecekondu olgusu ise genel olarak, az 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kentleşme sürecinde sosyal değişimlerinin hem 

aracı hem de sonucu olduğu söylenebilir (Akyüz, 2007: 40). 

Kentleri biyolojik organizmalara benzetmek mümkündür. Dolayısıyla, kentler de 

canlı varlıklar gibi doğmakta, kentleşme sürecinde büyümekte ve yapıları sürekli olarak 

değişmektedir (Keleş, 1993: 296-297). Biyolojik organizmalara benzeyen kentler, 

zamanla meydana gelen doğal koşullar, siyasi ve demografik etkenler, sosyo-kültürel ve 

sosyo-ekonomik nedenler, çarpık yapılaşma ve kentin çeperlerinde meydana gelen 

gecekondulaşma gibi çeşitli sorunlardan dolayı yıpranmakta, köhneleşmekte ve hastalıklı 

bir hal almaktadır (Şişman ve Kibaroğlu, 2009). Bu nedenle, yıpranan yapıların 

onarılması, kentsel yenileme ve dönüşüm yapılması ve beraberinde tekrar kentsel 

mekânın bir düzen, uyum ve istikrara kavuşması için kentsel dönüşüm uygulama 

politikaları hayata geçirilmiştir. Tıpkı canlı varlıkların yaralanması, hastalanması 

sonrasında yeniden tedavi edilmesi gibi kentlerin de yıpranan, eskiyen kesimleri, 

kentleşme sürecinde zamanla, yenileme, sağlıklaştırma, yeniden canlandırma, 

soylulaştırma, koruma, düzenleme, ıslah imar ve temizleme gibi kentsel dönüşümün 

farklı müdahale biçimleri uygulanmaktadır. Bununla birlikte kentsel dönüşüm, kentteki 
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yapıların fiziksel ve toplumsal anlamda köhneleşmesinden doğabileceği gibi kentin belli 

bir bölgesinin değerini tamamen yitirmesi sonucunda da ortaya çıkabilir. Böylece, 

kentlerdeki birçok eskimiş, fiziksel ömrünü tamamlamış yapılar yıkılarak, organizmanın 

yenilenmesine benzer biçimde, yıkılan yapıların yerlerine, kent dokusuna uygun yapıların 

inşa edilmesi, kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleştirilmektedir (Keleş, 1993: 297).  

Söz konusu kentsel dönüşüm çalışmaları daha çok, sermaye birikim süreçleri, 

tarihsel müdahale biçimleri, mekânsal dönüşüm gibi kentin fiziki ve ekonomik yönelimli 

uygulamalarıdır. Elbette, kentsel gelişme ve mekânsal dönüşümde ekonomik, teknik ve 

mimari fonksiyonlar da oldukça önemlidir (Suğur, 2014: 179). Ancak, kentsel 

dönüşümün sosyolojik yönü de önem arz etmektedir. Çünkü kentsel dönüşüm sürecinde, 

dönüşümün sosyo-kültürel hayata etkileri kaçınılmaz bir durumdur. Fiziki mekânın 

değişimi, sosyal ve kültürel yaşam tarzının kapsamlı bir dönüşümüne neden 

olabilmektedir. Fiziki mekânda meydana gelen farklılaşma, sosyal mekâna ve sosyal 

mekânda üretilen kültürel kalıplara ve nihayetinde toplumsal yapıya kadar bir dizi 

değişimin nedeni olabilmektedir (Çelik, 2013: 129). Toplumsal yapının birçok kurumları 

(aile, din, kültür vb.) bu değişimden olumlu ya da olumsuz etkilenebilmektedir. Bu 

nedenle, kentsel dönüşüm uygulamaları, fiziki mekânın dönüşümüyle birlikte sosyal, 

kültürel, dini ve insani duygulara bakan yönler gibi çok daha kapsamlı ve bütünleșik bir 

perspektifle ele alındığı takdirde yerine getirilmiş olmaktadır (Akkar, 2006: 35). İşte bu 

noktada çalışmanın konusu belirmektedir. 

Bu çalışmanın konusu, disiplinler arası bir yaklaşımla “Kent Sosyolojisi” ve “Din 

Sosyolojisi” çerçevesinde, teorik düzeyde kent olgusu, kentleşme, kentlileşme, kentsel 

dönüşüm ile din olgusu, kentsel mekânda dinin işlevselliği, kent dindarlığı, kent ve din 

ilişkisi gibi konular hem tarihsel açıdan hem de kavramsal ve kuramsal temeller üzerinden 

ele alınmıştır.  Araştırmanın uygulamalı düzeyi ise, saha araştırmasından elde edilen 

veriler doğrultusunda araştırmaya katılan katılımcıların, kentsel dönüşüm sürecinde kente 
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uyum ve bütünleşme durumu, sosyal hayatı, komşuluk ve akrabalık ilişkileri, aylık geliri 

harcama yerleri, sosyal aktiviteleri, yaşadığı konutun sosyal hayatına olumlu veya 

olumsuz etkileri ile dini inanç ve dinin gereğini yerine getirme durumu, din hakkında 

görüşleri, yaşanılan konutun dini hayata olumlu veya olumsuz etkileri, dini yaşam 

bakımında konut tercihi, kent dindarlığı, kentlileşme durumu ve bazı sosyo-kültürel 

değerlere ait davranışlar ile katılımcıların demografik özellikleri arasında çeşitli farkların 

saptanması bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. 

1. ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ 

Toplumların tarihsel süreç içerisinde biyolojik organizmalara benzer biçimde, 

basit yapılardan karmaşık yapılara doğru bir gelişme eğiliminde olduğunu söylemek 

mümkündür. İçsel farklılaşma ve bütünleşme süreciyle çevrelerine uyum sağlayan 

toplumlar, homojen, yalın, geleneksel değer ve ilişkilerin hâkim olduğu ilkel kabile 

gruplarından, heterojen, gelişmiş, bütünleşmiş ve farklılaşmış modern sosyal sistemlere 

doğru değişerek gelişimini sürdürmektedir (Slattery, 2014: 94). 

Bu değişim sürecinde, toplumların tarihsel gelişim ve dönüşümün kırılma noktası 

19. yüzyılın sanayi devrimiyle gerçekleştiği söylenebilir. Dönemin sosyologları, içinde 

bulunduğu radikal değişimi anlamaya çalışarak, sosyal yapıyı dikotomik tipleştirmelerle 

analiz etmiştir. Tönnies bu süreci, geleneksel-kırsal yaşam tarzı olan “gemeinschaft”tan 

(cemaatten), modern-kentsel hayat tarzı olan “gesellschaft”a (cemiyete) geçiş olarak 

yorumlamıştır. Durkheim ise, “mekanik dayanışmalı toplum”dan, “organik dayanışmalı 

toplum”a geçiş şeklinde tipleştirmiştir. Redfield “folk toplumu” ve “şehir toplumu” 

kavramını kullanmıştır. Her iki kutupta bulunan toplum biçiminin sosyal, siyasal, 

ekonomik, dini ve kültürel davranış ve yaşam biçimleri, kendine özgü tipleştirmelerle 

birçok sosyolog tarafından incelenmiştir (Swingewood, 1998: 123-132; Kıray, 2000: 13).  

Geleneksel toplum yapısından, modern-kentsel topluma geçişin hızlı yaşandığı 

söz konusu dönemde sanayileşmenin, fabrikalaşmanın ve kapitalizmin etkisiyle üretim 
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merkezi haline gelen kentler, kırsal nüfusu kendine çekmiştir. Dışarıdan yoğun göç alan 

kentler, aşırı nüfusu eritecek yapı stokuna sahip olmaması, barınma ihtiyacını 

karşılayamaması ve alt yapı yetersizliği gibi çeşitli problemlerle çarpık yapılaşmaya açık 

hale gelmiştir. Böylece, kentlerin heterojen yapısı adeta hastalıklı bir hal almıştır.  

Fiziki ve sosyo-kültürel değişmenin mekânı olan kentler, zamanla artan nüfus, 

çeşitli doğal afetler, gecekondulaşma, sosyal gelişimdeki yetersizlik, yanlış yer seçimi ve 

çarpık yapılaşma (Keleş, 1993: 296) gibi problemlerden dolayı hastalanmakta, 

boğulmakta, yıpranmakta ve zamanla cildi bozulmaktadır. Bu nedenle, kentsel yenileme 

ve kentsel dönüşüm uygulama politikaları ile köhneleşmiş, hastalanmış mekanları 

iyileştirmeye yönelik stratejiler ve çeşitli projeler geliştirilmiştir. Bu noktada çağdaş 

şehircilik ilkeleri ve şehircilik planlama esaslarına bağlı olarak, kenti iyileştirmek 

amacıyla ilk defa 1851’de İngiltere’de çıkarılmış olan kentsel politikalar kapsamında 

“Konut Kanunu” ile 1851-1873 yılları arasında Fransa’da, Paris kenti için “Haussmann 

stratejileri” kapsamında, kentsel dönüşüm konusu gündeme getirilmiştir (Şişman ve 

Kibaroğlu, 2009).  

Bununla beraber, işçi sınıfının içinde bulunduğu insanlık dışı dramatik koşulları 

gören kent sosyologları, mimarlar ve kent planlayıcıları, kentsel mekânın insanca yaşanır 

hale gelmesi için kentin yenilenmesine yönelik fikir bazında ilk adımı atmışlardır. Kent 

ile ilgili gelişen fikirler ve tartışmalar, ütopyacı akımları da meydana getirmiştir. Tony 

Garnier’in “Endüstri Kenti”, Ebenezer Howard’ın “Bahçe Şehir” kavramsallaştırması, ilk 

kentsel dönüşüm fikrinin yayılmasında etkili olmuştur. Tüm bu yaşananlarla beraber, 

zamanla kentsel dönüşüm sürecinin sosyo-politik ve ekonomik yapısı ulusal olmaktan 

çıkıp, uluslararası bir nitelik kazanarak, küresel çapta diğer ülkeleri ve Türkiye’yi de 

ilgilendiren bir işlevsellik kazanmıştır (Polat ve Dostoğlu, 2007: 63). 

Türkiye’deki kentleşme fenomeni ve kentsel yenileme stratejileri ise, Batı’daki 

gibi sanayinin gelişmesi, fabrikalaşma ve kapitalizmin paralelinde gerçekleşmemiştir 
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(Sağlam, 2006: 37). Türkiye’deki kentleşme kendine özgü şartlarda gelişme göstermiştir. 

Özellikle, 1950’lerde kırsal alanda nüfusun artması, miras yoluyla toprakların 

paylaşılması, tarımsal gelir yetersizliği, tarımda makineleşme ve modernizasyon sonucu 

ortaya çıkan kır işsizliği gibi etmenler, kırsal nüfusu kentlere itmiştir (Keleş, 1993: 47). 

Kentlerin sunduğu eğitim imkânı, kültür, sağlık, iş bulma ve yüksek yaşam standardı gibi 

çok faktörlü nedenler ise, kitlesel göçü kentlere çekmiştir (Çelik, 2001: 143). 

Türkiye’deki kentler, söz konusu yoğun nüfusu bünyesinde eritemediğinden ve 

sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel yapısıyla bütünleştiremediğinden, kent dışı kontrol 

edilemeyen karanlık bölgelerin (kaba kuvvet, saldırı, suç, çarpık yapılaşma, 

gecekondulaşama vb.) ortaya çıkmasına neden olmuştur (Tatlıdil, 1992a: 51-52). 

Böylece, kırdaki aşırı hareketlenme, köylü nüfusun büyük kentlerde ortaya çıkan 

gecekondulara yönelmesine neden olmuştur. Özellikle Ankara 1950’den sonra yoğun 

gecekondu alanlarıyla kuşatılmaya başlamıştır (Mardin, 1991a: 236). 

Ankara’da 1945-1980’li yıllar arasında, yoğun ve yaygın bir süreç kazanan 

gecekondulaşma, kentin sosyo-ekonomisini, sosyo-kültürünü, siyasalını, toplumsal 

yapısını, örgütlenme biçimini, kentleşmesini ve fiziksel mekânın biçimlenmesini oldukça 

etkilemiştir. Gecekondulaşma, 1940-1950 arası dönemde, yoksulluk ve sefaletin sembolü 

olan barakalaşma biçiminde tezahür ederken, 1950-60’lı yıllarda, “mahalleleşme” ve 

“kente yerleşme” şeklinde gelişme göstermiştir. Siyasal açıdan “oy depoları” 

potansiyeline de sahip olan gecekondulu nüfus, 1966 yılında, “775 Sayılı Gecekondu 

Yasası”nın çıkmasında önemli bir role sahip olmuş ve varlığını resmen ilan ettirmiştir. 

1980’e kadar geçen sürede ise artık teneke damlı, yetersiz altyapılı mahalle biçiminden, 

daha düzenli, yeşil ağırlıklı ve eskiye nazaran az yoğunluklu, altyapılı mahallelere doğru 

bir değişim yaşanmıştır (Şenyapılı, 2014: 341-342). Bu değişimde “yap-satçılık” önemli 

rol oynamış, kat kanunu ve kooperatifleşme ile yaygın bir apartmanlaşma yaşanmıştır. 

1980 sonrası dönemde, yeni bir kentsel dönüşüm süreci başlamıştır. Modernite dışı 
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öğelerin hem siyasal alanda hem de kültürel alanda filizlenmeye başladığı ve 

neoliberalleşmenin yaşandığı bir sürece girilmiştir. Artık kentleşme, binaların tek tek 

eklemlenme suretiyle apartmanlaşma biçiminde değil, toplu konutlar biçiminde ve parsel 

bazında büyük parçaların eklemlenmesiyle meydana gelmeye başlamıştır (Tekeli, 2014: 

8-9).  

Özellikle 2004 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi 

(TOKİ) iş birliği ile “Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu” 

kapsamında, Ankara’nın kuzey girişini kapsayan bölgesinde gecekondu yapılaşmasını 

ortadan kaldırmak, bölgenin fiziki ve çevre görünümünü iyileştirmek ve güzelleştirmek, 

daha sağlıklı bir yerleşim düzeni inşa etmek ve bölgenin kentsel yaşam standardını 

artırmak amacıyla, kentsel yenileme politikası uygulanmıştır (Yenice, 2014: 84). Bu 

uygulamada büyük ölçekli müteahhitlik ve inşaat şirketleri, ulusal ve uluslararası 

sermayedarlar, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile büyükşehir ve ilçe belediyeleri, TOKİ, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi devlet kurumları etkin rol oynamıştır (Erman, 2011: 

179).  

Günümüze bakan dönemde, kentsel dönüşüm müdahale biçimleri de farklılık 

göstermektedir. Radikal müdahale biçimi olan kentsel yenileme (urban renewal) 

stratejisi, Ankara’da “Dikmen Vadisi Gecekondu Dönüşüm Projesi” ve “Portakal Çiçeği 

Vadisi Projesi” uygulamaları, sağlıklaştırma (upgrading) ve ıslah-imar (improvement) 

planı ve müdahale biçimi olarak uygulanmıştır. Sağlıklaştırma, alt yapısı yetersiz bir 

yerleşim yerinin, yeterli hale dönüştürülmesi iken, imar-ıslah uygulaması ise, yasal 

olmayan bir yerleşkenin yasal hale getirilmesi, gecekondu sahasını düzenli konut stokuna 

dönüştürmeyi amaçlayan müdahale stratejileridir. Bu süreçte hem yerel yönetimler hem 

de özel sektör rol oynamaktadır. Bir başka müdahale biçimi ise, tarihi değeri olan bir 

alanın korunması (conservation) ve soylulaştırılmasıdır (gentrification). Bu amaçla, tarihi 



8 
 

alanlara yeni fonksiyonlar kazandırılmaktadır. Ankara’da kale içi sosyo-ekonomik 

yapılaşma buna örnek olarak gösterilebilir (Ataöv ve Osmay, 2007: 67-68). 

Ankara’nın Keçiören ilçesine bağlı Yükseltepe ve Şehit Kubilay yerleşim yerinde 

ise, gecekondu yapılarının günümüzde sayıları oldukça azalmaktadır. Bunun temel 

nedeni, gecekondu ve depreme karşı riskli yapıları dönüştürmek için çıkarılan en 

kapsamlı yasa olan, “2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” olduğu söylenebilir. Bu kanun kapsamında, bireylerin 

yaşadığı gecekonduya karşılık hem kentsel dönüşüm uygulama şirketleri hem de 

müteahhit anlaşmasına dayalı yenileme ve dönüşüm stratejileriyle inşa edilen konutlar, 

semt sakinlerinin yeni yaşam alanı olmuştur. Kentin mekânsal dönüşüm sürecinde teknik, 

mimari ve ekonomik fonksiyonlarının yanı sıra, toplumun sosyal, kültürel ve dini 

yönlerinin de dikkate alınarak, kentsel mekânın baş aktörü olan insanın ve insani 

duygulara hitap eden boyutun da söz konusu sürece dahil edilmesi önem arz etmektedir. 

Bu noktada çalışmanın problemi belirmektedir. Bu çalışmada, Ankara kenti sınırları 

içerisinde bulunan Keçiören ilçesinin Yükseltepe ve Şehit Kubilay yerleşim yerinde, 

gecekondu yapılarının yıkılarak, yerlerine kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen 

konutlara yerleşen bireylerin (ve dışarıdan gelen kiracıların) sosyal, kültürel ve dini 

değerlerinde ortaya çıkan farklılaşmaları ile kente uyum, bütünleşme ve kentlileşme 

düzeylerinin saptanması, bireylerin yaşadığı konutun sosyal yaşam ve dini hayatına 

olumlu veya olumsuz etkilerinin belirlenmesi bu çalışmanın problemini oluşturmaktadır. 

2. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 

Türkiye dünyanın aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya deprem 

kuşağı üzerinde bulunması sonucu, her zaman deprem meydana gelme riski taşıyan bir 

ülkedir. Türkiye’nin yüz ölçümünün %42’si birinci derece deprem kuşağı üzerinde 

bulunması, bu riski gözler önüne sermektedir (Ergünay, 2007: 3; Uslu ve Uzun, 2014: 1-

2). Bununla beraber, genelde Türkiye’de özelde ise Ankara’da, kentsel dönüşümü 



9 
 

gerektiren faktör sadece deprem değil, aynı zamanda sel baskınları ve heyelan gibi doğal 

yıkımlardır (Keleş, 1983: 166). Diğer önemli bir faktör ise, 1950’lilerden itibaren, 

Türkiye’nin kendine özgü nispi sanayileşme süreciyle başlayan göçler ve göçlerin 

etkisiyle metropoliten kentlerde meydana gelen demografik değişimler ve buna bağlı 

gelişen hızlı, çarpık ve dengesiz oluşan kentleşme sürecinin etkisiyle, kentsel mekânda 

bozulmalara, gecekondulaşmaya ve altyapı sorunlarına neden olan yapay faktörlerdir 

(Keleş, 1993: 372-408). Bu ve başka nedenlerden dolayı, kentsel dönüşüm projeleri 

kapsamında, kentsel mekânda yenileme yapılması, binaların depreme dayanıklı olarak 

inşa edilmesi ve bireylerin sosyal, kültürel ve dini olan insani yönlerinin dikkate alınarak 

kentsel dönüşüm politikaları geliştirilmesi önem arz etmektedir. 

Söz konusu doğal yıkımlar ve yapay faktörler, kentsel yenileme ve dönüşümü 

gerekli kılmaktadır ancak kentsel mekânın fiziki yapılanmasının yanında, insani 

boyutunun da dikkate alınması gerekmektedir. Bunun için, sosyal sistemi oluşturan 

toplumsal kurumlar, özellikle aile, din, kültür, eğitim, sağlık ve ekonomi gibi sosyal 

yapıyı meydana getiren öğeler, kentsel dönüşüm politikaları içerisine ileri düzeyde dahil 

edilmesi önem arz etmektedir.  

Bu bağlamda toplumsal birim olarak kentler, canlı varlıklar gibi büyüyen, gelişim 

gösteren, yıpranan, hastalanan ve yapıları sürekli değişen (Keleş, 1993: 296) bir yaşam 

sistemi biçiminde, biyolojik gelişim gösteren “yaşayan bir şeydir” (Martindale, 2018: 10). 

Kent yapay bir olgu değil, aksine insan doğasına özgü birtakım nitelikleri bünyesinde 

barındırmaktadır (Janowitz, 2018: 33). Bu açıdan kent, demografik yığınlardan ve fiziki 

sosyal koşulların uygunluğundan (mahalleler, sokaklar, binalar, sokak ışıkları, ulaşım ve 

iletişim araçları vb.) daha fazlasıdır ya da sadece kurumsal ve idari aygıtlardan (askeri, 

polis, mahkemeler, hastaneler, üniversiteler, okullar vb.) meydana gelen bir 

yapılanmadan da daha fazlasıdır. Çünkü kent, bu yapıların ötesinde bir ruh haline, 

kendine özgü gelenek ve adetlere ve bu adetleri bünyesinde barındıran düzenlenmiş 



10 
 

davranış örüntülerine ve duyarlılığa tekabül etmektedir. Dolayısıyla kent, sadece fiziki 

bir mekanizma veya sonradan inşa edilmiş yapısal bir mekân değil, aynı zamanda onu 

üreten insanların, yaşamsal deneyim sürecini de kapsamaktadır. Bu açıdan kent, hem 

insan doğasının bir ürünü olmakta, hem de medeni insanın doğal yaşam alanı olmaktadır 

(Park, 2018: 37-39). 

Bu açıdan, kentsel dönüşüm politikaları uygulanmış bir alanda yaşayan toplumun 

aidiyet duygusu, akrabalık ve komşuluk ilişkileri, dini tutum ve davranışları, bazı sosyo-

kültürel değerleri ve çeşitli sosyal faaliyetleri ile bireylerin, sosyal hayatları, kentlileşme 

ve kente özgü yaşam biçiminin içselleştirilmesi durumlarının belirlenmesi, yaşanılan 

konutun sosyal hayata ve dini yaşama olumlu veya olumsuz etkilerini belirlemek 

bakımından, bu çalışma önem arz etmektedir. Bununla beraber kentsel dönüşüm 

kapsamında konut sahibi olan insanların hoşnut oldukları ve olmadıkları durumların 

ortaya konması, kentsel dönüşüm paydaşları olan kurum, kuruluşlar ve müteahhitler, 

proje ve plan mühendisleri, peyzaj uygulayıcıları açısından kentsel dönüşüm 

uygulamalarında vatandaşlara daha fazla huzur ve güven içinde bir yaşam ortamı sağlama 

konusunda farkındalık oluşturma açısından da bu çalışma önem arz etmektedir. 

Bu bağlamda araştırmanın temel amacı, Ankara’nın Keçiören ilçesinin 

Yükseltepe ve Şehit Kubilay yerleşim yerinde, kentsel yenileme ve dönüşüm kapsamında 

inşa edilen konutların, bireylerin sosyal, kültürel ve dini hayatına olumlu veya olumsuz 

etkilerini belirlemek ve sonraki kentsel dönüşüm stratejileri ve uygulama politikaları için 

katkı sağlamaktır. Buna göre, araştırma sahasında uygulanan kentsel dönüşüm sürecinde, 

bireylerin değişen toplumsal ilişkileri, sosyal yaşam biçimleri, çeşitli sosyal aktiviteleri 

ile kentlileşme düzeyleri, dini tutum ve davranışları ve bazı sosyo-kültürel değerleri 

bakımından ortaya çıkan farklılaşmaları tespit etmek amaçlanmakta ve bundan sonraki 

kentsel dönüşüm uygulamaları için yapılması gerekene dair öneriler sunmaktır. 
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3. ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE SINIRLIKLARI 

Bilimsel çalışma ve saha araştırması hem bir süreçtir hem de birtakım faaliyetleri 

gerektirir. Saha araştırmacısı bu faaliyetleri yerine getirirken bazı sorunlarla 

karşılaşabilmektedir. Bu sorunların bir kısmı aşılabilecek problemler olduğu gibi, bir 

kısmı ise aşılamayacak türden olabilmektedir. Çünkü her merak edilen konu ve problem, 

araştırılma imkânı ve şartlarına sahip olmayabilir. Bu nedenle, birçok problem merak 

edilmesine rağmen, araştırma kapsamının dışında tutulabilmektedir (Arslantürk, 2016: 

288-289). 

Dolayısıyla her araştırma, kendine özgü şartlarda bir takım kapsam ve sınırlığa 

sahiptir. Kapsam, araştırmada ölçmek veya incelemek istenilen şey demektir. Araştırma 

sınırlığı ise, yapılan çalışmasında analiz edilecek konunun hangi etmenlerle sınırlı 

olduğunu belirten sınırlamalardır. Bunlar; araştırma evreninin sınırlığı, araştırma 

içeriğine dair dikkate alınması ya da alınmaması gerekenler, saha çalışmasına ayrılan süre 

ve bütçe gibi faktörler olabilmektedir. Kısaca, araştırmacı yapmayı hedeflediği fakat 

çeşitli nedenlerle hedefini gerçekleştiremediği şeyler, kapsam ve sınırlıklar olarak 

düşünülebilir (Güngör ve Yılmaz, 2018: 107). 

Bilimsel araştırma, özellikle de ampirik araştırmalar, belli bir evren üzerinde 

kullandıkları örneklem ile sınırlı olduklarından dolayı, araştırmada elde edilen veriler, 

çalışma sahası olarak seçilen Ankara’nın Keçiören ilçesinin Yükseltepe ve Şehit Kubilay 

mahallesi örneklem çerçevesi ile sınırlandırılmıştır. Araştırma belli bir zaman diliminde 

yapıldığından dolayı, araştırmada elde edilen veriler de bu anlamda yapıldığı zamanla 

sınırlı kalmıştır. Bu bağlamda, sahadan verileri toplama süreci Temmuz 2020 ile Aralık 

2020 arasını kapsamaktadır. Ayrıca, pandeminin (covid-19) çok şiddetli olduğu ve 

insanların bu konuda hem oldukça tedirgin hem de birbirinden kaçtığı bir zaman dilimi 

olduğundan dolayı, uzun süreli nitel mülakatlar yapılamamıştır. Bunun yerine, yüz yüze 

anket tekniği uygulanmıştır. Son olarak, kentsel dönüşüm sürecinde yapılan konutlarda 
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yaşayan bireylerin hayata dair görüşleri, dini inanç, tutum ve davranışları ve daha birçok 

insani yönleri 18 yaşında şekillenmiş olacağı kabul edilerek 18 yaş ve üzerindekilerle bu 

çalışma sınırlandırılmıştır.  

4. ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ 

Araştırmanın temel hipotezi şu şekilde açıklanabilir:  

“Yükseltepe ve Şehit Kubilay mahallesinde kentsel dönüşüm sürecinde yapılan 

konutlarda yaşayan bireylerin daha önce yaşanılan konuta göre sosyal hayat, dini yaşam 

ve kentlileşme durumları farklılık göstermektedir” şeklinde temel hipotez test edilecektir. 

Bu kapsamda alt hipotezler ise, şu şekilde belirlenmiştir: 

4.1. Kentsel Dönüşüm Sürecinde Sosyal Yaşam ve Demografik Değişkenler 

H1: Konutlarda yaşayan katılımcıların yaşları arttıkça komşuları ziyaret etme 

sıklığı artmaktadır. 

H2: Konutlarda yaşayan katılımcıların eğitim düzeyi arttıkça akrabaları ziyaret 

etme sıklığı artmaktadır. 

H3: Konutlarda yaşayan katılımcıların aylık gelir düzeyi ile aylık geliri öncelikli 

harcama yeri farklılık göstermektedir. 

H4: Konutlarda yaşayan katılımcıların cinsiyetleri ile boş zamanlarda öncelikli 

yapılan sosyal aktiviteler farklılık göstermektedir. 

H5: Konutlarda yaşayan katılımcıların yaşları azaldıkça internet kullanma sıklığı 

artmaktadır. 

H6: Erkeklere göre kadınlar daha fazla sosyal medya hesabı kullanmaktadır. 

H7: Konutlarda yaşayan katılımcıların eğitim düzeyine göre dijital ortamda takip 

ettiği konular farklılık göstermektedir. 
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H8: Konutlarda yaşayan katılımcıların cinsiyetleri ile yaşanılan konutun sosyal 

hayatı etkileme yönü farklılık göstermektedir. 

4.2. Kentsel Dönüşüm Sürecinde Dini Hayat ve Demografik Değişkenler 

H9: Konutlarda yaşayan katılımcıların yaşları azaldıkça dini inancın gereğini 

yerine getirme düzeyi azalmaktadır. 

H10: Konutlarda yaşayan katılımcıların yaşları azaldıkça dinin hem bu dünyada 

hem de ahirette gerekli olduğu görüşüne dair tutum düzeyleri azalmaktadır. 

H11: Konutlarda yaşayan katılımcıların dindarlık düzeyleri arttıkça deprem 

olaylarına dini açıdan bakma tutumları artış göstermektedir. 

H12: Konutlarda yaşayan katılımcıların eğitim düzeyine göre yeni inşa edilen dip 

dibe, sıkışık binaların mahremiyete, özel alana olumsuz etkisi olduğuna dair tutumlar 

farklılık göstermektedir. 

H13: Konutlarda yaşayan katılımcıların yaşları azaldıkça yaşanılan konut dini 

hayatı olumlu yönde etkilemektedir. 

H14: Konutlarda yaşayan katılımcıların yaşları arttıkça asansörde veya bina 

girişlerinde selamlaşma hal-hatır sorma davranışları artmaktadır. 

4.3. Kentlileşme ve Din ilişkisi 

H15: Konutlarda yaşayan katılımcıların dindarlık düzeyi ile kentli bireyin 

özelliğini belirleme görüşü farklılık göstermektedir. 

 H16: Konutlarda yaşayan katılımcıların dindarlık düzeyi azaldıkça kendilerini 

kentli hissetme düzeyi artmaktadır. 

H17: Ankara’da kalış süresi arttıkça yaşanılan yere aidiyet duygusu artmaktadır 
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5. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

Bilimsel araştırmalarda kullanılacak yöntemin (metot), hedeflenen amaca 

uygunluğu son derece önem arz etmektedir (Karasar, 2012: 75). Araştırmanın amaca 

uygun olarak gerçekleştirilmesi için takip edilen usul, zihinsel tutum ve yaklaşım, amaca 

uygun araştırma planını ifade etmektedir (Günay, 2016: 152). Bu anlamda metot, bizi 

gerçeğe ulaştıran harita, izlenmesi gereken yol anlamına gelmektedir ya da “Metot, 

bilinmeyen bir şeyi bulup meydana çıkarmak veya bilinen bir şeyi başkalarına gösterip 

ispat etmek için düşünceleri doğru ve sistematik bir şekilde sıralamak ve kullanmak 

sanatıdır” (Arslantürk, 2016: 63). Metodoloji ise, “metotlarla ilgili bilgilerin birleştirilmiş 

ve düzenlenmiş bilgiler sistemi” (Arslantürk, 2016: 64), olarak ifade edilebilir. 

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan metodolojik yaklaşımları, niceliksel 

(kantitatif) ve niteliksel (kalitatif) model olmak üzere iki kısma ayırmak mümkündür 

(Günay, 2016: 154). Nicel araştırma yöntemi, toplumsal dünyayı analiz etmek için, doğa 

bilimlerinde kullanılan yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini savunmakta ve bunun için, 

pozitivist sosyal bilim araştırma paradigmasını benimsemektedir. Ayrıca, tümdengelim 

(dedüksiyon) ilkesinden hareket ederek, kuram ve hipotezlerle araştırmaya 

başlamaktadır. Elde edilen nicel veriler vasıtasıyla, sosyal olgu ve olaylar arasında sebep-

sonuç ilişkisi kurularak, kavramlar kesin ölçülebilir değişkenlere dönüştürülmekte, 

istatistiksel ölçüm, analiz ve değerlendirmelerle hipotezler test edilmektedir. Bu araştırma 

paradigmasını benimseyen kuramlar, genel olarak; Yapısal-İşlevselcilik, Çatışmacı 

(Frankfurt Okulu hariç) ve Alışveriş kuramlarıdır (Akyüz, 2005: 109-115; Akyüz vd., 

2006: 87-94).  

Niteliksel araştırma ise, yorumlayıcı yaklaşıma dayalı, tümevarım (endüksiyon) 

yöntemini kullanarak, sosyal olay ve olguları kendi bağlamları içerisinde, sosyal 

aktörlerin perspektifinden anlamayı amaçlamaktadır. Nitel yöntemde genel olarak, 



15 
 

Sembolik Etkileşimcilik, Fenomoloji ve Etnometodoloji paradigmaları öne çıkmaktadır 

(Yıldırım, 1999: 7-11; Akyüz, 2005: 109-115). 

Bu çalışma nicel yönteme dayalı bir saha çalışmasıdır. Çalışma teorik ve 

uygulamalı olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Teorik kısımda dokümantasyon 

metodu ile elde edilmiş bilgiler sistematize edilerek, çalışma ile ilgili konu, kavram, 

kuram ve gerekli açıklamalara, tartışmalara yer verilerek, kent olgusu, kentleşme, 

kentlileşme, kentsel dönüşüm ve kentsel dönüşümün uygulama politikaları, din olgusu, 

din ve sosyal hayat ilişkileri, kent ortamında dinin işlevselliği, kent dindarlığı gibi konular 

ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Çalışmanın uygulama kısmı ise, araştırma nicel yönteme 

dayalı bir saha çalışması olduğundan, sahadan nicel veriler toplanırken “tarama modeli” 

uygulanmıştır. Sosyal olgu ve olayları mevcut haliyle, objektif biçimde değiştirilmeden 

ortaya koymak, sosyolojik araştırmaların önemli bir kriteri olduğundan (Arslantürk, 

2016: 101), araştırma tarama modeli (tasvir metodu) ile gerçekleştirilmiştir. Nicel 

araştırmalara uygun standartlaştırılmış veri toplama aracı kullanılarak elde edilen veriler, 

istatistiksel analizlerden oluşan tablolar aracılığı ile sunulmuştur. 

5.1. Araştırmanın Kuramsal Yaklaşımı 

Sosyoloji araştırmalarında, teorik yaklaşım ile ampirik yaklaşım arasında, her ne 

kadar gelgitler yaşansa da son zamanlarda ampirik araştırmalara ilgi oldukça artmaktadır. 

Ayrıca, teorik yaklaşım, ampirik çalışmaya imkân veren bir alanda, çalışmanın düşünsel 

bir zemine oturmasını sağlamakta ve ona fikri bir derinlik, perspektif ve zenginlik 

kazandırmaktadır. Bu açıdan kuramsal yaklaşım, ampirik çalışmalar için bir zenginliktir 

denilebilir (Günay, 2006: 538). 

Bu çalışma, çeşitli disiplinlerin ilişkisini gerektirdiği için, genelde sosyoloji, 

özelde din sosyolojisi ve kent sosyolojisi çerçevesinde disiplinler arası bir yaklaşımla ele 

alınmaya çalışılmıştır. Bu nedenle, çok yönlü ve karmaşık bir yapıya sahip olan sosyal 
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olgu ve olayları, sadece bir kuram üzerinden ele almak yerine, eklektik bir anlayış 

çerçevesinde, farklı kuram ve yaklaşımların açıklama ve görüşleri baz alınmıştır.  

Bu bağlamda, sosyolojide önemli bir yaklaşım olan “Yapısal İşlevselcilik” 

kuramı, araştırma kuramı olarak benimsenmiştir. Biyolojik organizma gibi varlığını 

sürdüren kentsel toplumun kentleşme serüveni, din ve sosyal hayat konusu, “Yapısal 

İşlevselcilik” paradigması üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır. Kentleşme ve kentlileşme 

sürecinde, toplumsal farklılaşma ve bütünleşme durumları Chicago Ekolü 

kuramcılarından Louis Wirth’in “Bir Yaşam Biçimi Olarak Kentlileşme” yaklaşımı ile 

araştırma ilgili başlıklar altında desteklenmiştir. 

Yapısal İşlevselcilik paradigması, Durkheim, Weber, Comte ve Spencer başta 

olmak üzere, klasik sosyologlardan etkilenmekle beraber, Radcliffe-Brown ve Bronislaw 

Malinowski’den de ayrıca etkilenmiştir. Yapısal İşlevselciliğin başlıca temsilcileri, T. 

Parsons, R. K. Merton, E. Tiryakian, W. Ogburn, W. Buckley dir. 1929’da Dünya üretim 

anarşisi ve 2. Dünya Savaşı sonrasında Amerika ve Avrupa’da ortaya çıkan toplumsal 

düzensizlik, sosyologları toplum hakkında düşünmeye yöneltmiştir. Bu sosyologların 

odaklandığı temel konulardan bazıları, toplumsal hayatta farklılaşma, bütünleşme, düzen, 

istikrar, değerler, normlar ve konsensüstür. Söz konusu konulara bağlı olarak 

paradigmanın temeli; “yapı, fonksiyon, kültür, sistem, statü, rol, değer, norm, düzen, 

farklılaşma, denge” (Günay, 2006: 518) gibi kavramlara dayanmaktadır. 

5.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Herhangi bir gözlem alanına giren obje ya da bireylerin tamamına ana kitle veya 

evren denilmektedir. Herhangi bir evrenden, belirli bir yolla seçilmiş ve ana kitleyi temsil 

yeteneğine sahip, daha küçük sayıdaki obje ya da bireylerin oluşturduğu gruba örnek, 

evrenden amaca uygun örnek seçme işlemine örnekleme ve seçilen örnek modele ise 

örneklem denilmektedir (Karasar, 2012: 110-112; Arslantürk, 2016: 102). 
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Bu çalışmada, Ankara’nın Keçiören ilçesinin Yükseltepe mahallesi ile Şehit 

Kubilay mahallesinde, kentsel dönüşüm sürecinde inşa edilen konutlarda yaşayan bütün 

aileler, araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Yükseltepe ve Şehit Kubilay’da gecekondu 

yapılarının yıkılarak, yerlerine kentsel dönüşüm kapsamında konutların, binaların 

yapılması, bu binalarda yaşayanların çoğunun önceki hayatları gecekondu hayatı olması 

(kiracılar da bu binalarda bulunmaktadır) fakat şu an kentsel dönüşüm kapsamında 

yapılan binalara yerleşerek yeni binalarda yaşıyor olmaları açısından araştırma evreni ve 

sahası olarak seçilmiştir. 

Örneklem ise, belli bir evrenden belirli kriterlere göre seçilmiş ve seçildiği evreni 

temsil yeterliği kabul edilen küçük bir küme (Karasar, 2012: 110) olarak tanımlanabilir. 

Araştırmada tüm alanı incelemek, zaman, enerji ve maliyet bakımından oldukça zor 

olması bakımından, bütünü en ideal anlamda temsil edebilecek bir grup seçilerek, evren 

hakkında bir kanaate ulaşılmaya çalışılmaktadır. Bu bağlamda, saha araştırmasında 

örnekleme tekniği olarak, olasılığa dayalı örneklem tekniklerinden sistematik örneklem 

tekniği uygulanmıştır. Böylece araştırma evrenindeki her bir birime (hane veya daire) bir 

numara verilerek, ardından evrendeki birim sayısını tespit edilen örneklem büyüklüğüne 

bölerek örneklem aralığı belirlenmiştir (Aksoy vd., 2018: 148-149). Böylece ana kitlede 

var olan her bir hane bir birim olarak ele alınmıştır. Örneklemin ana kitleden çıkartılması 

aşamasında ise, ne kadar hata payı ve hangi güven düzeyi ile kaç birimin örnekleme dahil 

edileceğinin kararlaştırılması önem arz ettiğinden, bu noktalara dikkat edilmiştir. Bu 

çalışmada, göz yumulacak yanılgı payının ve amaçlanan güven düzeyinin 

belirlenmesinde örneklemin ana kitleyi %5 hata payı ve %95 güven düzeyi ile temsil 

yeteneğine sahip olması baz alınmıştır. 

Şehit Kubilay mahallesi nüfus ve hane sayılarına ilişkin son veriler, Şehit Kubilay 

mahallesi muhtarlığından (25.9.2019 tarihinde) alınmıştır. Mahallenin toplam nüfusu 

32,570’dir. Mahalle muhtarlığının verilerine göre, toplam hane sayısı ise 11,875 olarak 
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alınmıştır. Yükseltepe mahallesi nüfus ve hane sayısına ilişkin son veriler, Yükseltepe 

muhtarlığından (6.2.2020 tarihinde) alınmıştır. Yükseltepe toplam nüfus sayısı 

22,239’dur. Hane sayısı ise 7,400 olarak alınmıştır. İki mahallenin toplam hane sayısı, 

19,275 olarak saptanmıştır. Örneklem büyüklüğünü hesaplamada hazır tablolar da 

kullanılabilmektedir (Aksoy vd., 2018: 144). Arslantürk (2016) tarafından önerilen 

örneklem büyüklüğü hesaplama tablosuna göre, 19,275 birimlik bir ana kitleden 377 

birimlik bir örneklem elde edilmiştir. Kura aralığı hesaplandığında, 19,275/377=51 

aralığı elde edilmiştir. Örneklem büyüklüğü hesaplama tablolarında “verilen sayılara 

mutlak uyulacaktır” diye bir kural bulunmamaktadır (Arslantürk, 2016: 107-108). Bu 

bağlamda, anketlerin hatalı ve eksik yapılması ihtimaline karşı, hataların etki düzeyini 

minimum seviyeye indirmek amacıyla örneklem hacmi %10 artırılarak 415 haneye 

çıkarılmıştır. Bu durumda kura aralığı 46 olarak elde edilmiştir. Mahalle haneleri içinde 

bir referans noktası belirlenerek, referans noktasından itibaren saymaya başlandığında, 

her 46. birim, (hane veya daire) araştırmanın uygulama birimi olmuştur. Araştırma 

sonucunda elde edilen 10 haneye ait veriler tutarsız olduğu değerlendirilerek, toplamda 

405 hane ile araştırma tamamlanmıştır. 

5.3. Veri Toplama Teknikleri 

Bu çalışma, kuramsal ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak şekillenmiştir. 

Kuramsal çerçevenin oluşturulmasında, verilere doğrudan ulaşım kolaylığı sağladığından 

dolayı, dokümantasyon tekniğine başvurulmuştur. Araştırmanın uygulama kısmı, 

“tarama metodu”nun ikinci evresi olan, verileri toplama everesidir. Bu aşamada veriler, 

tüm evren yerine, seçilen örneklemden toplanmaktadır. Bu işlemde, tarama metodunun 

veri toplama tekniklerinden anket tekniği uygulanabilmektedir (Arslantürk, 2016: 116). 

Bu bağlamda, araştırma ile ilgili verilerin toplanması için, tarama metodunun veri 

toplama tekniklerinden olan, “araştırmacının yönettiği yüz yüze anket tekniği” 

uygulanmıştır. Anket tekniği seçiminde, bu tekniğin uygulama kolaylığı ve katılımcılara 
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rahat cevaplama imkânı sağlaması gibi niteliklere sahip olması etkili olmuştur. Uzman 

görüşleri çerçevesinde araştırma desenine uygun soru türü ve yanıtlama biçimi 

oluşturularak, araştırmanın amacına, kapsamına ve değişkenlerine uygun olarak anket 

formu geliştirilmiştir. Anketin uygulanmasına geçmeden önce, katılımcılara sorulacak 

olan soruların anlaşılabilirliği ve geçerliliğini kontrol etmek amacıyla örneklemi iyi bir 

şekilde temsil eden küçük bir grup üzerinde yüz yüze “pilot araştırma” yapılmıştır. Bu 

aşamada anket sorularının açıklığı, araştırmanın amacına uygunluğu ve objektifliği gibi 

hususlar kontrol edilerek, gerekli düzeltmeler yapılmıştır. 

5.4. Veri Toplama Aracının Hazırlanması, Uygulanması ve Toplanması 

Bu saha çalışması, kentsel dönüşüm, din ve sosyal hayat ilişkili olduğundan, söz 

konusu konular çerçevesinde araştırma yapısına özgü bir anket formu geliştirilmiştir. Bu 

kapsamda, veri toplama aracı olarak kullanılan anket formu, içeriklerine göre soru tipleri 

olan olgusal sorular, davranış soruları, bilgi soruları, tutum ve görüş soruları ile 

biçimlerine göre soru tipleri kapsamında kapalı uçlu ve açık uçlu, sınıflama ve sıralama 

sorularından oluşmaktadır.  

Söz konusu soru tipleri, anket formu içerisinde beş temel konuyu meydana 

getirmiştir. Birincisi, örneklem grubunun sosyal profiline ait olgusal sorulardan 

oluşmaktadır. İkincisi, katılımcıların kentsel yaşam bilgilerine ait (konut tipi, konuttan 

memnuniyet, konutta kalış süresi, mahalle, aidiyet, kentlileşme, kentsel dönüşüm vb.) 

sorulardan oluşmaktadır. Üçüncüsü, katılımcıların sosyal hayat bilgilerine ait (boş zaman 

aktiviteleri, konutun sosyal hayatı etkileme yönü, komşuluk ilişkileri, akrabalık ilişkileri, 

sosyal medya kullanımı vb.) tek seçenekli, çok seçenekli ve açık uçlu sorulardan 

oluşmaktadır. Açık uçlu sorularla, bireylerin konuyla ilgili olumlu veya olumsuz 

düşüncelerini, kendi ifadeleriyle tespit etmek amaçlanmıştır. Dördüncüsü, katılımcıların 

dini bilgilerine ait (dini inanç ve dinin gereğini yerine getirme durumu, din hakkında 

görüşleri, yaşanılan konutun dini hayatı etkileme yönü vb.) tek seçenekli, çok seçenekli 
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ve açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Açık uçlu sorulardan elde edilen cevaplar için, ayrı 

bir cevap anahtarı oluşturularak, katılımcıların özgürce verdiği yanıtlar konu ile ilgili 

başlıklar altında kategorize edilmiştir. Son olarak beşinci konu ise, kentsel mekânda bazı 

sosyo-kültürel değerlere ait (bayramlaşma, taziye ziyareti, hacdan dönenleri ziyaret vb.) 

sekiz maddelik ölçekten oluşmaktadır. Böylece anket formu toplam 56 sorudan meydana 

gelmiştir. Anket formunun hazırlanmasında, bilimsel araştırma teknikleri ile ilgili (kitap, 

makale) çalışmalardan ve anket tekniği kullanılarak yapılan çeşitli kent araştırmalarından 

yararlanılmış olup, uzman bilim adamları ve ilgililerin görüşleri dikkate alınmıştır. 

Anket formunu araştırma sahasında uygulama aşaması ise, Yükseltepe ve Şehit 

Kubilay yerleşim yerinde, anket uygulaması için başlangıç bakımından bir referans 

noktası seçilmiş olup, baştan itibaren sayıldığında her 46. hane araştırma birimi olmuştur. 

Sahadan nicel verileri toplama biçimi, yüz yüze anket tekniği uygulaması şeklinde 

gerçekleştirilmiştir. Anketin sahada uygulanma tarihi ise, Temmuz 2020 ile Aralık 2020 

arasını kapsamaktadır. 

5.5. Sosyo-kültürel Değerler Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği 

Araştırma kapsamında geliştirilen ve katılımcıların sosyo-kültürel değerler 

çerçevesinde algılarını ölçmeye yönelik ölçme aracı 405 katılımcıya uygulanmıştır. 

Ölçme aracından elde edilen ölçme sonuçlarının geçerliği ve güvenirliğine kanıt sunmak 

amacıyla Temel Bileşenler Analizi ve Cronbach Alpha (α) güvenirlik katsayısı 

yöntemleri kullanılmıştır. Verinin faktör analizi için uygunluğunun belirlenmesi amacıyla 

Kaiser-Meyer Olkin ve Barlett Sphericity (küresellik) testi yapılmıştır. Elde edilen 

bulgular Tablo 1’de verilmiştir.  
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Tablo 1. Sosyo-kültürel Değerler Ölçeği KMO ve Barlett Testi Sonuçları 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 0,92 

 

Barlett Testi 

χ² 3322,58 

sd 28 

p 0,000 

 Tablo 1’de görüldüğü üzere, KMO değeri 0,92 ve Barlett Testi’nin de anlamlı 

olduğu (χ²=3322,58; p <0,05) görülmüştür. Faktör yapısının ortaya çıkarılması için KMO 

değerinin en az 0,50 ve üzerinde olması önerilmektedir. Araştırma kapsamında elde 

edilen 0,92 KMO değeri, faktör analizi yapılabilmesi için oldukça yeterli bir değerdir 

(Field, 2009). Barlett Küresellik Testi’nin istatistiksel olarak anlamlı çıkması maddelerin 

ilişkili olduğunu ve dağılımın çok değişkenli normal olarak yorumlanabileceğine işaret 

etmektedir (Büyüköztürk, 2012). Verinin Faktör analizine uygunluğu test edildikten 

sonra Temel Bileşenler Analizi yapılmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda elde edilen 

faktörlere yönelik özdeğer ve açıklanan varyans oranları Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2. Sosyo-kültürel Değerler Ölçeği Faktörlere Yönelik Özdeğer ve Varyans 

Oranları 

Faktörler Öz Değer Açıklanan Varyans 

(%) 

Kümülatif % 

1 6,13 76,61 76,61 

2 0,47 5,85 82,46 

3 0,45 5,62 88,08 

Tablo 2 görüldüğü üzere, sadece ilk faktörün öz değeri 1’in üstündedir. Bu 

nedenle ölçeğin tek boyutlu olduğu söylenebilir. Ölçek tek faktör yapısı ile açıklanan 

varyansın yaklaşık %76’sını açıklamaktadır. Bu değer tek faktörlü ölçekler için oldukça 

yeterli olmaktadır (Büyüköztürk, 2012). Tek faktör ve 8 maddeden oluşan ölçeğin nihai 

haline yönelik maddeler, faktör yükü değerleri, madde ortalamaları, madde-toplam 

korelasyon değerleri ve güvenirlik değerleri Tablo 3’de verilmiştir.  
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Tablo 3. Ölçme Aracındaki Maddelere Ait Madde Faktör Yükleri, Madde İstatistikleri 

ve Güvenirlik Değerleri 

Faktör Madde 

No 

Faktör 

Yükü 

Madde 

Ortalaması (�̅�) 

Standart 

Sapma (Ss) 

Düzeltilmiş Madde-Toplam 

Korelasyonu (r) 

1 

M1 0,85 3,49 0,98 0,80 

M2 0,88 3,30 0,95 0,83 

M3 0,91 3,21 1,01 0,88 

M4 0,89 3,05 1,10 0,86 

M5 0,88 3,04 1,12 0,84 

M6 0,84 3,16 1,14 0,79 

M7 0,90 3,26 1,02 0,86 

M8 0,86 3,02 1,16 0,82 

Genel Madde Ortalaması 

Cronbach Alpha (α) 

:3,19 

:0,96 

M1: Dini bayramlarda bayramlaşma, M2: Nişan, nikah, düğün, sünnet ve mevlit gibi törenlere katılma, 

M3: Başsağlığı dilemek için/Taziyelerde bulunma, M4: Ev alan yakınlara ev görmeye/ Hayırlı olsuna 

gitme, M5: Bebeği olan yakınlara bebek görmeye katılma, M6: Askere gidenleri uğurlama, M7: Hasta 

ziyaretine katılma, M8: Hacdan dönenleri ziyaret etme. 

   Tablo 3’de görüldüğü üzere, ölçme aracında yer alan 8 maddeye ilişkin faktör 

yükleri 0,84 ile 0,91 arasında değişmektedir. Ölçekteki maddelere ait madde-toplam 

korelasyon değerleri 0,79 ile 0,88 arasında değişmektedir. Genel olarak madde toplam 

korelasyon değerlerinin 0,30 üzerinde olması maddelerin iyi düzeyde ayırt ediciliğe sahip 

olduğu şeklinde yorumlanmaktadır (Nurosis, 1994). Ölçme sonuçlarının güvenirliğine 

ilişkin hesaplanan Cronbach Alpha değeri 0,96 olarak elde edilmiştir. Elde edilen bu 

değer ölçekten elde edilen ölçümlerin iyi düzeyde güvenilir olduğuna işaret etmektedir. 

Araştırma kapsamında geliştirilen ölçme aracının güvenirlik ve geçerliğine kanıt sunmak 

amacıyla sunulan tüm bulgular değerlendirildiğinde, ölçme aracından elde edilen 

ölçümlerin güvenilir ve geçerli olduğu söylenebilir. 

   Beşli likert tipinde ölçeklendirilen maddeler, kentsel yaşamda bazı sosyo-kültürel 

değerler kapsamında, katılımcıların anket maddelerinde yer alan ifadelerin kendileri 
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açısından uygunluğunu 1 ile 5 arasında puan vererek ifade etmeleri istenmiştir. 

Değerlendirme yapılırken çok sık giderim seçeneğine 5, hiç gitmem seçeneğine ise 1 puan 

verilmiştir. Buna göre ölçekten alınan yüksek puan, katılımcıların ilgili boyuta ilişkin 

sosyo-kültürel değerlere tam bağlı oluşunun yüksek olduğunu; düşük puan ise tam tersi 

bir durumu ifade etmektedir. Aritmetik ortalamaların değerlendirilmesinde; (Dizi 

genişliği: En Yüksek Değer-En Düşük Değer = 5 – 1= 4), (Dizi Aralığı (a)= Dizi genişliği 

/ Yapılacak grup sayısı = 4/5 = 0,80) formülü kullanılmış olup, aralık genişliği sosyo-

kültürel değerler kapsamında; Ağırlık, Seçenek ve Sınırlar olarak sırasıyla: 1, hiç gitmem 

ve 1.00-1.79; 2, nadiren giderim ve 1.80-2.59; 3, ara sıra giderim ve 2.60-3.39; 4, sık 

giderim ve 3.40-4.19; 5, çok sık giderim ve 4.20-5.00 şeklinde gruplandırılmıştır.  

   Toplam 405 katılımcıya uygulanan anket yoluyla toplanan veriler, bireylerin 

sosyo-kültürel davranışları tekrarlama durumlarına göre farklılıkları yaş, eğitim, cinsiyet, 

medeni hal ve dini inanç durumu esas alınarak IBM SPSS 22 istatistiksel paket 

programında çözümlenmiştir. 

5.6. Araştırma Verilerinin Analizi 

Anket tekniği kullanılarak elde edilen veriler ham bilgiler oldukları için, bu 

bilgilerin belirli metot ve teknikler kullanılarak sistematize edilmesi ve istatistiksel olarak 

anlamlı hale getirilmesi gerekmektedir (Arslantürk, 2016: 158). Bunun için, toplanan 

verilerin çözümlenmesinde, bilgisayar ortamında “Statistical Package for the Social 

Sciences” (Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paket Programı) IBM SPSS 22 istatistiksel paket 

programı kullanılmıştır.  

Araştırma verilerinin analizinde, Ki-kare (2) testi, t-testi, varyans analizi 

(ANOVA) ve LSD Post-Hoc çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Birden fazla 

seçeneğin işaretlenmesine izin verilen (çok seçenek işaretleme) soruların 

değerlendirilmesinde deskriptif istatistikler ile çoklu yanıtların değerlendirilmesi 
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yapılmıştır. Çoklu yanıtların değerlendirilmesinde örnek sayısı (N) yükseltilmekte ve 

oranlar %100’e eşitlenmektedir veya (N) sayısı sabit tutulup, oranlar %100’ü geçmiş 

şekilde hesaplanmaktadır. Bu çalışmada N sayısı artırılarak ve oranlar %100’e eşitlenerek 

çoklu yanıtlı sorular analiz edilmiştir. 

Anket yoluyla elde edilen bilgiler Excel hesap tablosu programı yardımıyla 

düzenlenerek analize hazır hale getirilmişlerdir. Farklı özellikler bakımından faktörlerin 

karşılaştırılması yapılırken sürekli ve normal dağılıma sahip özelliklerde Grup 

Karşılaştırması (t-test) veya Varyans Analizi (ANOVA) testlerinden yararlanılmıştır. 

Sayılarak iki boyutlu tablolarda özetlenebilen özellikler için bulgular sayı ve yüzdelik 

olarak ifade edilmiş ve analitik değerlendirmede genelde Ki-kare testi kullanılmıştır. 

Katılımcıların cinsiyet ve medeni hal için sosyo-kültürel değerler toplam 

puanlarının belirlenmesinde, bu değişkenlerin örneklemi iki gruba ayırmasından dolayı, 

ilişkisiz gruplar t-testi (Independent Sample t-test) kullanılmıştır. Söz konusu değişkenler 

dışındaki (iki gruptan fazla) diğer parametreler için ise tek boyutlu varyans analizi 

(ANOVA) uygulanmıştır. Araştırmada, gruplar arasında yapılan çoklu karşılaştırmalarda 

ortaya çıkan gruplar arası farklılaşmaların kaynağını belirlemek amacıyla LSD Post-Hoc 

çoklu karşılaştırma testleri kullanılmıştır. Varyansların eşitliği durumunda söz konusu 

farkın kaynağını ortaya çıkarmak için LSD çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. 

Araştırma kapsamında, 8 maddeden oluşturulan sosyo-kültürel değerler 

ölçeğinden elde edilen ölçme sonuçlarının geçerlik çalışması amacıyla Temel Bileşenler 

Analizi yapılmıştır. Verinin faktör analizi için uygunluğunun belirlenebilmesi amacıyla 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Barlett küresellik testi kullanılmıştır. Güvenirlik analizi 

kapsamında ise, madde toplam korelasyon değerleri ile Cronbach Alpha (α) güvenirlik 

katsayısı değerleri raporlanmıştır. 
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6. İLGİLİ LİTERATÜR 

Bu bölümde, araştırmanın örneklem grubunu oluşturan kentsel dönüşüm 

sürecinde yapılan konutlarda oturan bireylerin, sosyo-kültürel yaşamları ile ilgili yapılan 

benzer veya bağlantılı yönleri bulunan çalışmalara yer verilmiştir. Bununla birlikte, 

Türkiye’de kentsel dönüşümün sosyal, kültürel ve dini boyutlarını birlikte ele alan 

kapsamlı bir çalışmaya da rastlanılmamıştır. 

Bu bağlamda, Türkiye’de Gökten (1991) tarafından, Toplu konutlarda insan-

mekân ilişkileri başlıklı yapılan çalışmada, İzmir ili Buca, Bornova ve Çiğli semtlerinde 

inşa edilen üç toplu konutta yaşayan 260 birey ile anket yapılmıştır. Katılımcıların 

yaşadığı konut ile önceki yaşadığı ev bakımından, binaların yüksekliği, konumu, ulaşımı, 

sosyal alanları, komşuluk ilişkileri mahremiyete etkisi gibi konular farklı açılardan 

karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda, toplu konutlarda yaşayan bireylerin, yaşadıkları 

mekâna ilişkin toplumsal açıdan çözümlenmesi gereken pek çok problemin olduğu ifade 

edilmiştir. 

Yüksel (2007), Kentsel dönüşümün fiziksel ve sosyal mekâna etkisi: Kuzey Ankara 

girişi kentsel dönüşüm projesi adlı çalışmasında, kentsel dönüşümün fiziksel ve sosyal 

mekâna etkisi üzerinde durmuştur.  Bu kapsamda, kentsel dönüşümün fiziksel ve sosyal 

mekâna etkisinin ortaya çıkarılması amacıyla, hem Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 

anket çalışmalarından (115 adet) yararlanarak hem de Yeşiltepe, Şenyuva, Güzelyurt ve 

Baraj mahallelerinde görüşme ve yeni anket (35 adet) uygulaması yaparak, araştırma 

alanına yönelik gözleme dayalı bilgilere yer vermiştir. Çalışma sonucunda, kentsel 

dönüşüm yapılan mekânda sadece mekânsal dönüşümün olmadığını, bunun yanında 

ekonomik, kültürel ve sosyal değişmelerin de yaşandığını ve dönüşümün toplumsal 

hayata olumlu veya olumsuz etkileri olduğunu tespit etmiştir. 

Benzer olarak, Ankara ilinde Gecekondudan apartmana geçiş sürecinde kültürel 

dönüşüm: Ankara Şentepe ve Birlik mahallesi örneğinin Bourdieucü bir çözümleme 
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denemesi adlı çalışma Korkmaz Yaylagül (2008) tarafından yapılmış olup, kentsel 

dönüşüm sonucunda gecekondudan apartmana geçen ve yeni ekonomik sermayeye 

kavuşan bireylerin, sosyal yaşam ortamlarında çevre ile kurdukları ilişkilerin etkisiyle 

nasıl bir kültürel dönüşüm geçirdikleri incelenmiştir. Bu kapsamda, kentsel dönüşüm 

uygulanan, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel bakımdan, birbirinden farklı iki mahallede 

(Birlik mahallesi ve Şentepe mahallesi), derinlemesine görüşme ve gözlem tekniğinden 

yararlanarak 22 kişi ile görüşme yapılmıştır. Çalışma sonucunda, kültürel dönüşümle 

birlikte bireylerin kazandıkları yeni ekonomik sermayeyi başka sermaye türlerine 

dönüştürüp dönüştürmedikleri ve komşuluk ilişkilerinin etkisiyle habituslarındaki 

dönüşümün nasıl deneyimlendiği konusuna dair sonuçları tespit etmiştir. 

Arlı (2009), Sosyal mekânda farklılaşma: denizli’de kırsal/kentsel dönüşüm 

(1990-2000) adlı çalışmada, Denizli’de kentsel ve kırsal farklılaşma ve değişim 

süreçlerini, genel nüfus sayım verilerini kullanarak istatistiki mütekabiliyet analizi ve 

hiyerarşik kümeleme analizi ile kentsel ve kırsal dönüşüm biçimlerinin yapısal ve ilişkisel 

boyutlarını ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Sonuç olarak, toplumsal mekân, toplumsal 

cinsiyet ve toplumsal farklılaşma olgularını süreçsel bir perspektifle analiz etmiştir. 

Mazlum (2010), Kentlileşme sürecinde toplumsal farklılaşma ve bütünleşme: 

Mersin ili örneği adlı çalışma ile Mersin iline dair kentleşme, kentlileşme, toplumsal 

bütünleşme ve farklılaşma konularını incelemiştir. Bu kapsamda, merkez ilçeye bağlı 12 

mahallede 608 kişiye anket ve mülakat tekniği uygulaması gerçekleştirmiştir. Araştırma 

sonucunda Mersin kenti, karma ve merkez mahallelerde görece sağladığı toplumsal 

bütünleşmeyi, gecekondu mahallelerinde sağlayamadığı ve homojen gecekondu 

mahalleleri etnik temelde siyasallaşıp gettolaştığı sonucunu elde etmiştir. 

Koyuncu (2011), 1980’den sonra kente göç edenlerin tutunma yolları: Konya 

örneği adlı çalışmada, göç, kentleşme ve kent hayatında gündelik ve sosyal yaşam gibi 

konuları ele almıştır. Bu kapsamda Konya il merkezinde kota örnekleme tekniği ile elde 
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etmiş olduğu 764 katılımcıyla araştırmayı tamamlamıştır. Araştırma sonucunda, kentin 

geçmişten miras aldığı tarihi dokusunu ve kültürel birikimini bugüne taşıdığı, düzenli ve 

güvenli bir kent yaşamına sahip olduğu, ulaşım imkanları ve planlı kentleşmeyle modern 

bir kent olma özelliğini gösterdiği, aynı zamanda geleneksel yapıların korunduğu, kente 

göç eden bireylerin barınma biçimleri ve yaşam tarzları ile sosyal, kültürel, siyasal tercih 

ve beklentileri ve halihazırdaki sosyal ilişkileri, ekonomik ve toplumsal sonuçlar 

açısından farklı ve özgün bir göç serüvenini yansıttığı sonucuna ulaşmıştır. 

Ergun (2011), Kentsel dönüşüm sürecine dönüşüm alanlarından bakmak: İstanbul 

Maltepe (Başıbüyük ve Gülsuyu Mahallesi) örneği adlı çalışmada, kent, kentleşme, 

kentlileşme, kent yoksulluğu, enformel sektör, gecekondu ve kentsel dönüşüm konularını 

irdelemiştir. Başıbüyük ve Gülsuyu mahallesinde 100 kişiye uyguladığı derinlemesine 

mülakat sonucunda, kentsel dönüşüm projeleri kentsel mekânların sosyal, kültürel, 

ekonomik ve fiziksel boyutlarını kapsaması gerektiği, aynı zamanda kente dair tüm 

aktörlerin söz sahibi ve paydaş olduğu uygulamalar olması durumunda, daha sağlıklı 

sonuçlara ulaşılabileceği sonucuna varmıştır. 

Korkma (2016), Kentsel dönüşümün sosyo-ekonomik boyutları (Diyarbakır 

örneği) adlı çalışmada, kent, kentleşme, kentlileşme ve kentsel dönüşüm konularını 

sosyolojik açıdan incelemiştir. Bu kapsamda, Diyarbakır Suriçi semti ve Alipaşa 

mahallesinde, derinlemesine gözlem tekniği ile 27 aileyi gözleme tabi tutmuş ve anket 

tekniği ile desteklemiştir. Çalışma sonucunda, kentsel dönüşümün olumsuz etkilerinin 

daha fazla olduğu, özellikle komşuluk ilişkilerini zayıflatma, ekonomik açıdan olumsuz 

etkileme gibi sonuçlara ulaşmıştır. 

Ekincikli (2019), Sivas Esentepe mahallesinde kentsel dönüşümün sosyolojik 

yansımaları adlı çalışmada, Esentepe mahallesinde yaşayan halkın kentsel dönüşüm 

projesine dair görüşlerini ve projeden sosyal, kültürel ve ekonomik olarak etkilenme 

derecelerini ölçmeye çalışmıştır. Bu bağlamda, tesadüfi örneklem tekniği uygulayarak 
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125 kişiye anket uygulamış olup, elde edilen sonuçlara göre katılımcıların büyük 

çoğunluğunun, bulunduğu ortamdan memnun olmalarına rağmen kentsel dönüşüm 

projesinin uygulanmasına da olumlu yaklaştıklarını ifade etmiştir. 

Aytaş (2019), Kentsel dönüşümün sosyolojik ve ekonomik etkileri: Fikirtepe 

örneği adlı çalışmada, gecekondulaşma, kentleşme ve kentsel dönüşüm konularını, 

sosyal, kültürel ve ekonomik boyutları çerçevesinde incelemiştir. Bu kapsamda, Fikirtepe 

yerleşim yerinde 50 kişiye mülakat tekniği uygulanmış olup, elde edilen sonuçlara göre, 

kentsel dönüşüm sürecinin, dönüşümün gerek içeriği ve gerekse yöntemi bakımından 

bölgedeki halk tarafından ilk aşamada tam olarak anlaşılamadığı sonucuna ulaşılmış, 

dolayısıyla bölgede iyi niyetle başlayan dönüşüm sürecinin zaman içinde güvensiz bir 

zeminde ilerlemesine ve sürecin uzamasına neden olduğu ifade edilmiştir. Kentsel 

dönüşüm süreciyle beraber bölgede yeşil alan, çocuk parkları, okul gibi sosyo-kültürel 

donatı yetersiz olduğu halde konut alanlarının artmaya başladığı, alt yapı yetersizliği ve 

nüfus artışı yaşandığını tespit etmiştir. Bölgede yaşayan bireylerin sosyo-kültürel ve 

ekonomik yönleri olumsuz etkilendiği sonucuna varılmıştır. 

Elmastaş (2020), Kentsel dönüşümün sosyolojik ve ekonomik etkileri: Antalya 

Kepez Santral mahallesi kentsel dönüşüm örneği adlı çalışmada, Kepez-Santral 

mahallesinde 30 kişiye uyguladığı derinlemesine görüşme ile elde ettiği sonuçlara göre, 

kentsel dönüşüm sadece fiziksel boyutuyla ele alınmaması gerektiği, bunun yanında 

sosyal, ekonomik, kültürel boyutları da ele alınarak, katılımcıların aidiyet bağları, 

komşuluk ilişkileri ve akrabalık bağlarına zarar vermeden kentsel dönüşüm 

uygulamalarının yapılması gerektiği sonucuna ulaşmıştır. 

Kuşin Tarlabaşı (2022), Kentsel dönüşüm, yerinden edilme ve değişen hayatlar: 

İstanbul-Erenköy ve Fikirtepe karşılaştırması adlı çalışmada, Erenköy ve Fikirtepe’de 34 

kişiyle derinlemesine görüşme gerçekleştirdiği araştırma sonucunda, kentsel dönüşüm 

sonucu değişen hayatları, sosyolojik bakış açısıyla karşılaştırmalı olarak incelemiş, 
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kentsel dönüşümün toplumsal yaşamda neden olduğu değişimleri kent sosyolojisi 

bağlamında analiz etmiştir.  

Araştırma konusu bağlamında yapılan çalışmalar genel olarak incelendiğinde, 

kentsel dönüşüm uygulamaları katılımcılara bazı yönlerden avantajlar sunarken, bazı 

yönlerden ise dezavantajlar sunmaktadır. Bu nedenle, söz konusu olumsuzlukların en aza 

indirilmesi için, kentsel dönüşüm uygulamalarında tüm paydaşların söz sahibi olmaları 

gerektiği sonucuna varılmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 

KENT, KENT(Lİ)LEŞME, KENTSEL DÖNÜŞÜM VE DİN 

 1. KENT KAVRAMI 

1.1. Kentin Tarihsel Serüvenine Kısa Bir Bakış 

Lewis Mumford (2019), Tarih Boyunca Kent, Kökenleri, Geçirdiği Dönüşümler 

ve Geleceği adlı çalışmasında, kentin ne olduğu, hangi süreçlerden geçerek nasıl ortaya 

çıktığı, ne tür fonksiyonlara sahip olduğu ve hangi amaçları karşıladığına dair tek bir 

tanım ve betimleme yapılamayacağını ifade etmektedir. Ona göre, tek bir tanım ve 

betimleme, organizmalara benzeyen kent olgusunun, embriyo evresinden olgunluk 

evresine kadar ve nihayetinde fiziksel çözülmeye kadar geçirdiği bütün değişim ve 

dönüşümleri açıklamakta yetersiz kalacaktır. Ayrıca, kentin kökenine dair kesin bilgi, 

bizim için karanlıkta ve gömülüdür. Kentin, gelecekte nasıl bir halde olacağını bugünden 

tahmin etmek ise oldukça zordur (Mumford, 2019: 13). 

Kente dair söz konusu yaklaşımdan sonra, kentin ortaya çıkışı konusunda bazı 

tahminlerde bulunmak mümkündür. Kentin ilk oluşma evresi olan ilk formunun ortaya 

çıkmasında, işlevsel açıdan birçok faktör bulunduğu söylenebilir. Bu faktörlerden biri, 

aile ve kabile gruplarının hac yapmak amacıyla dini amaçlı törensel toplanma yerlerinde 

belli dönemlerde bir araya gelerek toplanmaları, bir yaşam alanının meydana gelmesini 

sağlamıştır. Bunun yanı sıra, insanlar temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla coğrafi 

olarak kendilerine en uygun yerler seçmeleri diğer bir faktördür. Çünkü, tarımla geçinen 

köyler ve kasabalardan önce, insanlar kendi yaşamları için doğal, uygun yaşam alanları 

aramıştır. Özellikle, yıl boyu akan akarsular, tükenmeyen su kaynakları, etrafı korunaklı 

tepeler, su ürünleriyle dolu nehir ağızları ve buna benzer yerler, insanların bir arada 

yaşamasına zemin oluşturduğu söylenebilir (Mumford, 2019: 20). Ayrıca, ulaşımın uygun 
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olduğu yerler, kentin konumu açısından işlevseldir (Weber, 2018: 18). Böylece hem dini 

törensel toplanma yerleri yani din faktörü hem de coğrafi uygunluk ve ulaşım imkanları, 

kentin ilk formunu veya embriyo evresini oluşturduğu söylenebilir.  

Söz konusu kentsel yaşamın ilk formunun ortaya çıkışından sonra, M.Ö. 4000 

yıllarında doğu Akdeniz kıyıları ve civarında, Hindistan’ın kıraç bölgelerinde çeşitli 

grupların, yerel bölgeye özgü toplulukların yaşadığı düşünülmektedir. Bu toplulukların 

yaşadığı yere özgü ve oluşturduğu yaşam habitatına ait bir çeşit ekonomik yapılarının da 

olduğunu söylemek mümkündür. Avcılar, toplayıcılar, balıkçılar ve yerleşik hayata sahip 

çiftçiler ile diğer alanlara dağılmış kabileler, yaptıkları çeşitli buluşlarla kendilerine özgü 

bir çeşit ekonomik yapıya sahip olduğu söylenebilir (Childe, 2006: 103). Özellikle, 

yerleşik hayata sahip çiftçilerin ortaya çıkışı ve toprağın işlenmesini mümkün kılan 

buluşlarla toprağın işlenmesi, tarıma dayalı ürün elde edilerek, beraberinde artı ürün 

olayının yaşanması, kentlerin meydana gelişini hızlandırmıştır denilebilir (Bookchin, 

1999: 45). 

Tüm bu gelişmeler kentlerin ortaya çıkmasında işlevsel olmakla birlikte, günümüz 

kentlerin ilksel yapısı, eski dönemin küçük yerleşim sisteminde de bulunduğu tahmin 

edilmektedir. Günümüzde kentlerin sahip olduğu evler, yollar ve kutsal yerler, tarihin ilk 

yerleşim yerlerinde de kendine özgü bir şekilde bulunuyordu. Kentlerin, ileride sahip 

olacağı bazı kurumların da ilksel formu, ilk yerleşim yerlerinde şekillenmeye başladığı 

söylenebilir. Örgütlü bir yönetim sistemi, yasalaşma ve adalet sisteminin ilk formu, eski 

zaman köylerinde ihtiyar heyeti bünyesinde toplanmış durumdaydı. Kent yapısının birçok 

özelliği, potansiyel olarak köylerde mevcuttu ancak gelişmekte olan bir embriyodan 

ziyade, henüz döllenmemiş bir yumurta durumundaydı. Bu yumurtanın farklılaşması ve 

karmaşık kültürel gelişimini başlatabilmesi için, babadan gelecek olan tamamlayıcı 

kromozomlara ihtiyacı vardı. Her ne kadar günümüzde elde edilen bulgulara dayanarak, 

kentin fiziki yapısının oluşumu, tarihsel olarak neolitik çağ kültürünün son dönemine 
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dayanıyor olsa da aslında kentin ortaya çıkışı, paleolitik ve neolitik çağ kültürünün bir 

araya gelerek, birleşmesi sonucu ilk evresini oluşturduğu tahmin edilmektedir. Adeta iki 

kültürün evliliği gibi düşünülebilir (Mumford, 2019: 33).  

Bu gelişmelerden sonra, günümüzde yapılan arkeolojik bulgular ışığında 

denilebilir ki, tahıl tarımı, saban, çömlek, tekne yapımı, el dokumaları, metal kullanımı, 

soyut matematik bilgi, astronomik gözlem ve takvimin kullanılmasıyla beraber, daha da 

önemlisi yazının bulunması ve hayata geçirilmesi, M.Ö. 3500-3000 yılları arasında 

meydana geldiği söylenebilir (Mumford, 2019: 47). Hatta bu tarihlerden çok daha önceki 

dönemlerde bile, söz konusu hayata geçirilen buluşların bazıları Çatalhöyük’te yaşandığı 

düşünülmektedir (Hodder, 2001). Yine arkeologların bulgularına göre, M.Ö. 3000 

yıllarında, Mısır, Mezopotamya ve İndus vadisi o dönemde artık basit çiftçilerden oluşan 

yerleşim yerleri değil, aksine çeşitli mesleklere sahip ve farklı sınıfları bünyesinde 

toplayan devletlere ev sahipliği yapmaya başladığı söylenebilir. Bu devlet sisteminde, 

rahipler ve prensler vardır, profesyonel askerler ve çeşitli işçiler yer almaktadır. Alanında 

uzman zanaatçılar, memurlar, yazıcılar ve daha birçok kurumsallaşma kendini 

göstermeye başlamıştır. Çünkü, arkeologların o döneme ait gün yüzüne çıkardıkları 

sadece tarım ve ev aletleri değil, bunun yanında tapınak eşyaları, silahlar, uzman 

zanaatçıların ürettikleri eşyalar, mücevherler bulunmuştur. Bununla birlikte, o döneme ait 

yapılar sadece çiftlik evleri ve kulübeler değil, bunun yanında saraylar, tapınaklar, anıtsal 

mezarlar ve çeşitli atölyeler de ortaya çıkmıştır. Arkeologların ortaya çıkardığı 

bulgulardaki bu değişiklik, dönemin ekonomik yapısı hakkında bilgi vermektedir. 

Ekonomik yapıdaki değişme, o bölgede nüfus artışının ve yoğunluğunun yaşandığı 

işaretini vermektedir. Böylece, rahiplerden, askerlerden, tüccarlardan, zanaatçılardan ve 

memurlardan oluşan yeni sınıfların, söz konusu dönemde yaşadığını söylemek 

mümkündür (Childe, 2006: 104). 
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Bu yaşanan süreçler ve gelişmelerden sonra ilk kentler, Fırat, Dicle ve Nil 

Nehri’nin olduğu yerlerde, Mezopotamya ve Mısırda inşa edildiğini, yine gün yüzüne 

çıkarılan bulgular ışığında tahmin etmek mümkündür. Özellikle, Mısırın Nil vadisi 

kentsel yerleşme açısından önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Diğer yandan 

Hindistan’ın İndus vadisi ve Çin’de Sarı Nehir, ekolojik açıdan ilk kentsel yerleşmelere 

zemin oluşturduğu söylenebilir. Bu durumda, ilk ketlere tarih vermek gerekirse, 

Mezopotamya bölgesinde M.Ö. yaklaşık 3500 yılında, Mısırda M.Ö. yaklaşık 3000 

yılında, Çin ve Hindistan’da ise M.Ö. yaklaşık 2500 yılında ortaya çıktığı tahmin 

edilmektedir (Bal, 2018: 35). Bu dönmeden sonra, Batıda ilk kentler, Girit, Yunanistan 

ve Roma aracılığıyla Avrupa’ya yayılarak ve nihayetinde Amerika’da meydana gelmeye 

devam etmiştir (Falay, 1985: 95). 

Batı’da kentlerin meydana gelmesi, Antik Yunan kentlerinin inşası ile mümkün 

olmuştur. Batı kentlerinin ortaya çıkışına, Antik Yunan siteleri referans gösterilebilir. Söz 

konusu kentlerin oluşturduğu yapıya “polis” denilmektedir. Polis, Yunanistan bölgesinde 

yaşayan bir toplumdur. Kent ve devlet iç içe geçmiş, birbirinin yerine kullanılmaktadır. 

Antik Yunan şehir devleti olan polis, çevresindeki köyleri de kapsayacak şekilde doğal 

coğrafi sınırlara sahip olmakla birlikte, siyasal bir yapıyı da bünyesinde barındıran, içinde 

bulunduğu coğrafyaya hâkim küçük bir devlet yapısına sahipti (Kaya, 2014: 28). Civis 

ise, polis kentinin yurttaşı ve iyi bir yaşam standardına sahip, kentlerde yaşayan kent 

sakinleri idi. Antik kentler genel olarak, tapınaklar, pazarlar ve tiyatro mekanlarından 

oluşmakta ve ibadetin, ticaretin ve eğlencenin hâkim olduğu yerlerdi (Rıttersberger-Tılıç, 

2017: 3). Nüfus bakımdan ise, çoğu zaman 100.000’in üzerinde olduğu tahmin 

edilmektedir (Kıray, 2007: 9). 

Antik Yunan devletleri M.Ö. kentsel kimliğini ve özelliğini kaybetmeye başlamış 

ve yerine Roma siteleri kurulmuştur. Bundan sonraki süreçte, kent devletleri olarak 

kendini gösteren yapılar, imparatorluk sisteminin hayata geçirilmesiyle krallıklara yerini 
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bırakmıştır. Özellikle, Roma İmparatorluğu, kendine özgü askeri, siyasi ve ekonomik 

yapısı ile Akdeniz kıyılarında surlarla çevrilmiş küçük veya büyük kentleri bünyesine 

katarak bir ağ oluşturmuştur (Kaya,2014: 30). Nüfusu ise çoğu zaman 500.000’in 

üzerinde olduğu tahmin edilmektedir (Kıray, 2007: 9).   

Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla birlikte, M.S. 10. yüzyıla kadar Batı 

kentlerinde nüfus azalmış, ticaret ve yaşam kalitesi düşmüş, olumsuz şartların egemen 

olduğu bir feodal döneme geçilmiştir. Orta sınıfa özgü tüccar ve esnaftan oluşan 

ekonomik özellik, neredeyse hiçbir kentte görünmemeye başlamıştır. Hukuk ve diğer 

toplumsal kurumlar çöküntü yaşamaya başlamış, kentsel nüfus azalmış ve ekonomik 

üretkenlik kaybolmaya başlamıştır (Rıttersberger-Tılıç, 2017: 6). Akdeniz çevresindeki 

kentler ile Avrupa kentleri yıkılmaya başlamış ve yeni yapılan kentler ya eski antik 

kentlerin üzerine ve manastır civarına yapılmış ya da feodal sistemdeki şatoların yanına 

inşa edilmiştir. Böylece kentler, şövalye garnizonu ve kilisenin denetimi altına girmeye 

başlamıştır (Kaya, 2014: 31).  

Orta çağın surlarla çevrili kentleri hem savunma amacıyla inşa edilmiş hem de 

estetik açıdan güzel görünmek için yapılmıştır. İçe kapanık kentler olmaları, bu kentlerin 

en önemli yapısal özellikleri olmakla birlikte, nüfusu 100 binin üzerine pek çıkmadığı 

düşünülmektedir (Keleş, 1993: 20). Orta çağın kentleri, kendine özgü karakteristik bir 

gelişme göstermiştir ve kentlerin büyüklüğünden ziyade, kent sayısında bir artış 

yaşanmıştır (Kıray, 2007: 9). Özellikle, 9. yüzyılda ticaretin öneminin azalmasıyla 

birlikte, kentsel yapıda ve kentsel ilişkilerde farklılaşma yaşanmıştır. Dönemin kentleri 

artık kilisenin denetimi altına girerek, piskoposlara bağlı olarak şekillenmeye başlamıştır. 

Kent halkı ise, katedral ve diğer kilise topluluklarına bağlı din adamlarından, 

manastırlardaki rahiplerden, kilise okullarındaki öğretmenlerden, öğrencilerden, özgür ve 

köle durumunda olan hizmetkarlardan ve zanaatkarlardan oluşan bir nüfus yapısına 

değişmiştir. Ekonomik olarak ise, kentte her hafta pazar kurulmakta ve çevre köylerden 
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gelen köylüler ürünlerini pazarlamakta ve yıllık panayırlar yapılmaktadır (Pirenne, 2019: 

47-61). 

15. yüzyıldan sonra kentler, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak tekrar 

canlanmaya ve gelişmeye başlamıştır (Kıray, 2007: 9). 18. yüzyıla kadar, yani sanayi 

öncesi kentler olarak nitelendirdiğimiz kentler, ithal ettikleri gıda maddeleri ile 

hammaddelere bağlı birer pazar merkezlerinden oluşuyordu. El yapımı eşyaların 

üretildiği kentsel mekanlar, ayrıca siyasi yapısıyla, dini ve eğitsel fonksiyonuyla da öne 

çıkmaktaydı. Hindistan’daki Benares ile Irak’taki Kerbela daha çok dinsel yönü ağır 

basan bir merkez konumunda iken, Çin’deki Pekin hem siyasal yönü hem de eğitsel yönü 

öne çıkıyordu (Sjoberg, 2002: 37-54). Bu dönemde kentlerin mekânsal yapısı, içinde 

bulunduğu doğal şartlara göre şekilleniyordu. Sokakları dar, yolları ise sadece insanların 

ya da hayvanların geçeceği şekilde yapılmıştı. Evler az katlı, içinde yaşayan nüfus ise 

çoktu. Sokaktaki evler birbirine çok yakın, bundan dolayı komşuluk ilişkileri gelişmişti. 

Ayrıca evler, atölye olarak da kullanılabiliyordu. Dini yapılar ise, ya okul olarak 

kullanılmakta veya alışveriş merkezi olarak işlev görmekteydi. Nasıl ki, Osmanlı’da, 

kentsel mekânın merkezinde büyük bir cami bulunmakta ve o camiden dışa doğru açılıp 

genişleyen bir kent yapısı şekillendiği gibi, orta çağ Avrupa’sında da katedral, kentin 

merkezinde bulunmakta ve toplumsal ilişkilerin odak noktası olarak görünüyordu 

(Sjoberg, 2002: 37-54). 

Sanayi öncesi kentlerin ekonomik yapısı, günümüz kentlerin ekonomik 

yapısından oldukça farklıdır. Günümüzde kullanılan cansız enerji kaynağı, o dönemde 

mevcut değildi, malları, eşyaları üretebilmek için, canlı enerji kaynağı olarak insanlar ve 

hayvanlar kullanılıyordu. Ekonomik açıdan farklılaşmanın, ihtisaslaşmanın az olduğu bu 

kentler, pazar ve alışverişin merkezi olmakla birlikte, toplumsal tabakalaşma açısından 

sert bir ayrıma sahipti. Etnik gruplar farklı mahallelerde, çeşitli zanaatkarlar ve farklı iş 

kollarına mensup meslek sahipleri, kendine ait yerlerde yaşıyordu (Kıray, 2007: 9). 
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Kısaca, sanayi kenti ile sanayi öncesi kent arasında en belirgin temel unsur, teknolojik 

farklılıktır denilebilir (Sjoberg, 2002: 37-54). 

18. yüzyılın ortalarından, 19. yüzyılın ortalarına kadar yaşanan süreçte, ekonomik, 

teknolojik, siyasal ve sosyo-kültürel açıdan, tüm toplumsal alanda geniş çaplı değişim ve 

dönüşüm yaşanmıştır. Ekonomik yapıdaki feodal ilişkiler, yerini kapitalizm sistemine 

bırakmıştır. Teknolojinin geliştirilmesi sonucu, malların üretimi için canlı enerji 

kaynağından cansız enerji kaynağına, yani buhar gücü, elektrik ve çeşitli maden 

kaynağına yerini bırakmıştır. Siyasal ve politik alanda da köklü değişimler yaşanmıştır. 

Fransız Devrimi sonrası, monarşi yıkılmış, yerine Cumhuriyet kurulmuştur ve birçok 

politik olay yaşanmıştır (Gönç-Şavran, 2013: 18-21). Yaşanan bu köklü değişimle 

beraber, kentlerin yapısal özellikleri de değişerek, kentler, modern kentlere dönüşmeye 

başlamıştır. Modern kentler ise, endüstrileşmenin ve kapitalistleşmenin yoğun olduğu, 

malların ve çeşitli ürünlerin toplandığı ve dağıtıldığı, ekonominin ve idarenin merkezi 

konumda olduğu bir şekle bürünmüştür (Kıray, 2007: 10). 

1.2. Kentin Tanımı ve Genel Özellikleri 

Tarih boyunca insanlar, zaman ve mekân sınırları içinde (Keleş, 1993:74), 

bulunduğu zamanın ruhuyla kültür ve medeniyet inşa ederek, kendilerine özgü bir yaşam 

ve yerleşme biçimi olarak kentler kurmuştur. Bu inşa edilen kentler, insanlık kültürünün 

cisimleşmiş yansıması, bir aynası olmuştur (Çelik, 2015: 80-81). İnsanlığın kültür ve 

medeniyetinin göstergesi olan söz konusu kenti tanımlarken, kent araştırmacıları 

tarafından farklı tanımlar yapıldığı görülmektedir. Bu bağlamda Wirth, kenti sosyolojik 

açıdan şöyle tanımlamıştır; kent, toplumsal yönden türdeş olmayan insanların bir arada 

olduğu, farklı ırkların ve kültürlerin kaynaştığı, bununla beraber göreceli olarak geniş, 

nüfus bakımından yoğun, toplumsal açıdan heterojen yerleşim yeridir (Wirth, 2002: 77-

106). 
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Keleş ise, demografik ve ekonomik ölçütlere biraz ağırlık vermiştir. Ona göre 

kent, nüfusu 10.000’i aşmış, belli sınırlar içinde yoğunluk kazanmış, iş bölümü, 

uzmanlaşma ve türdeş olmayan niteliklerin bir arada olduğu mekanlar olarak ifade 

edilmiştir. Bununla beraber, kenti, “mal ve hizmetlerin, üretim, dağıtım ve tüketimi 

sürecinde toplumun sürekli olarak değişen gereksinmelerini karşılamak için ortaya çıkan 

bir ekonomik mekanizma“ (Keleş, 1993: 74-75), şeklinde tanımlamıştır.  

Weber’in kent tanımlaması ise biraz farklıdır, kenti tanımlarken yapısal olarak 

kaleden de bahsetmektedir. Gerçek anlamda bir kentsel topluluk, ilk olarak Avrupa’da 

ortaya çıktığını ve kent toplumunun alışveriş ve ticaret ilişkileri üst seviyede olması 

gerektiğini ifade etmektedir. Ona göre kent, kendine özgü bir kaleye, alışveriş ve ticaret 

için bir pazar yerine, kendine has bir mahkemesi, özerk bir hukuk sistemi ile belli bir 

birlik biçimi ve kısmi bir özerkliği bulunan, kendi kendini yönetebilme becerisine sahip 

yerleşim yerinden oluşmaktadır (Weber, 2018: 93).  Weber’e göre basit anlamda kent, 

göreli olarak kapalı bir yerleşim alanında, birçok ayrı ayrı konutların bir arada 

kümelenmesidir. Weber’in iktisadi anlamda kent tanımı ise, “sakinlerinin hayatlarını 

tarımdan değil, esas itibariyle ticaret ve alışverişle kazandıkları bir yerleşim yeridir” 

(Weber, 2018: 73-74), şeklinde ekonomik bir kent tanımı yapmıştır. 

Kıray’a göre kentler, tarım dışı üretimin yapıldığı, toplandığı, denetlendiği, 

dağıtımının koordine edildiği, sanayi ve hizmet faaliyetlerinin merkezinde olan aynı 

zamanda, üst düzey teknolojik gelişmenin yaşandığı, gerekli nüfus büyüklüğü ve 

yoğunluğu olan, uzmanlaşma ve iş bölümü karakteristiğine sahip, dinamik, karmaşık 

mekanlar (Kıray, 2007: 28) olarak tanımlanmıştır. Benzer şekilde, Altan ise kenti “nüfusu 

belli bir büyüklüğü ve yoğunluğu aşan, ekonomisi tarım dışı etkinliklerde yoğunlaşan ve 

kendi nüfusundan başka, etki alanı içinde yaşayanlara da hizmet sağlayan yerleşmelere 

verilen addır” (Altan, 2011: 13), şeklinde tanımlamıştır. Tüm bu tanımlardan sonra, Türk 

Dil Kurumu’nun kent tanımı incelendiğinde, “Nüfusun çoğu ticaret, sanayi, hizmet veya 
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yönetimle ilgili işlerle uğraşan, genellikle tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı, 

kent, site” (URL 3), şeklinde bir kent tanımı yapıldığı görülmektedir. 

Sonuç olarak kentler, coğrafi açıdan sınırları belli bir mekânda, ırk, meslek, kültür, 

sosyo-ekonomik sınıfları barındıran, heterojen yerleşim yerleridir. Mekânın sınırlılığı 

nedeniyle nüfus yoğunluğu yaşanmakta ve sakinleri fiziki açıdan birbirine yakın 

olmalarına rağmen, sosyal mesafe bakımından birbirinden uzak ve yabancı olmaktadır. 

Sosyal ilişkiler, geleneksel hayat tarzının hâkim olduğu gayri resmi ilişkilere göre değil, 

resmi ve rasyonel yasalara göre kuruludur. Kendine özgü dinamik bir kültüre sahip olan 

kent, sosyal ilişkilerin ve sosyo-kültürel değişimin yoğun yaşandığı mekanlardır. Ayrıca, 

teknolojinin ve ekonominin yanı sıra, eğitimin, sanatın, sağlığın ve bilimin geliştirildiği 

yerdir. Kentin olumsuz yönü ise, suç, alkol, uyuşturucu alışkanlıkları, kazalar, yoksulluk, 

anomi ve yabancılaşma gibi sorunlar olduğu söylenebilir (Bal, 2018: 34). 

1.3. Klasik Sosyologların Kent Yaklaşımları 

18. yüzyılın ortalarından, 20. yüzyılın başlarına kadar, toplumsal alanda büyük 

çaplı değişim ve dönüşüm yaşanmıştır. İlk olarak İngiltere’de başlayan sanayileşme 

süreci, Batı Avrupa’ya ve diğer ülkelere yayılarak devam etmiştir. Sanayi devrimi olarak 

adlandırılan bu süreç, tek bir olay değil, birbiriyle ilişkili birçok gelişmeyi bünyesinde 

barındırmaktadır. Geleneksel, kırsal yaşam tarzı olan tarım toplumundan, endüstri 

toplumuna, modern karmaşık bir kentsel hayata geçiş durumudur. Endüstrileşmenin 

etkisiyle insanlar, çiftliklerini ve tarımsal uğraşlarını bırakarak, fabrikalaşmanın 

yaşandığı kentlere, kitleler halinde akmaya başlamış ve yaşanan göç sonucu, kentler hızla 

yoğunlaşmaya başlamıştır (Giddens, 2012: 944-986; Ritzer ve Stepnisky, 2014: 24). 

Böylece, birçok toplumsal problemlerin de meydana gelmesi kaçınılmaz olmuştur.  

Köklü değişim ve dönüşümlerin yaşandığı bu dönemin toplumsal yapısında, aile 

ve eğitim kurumları da dönüşüme uğrayarak, geleneksel geniş ailenin yerini modern 

çekirdek aile almış ve eğitimin içeriği değişerek, endüstrinin ihtiyacına yönelik işgücü 
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yetiştirme kurumuna evrilmiştir. İşçi sınıfına dönüşen bu insanların çalışma koşulları, 

sosyal yaşam durumları ile işçi ve işveren arasında çıkar çatışmasının oluşturduğu 

gerginlik, kitlesel olarak işçi hareketlerine dönüşmüştür. Bu sırada dönemin sosyologları, 

geleneksel toplumdan modern topluma dönüşümü kentsel mekân düzleminde anlamaya 

ve analiz etmeye çalışmıştır. Geleneksel toplum ile sanayi toplumunu, kır-kent karşıtlığı 

üzerinden yorumlamıştır. Marx, Durkheim, Weber, Tönnies ve Simmel gibi klasik 

sosyologlar, içinde bulunduğu dönemin toplumsal yapısını, sosyal ilişkilerini, değişimini 

ve dönüşümü anlamaya çalışırken, derinlemesine saha çalışmasından ziyade, toplumu, 

kendilerine özgü kavramlar üzerinden çözümlemeye çalışmıştır (Ritzer, 2011: 5-6; 

Koyuncu, 2011: 33). 

1.3.1. Ferdinand Tönnies ve Kent Yaklaşımı 

Birçok toplumsal problemlerin ortaya çıktığı, köklü değişim ve dönüşümlerin 

yaşandığı 19. yüzyılın toplumsal yapısını analiz eden Tönnies, bu dönemde doğal istemin 

ve ussal istemin baskın olduğu iki tip toplumsal iradenin meydana geldiğini 

düşünmektedir. Bunlardan biri mizaç ve karaktere bağlı doğal irade, diğeri amaca 

ulaşmak için farklı araçları kullanabilme yetisi ve hedefe ulaşmak için en uygun aracı 

seçebilme yeteneğine bağlı yapay irade, yani rasyonel iradedir. Tönnies’e göre, 

geleneksel topluluk biçimi olan “Gemeinschaft” (Cemaat), doğal iradeye sahip doğal bir 

topluluk iken, modern ve kentsel toplum tipine karşılık gelen Gesellschaft (Cemiyet) tipi 

toplum ise, yapay iradeye sahip rasyonel bir toplumdur (Tönnies, 2000: 202-203).  

Tönnies, içinde bulunduğu söz konusu dönemde, “Gemeinschaft” kavramını 

kullandığı geleneksel yaşam biçimini yansıtan toplulukta, aile ve din sosyal kontrol 

mekanizması işlevi gördüğünü, doğuştan elde edilmiş statü ön planda olduğunu ve 

insanlar birbiriyle ya kan bağı ya da evlilik bağı ile bağlı olduğunu tespit etmiştir. Sosyal 

münasebetler ise doğal, duygusal ve yüz yüze ilişkilerden oluşmaktadır. İnsanların ikamet 

ettiği yerleşim yerinde, aidiyet duygusu yüksek, akrabalık bağları güçlü, komşuluk 
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ilişkileri ise ileri düzeyde seyretmektedir. İnsanlar bireysel çıkarlardan ziyade, ortak 

çıkarlara, ortak yaşam biçimine ve sosyal dayanışmaya bağlanmıştır. Bireylerin 

iradesinde aynilik görülmekte ve iradeler, cemaatin iradesi içinde erimektedir (Sanay, 

2014: 44).  

Sanayileşme ve kentleşme ile beraber toplum, cemaat tipi doğal iradeye bağlı 

topluluktan, cemiyet tipi rasyonel iradeye bağlı topluma evrilmeye başlamıştır. Artık 

sosyal ilişkiler bireyci, bireyin çıkarını gözeten, amaca yönelik, rasyonel, hesaplı, kırılgan 

ve yüzeysel ilişkiler olmaya başlamıştır. Toplumda bireysel irade sözleşmeye dayalı 

olmakla birlikte, bireysel mülkiyet ön plana çıkmıştır. Yasama, yazılı normlarla 

düzenlenmekte, ekonomik bakımdan endüstriyel üretime dayalı olup, entelektüel açıdan 

bilim temel alınmıştır. Sosyal yaşamda moda ve geçici zevklerin önemi artmıştır. 

Tönnies’in, kır-kent tipleştirmesinde cemaat geleneksel topluluğa, cemiyet ise kentsel 

topluma karşılık geldiği söylenebilir. Ancak, her iki karakteristik toplum tipide, aynı 

anda, birlikte bulunabilmesi de mümkündür (Tönnies, 2000: 185-217; Giddens, 2012: 

946; Sanay, 2014: 44). 

1.3.2. Georg Simmel ve Kent Yaklaşımı 

Simmel, kent hayatının, özellikle metropol kentlerin, bireylerin zihinsel 

dünyalarını nasıl şekillendirdiğine dair önemli analizler yapmıştır. Simmel, Metropolis 

and Mental Life (Metropol ve Zihinsel Yaşam) adlı çalışmasında, kent hayatındaki günlük 

yaşamın, bireyleri izlenimler, imgeler, duyumlar ve etkinlikler bombardımanına tabi 

tuttuğunu ifade etmektedir (Giddens, 2012: 946; Turner, 2014: 332). Ona göre, metropole 

özgü bireyin karakteristik yapısı, iç ve dış uyarıcıların hızlı ve sürekli değişimi ile sinirsel 

uyarımın yoğunluğuna bağlı olarak gelişmektedir (Simmel, 2000: 168). Çünkü kent 

ortamında her farklılığı kaydeden insan zihni, art arda gelen anlık izlenimler karşısında 

sürekli uyarılmaktadır. Bu aşırı uyarılma, hızlı ve sürekli olarak değişmekte, değişen 

imgelerin yoğunluğu da bireyin o anda zihinsel bir değerlendirme yapmasına zaman 
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tanımamaktadır. Böyle bir durumda birey, çok az derinliğe sahip bir bilinçlilik 

göstermekte, imgelerin ve izlenimlerin karşısında tepki gösterme karakteristiği zayıf 

düşmektedir (Kaya, 2014: 43; Simmel, 2019: 94). Böylece bireyler, yapmacık tavırlar ve 

ani değişkenlikler gösterebilmektedir. Bunun nedeni, bireyin içsel dünyası ile ilgili değil, 

sadece farklı olduğunu gösterme, diğer bireyler arasında sivrilme, dikkat çekici bir 

şekilde imaj sergilemekle ilgilidir. Çünkü kent hayatında, bireyler arası temaslar oldukça 

kısa ve seyrektir, bundan dolayı bireyler, dikkat çekme, göze çarpma, kendini belli etme 

ihtiyacı duymakta, kendilerini hızlı ve özlü bir şekilde ifade etme zorunluluğu 

hissetmekte ve çarpıcı bir izlenim bırakma ihtiyacı duymaktadır (Simmel, 2000: 167-

184). 

Bununla beraber, kent hayatında dakiklik, hesaplana bilirlik ve kesinlik, bireyler 

üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Kent hayatının bu kesinlik ve netlik gerektiren 

özelliği, bireylere ayrıca bir bıkkınlık hissini vermektedir. Bıkkınlığın nedeni, sinir 

uçlarına dokunan ve uyaran farklı unsurların, hızlı ve yoğun olarak değişmesidir. Bıkkın 

bireylerin gözünde her şey, tekdüze ve aynı renktedir, bir nesneyi diğerine tercih etme 

hissi kaybolmuştur. İşte bu zihinsel durum, bireyin içselleştirmiş olduğu para 

ekonomisinden kaynaklandığı söylenebilir. Farklı nesneleri eşdeğer konuma sokan para, 

her türlü niteliksel farkı, “fiyatı ne?” “kaç para?” sorularıyla sayısala dönüştürmektedir. 

Her türlü varlığın kendine ait özünü, bireyselliğini, özgül değerini ve karşılaştırılamaz 

oluşunu aşındırmıştır. Böylece her şey, paranın etki gücüyle eşit değerde kalmakta, 

sadece bulundukları ve kapladıkları yerin hacmi ile fark oluşturmaktadır (Ritzer ve 

Stepnisky, 2014: 175-176; Simmel, 2019: 93-100). 

Sonuç olarak Simmel, İşlevselcilik ve Marxizm tarzı makro ölçekli toplumsal 

düzen ve değişme kuramları geliştirmekten ziyade, duyguları, ruhu, gündelik yaşam tarzı 

ve sosyal ilişkilerin ayrıntılarını analiz eden mikro ölçekli bir “saf sosyoloji” kuramsal 

yaklaşımı benimsemiştir. Sosyal gerçekliği analiz ederken, toplumsal hayatın temel 
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formu ve içeriğine göre yorumlanabilen “bir bilgi” sosyolojisi oluşturmaya çalışmıştır. 

Sosyolojinin kurucu babalarından sayılan Simmel’in sosyolojisi, bireyselci, ayrıntılı ve 

felsefi bir niteliğe bürünmüştür (Slattery, 2014: 51-52). 

1.3.3. Max Weber ve Kent Yaklaşımı 

Max Weber’in kent tipolojisinde kentler, kale ve garnizon, üretici ve tüketici, 

politik ve idari kentler olmak üzere belli tipleştirmeler üzerinden analiz edilmiştir. Weber, 

tek bir kent tanımlaması yapmaktan ziyade, kentin özelliklerine yoğunlaşmıştır ve kent 

etrafındaki surlardan da ayrıca bahsetmiştir (Koyuncu, 2011: 34). Weber, The City (Şehir) 

adlı çalışmasında, gerçek manada kentsel bir topluluğun sadece Avrupa’da ortaya 

çıktığını ifade etmektedir. Fakat istisnaların da olduğunu (Suriye’de, Fenike’de ve 

Mezopotamya’da), onlar da bazı zamanlarda ve ilkel biçimleriyle meydana geldiğini 

düşünmektedir (Weber, 2018: 61). Ona göre, tam bir kent ya da kentsel bir topluluktan 

bahsedilebilmesi için, kente ait bazı özelliklerin olması gerekmektedir. Özellikle 

ekonomik ilişkilerin göreli bir hakimiyeti olmalı ve kent şu unsurları barındırmalıdır; 

kente ait bir kale, istihkam, ticari ilişkilerin yapıldığı bir pazar yeri, mahkeme, kısmen 

özerk bir hukuk, kendine has bir birlik biçimi ve son olarak, kısmi bir özerklik yani kendi 

kendini yönetebilen, seçimlerle işbaşına gelen demokratik idari bir yönetim olmalıdır 

(Weber, 2018: 93). 

Weber, kenti basit anlamda açıklarken, göreli olarak kapalı bir yerleşim alanında, 

fiziki olarak ayrı ayrı fakat birbirine yakın evler kümesinden oluştuğunu söylemektedir. 

Bu anlamda kent, belli bir yerleşim yerindeki konut yoğunluğuna karşılık gelmekte, 

yoğunlukta meydana gelen koloninin etkisiyle de kent sakinlerinin yüz yüze ilişkileri, 

birbirlerini tanımaları pek mümkün olmamaktadır. Weber’e göre, gerçek manada bir kent 

ise, kentte yaşayanlar geçimlerini tarımsal üretimle değil, üst düzey ekonomik ilişkilerle, 

ticaret ve alışverişle sağlamış olmalı, ticaretin hâkim olduğu bir yer ve pazar konumunda 

olmalıdır (Weber, 2018:74). 
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Weber, kentlerin, kırsal alandan kent merkezine akan göçler vasıtasıyla meydana 

geldiğini düşünmektedir. Ona göre, kırsal alanlar can ve mal güvenliğini temin edemediği 

için, kentlerin etrafındaki kale duvarları, yani güven duygusu, esnaf ve zanaatkarları 

kendine çekmektedir. Ayrıca, pazar, ekonomik ilişkiler ve büyük sarayların ketlerde inşa 

edilmiş olması, insanların kentlere akışının nedenleri olduğu söylenebilir. Bununla 

beraber, kente dışarıdan gelenler, bulundukları yerin sosyal ilişkilerini, kültürünü, 

değerlerini, aile ve klana bağlı geleneksel davranış örüntülerini, dini inanç ve pratiklerini, 

birçok örf ve adetlerini beraberinde getirmektedir (Freyer, 1964: 45). Bu bağlamda 

Weber, Doğu kenti ve Batı kenti olmak üzere iki tip kentin meydana geldiğini ifade 

etmektedir: Doğu tipi kent, kültürel bakımdan heterojen, sosyal münasebet bakımından, 

kırsal alandaki ilişki biçimini kent ortamında korumaya çalışan, köyden getirdiği ilişki 

biçimini, alışkanlığını, tutum ve davranış kalıplarını kentin kültürel potasında tam olarak 

eritemeyen, kent kültürünü içselleştirememiş kent sakinleri olarak görülmektedir. Weber 

bu tarz kentlere Pekin kentini örnek vermektedir. Batı tipi kentler ise, Akdeniz 

kültürlerine sahip Girit ve Yunanistan gibi yerlerdeki yerleşimlerdir. Buralara gelen insan 

kitleleri, kentteki dini, sosyal ve çeşitli örgütlere katılarak, eski aidiyetlerinden 

uzaklaşmakta, kent kültürünü içselleştirmekte ve kentin kültürel potasında eriyerek bir 

bütünsellik oluşturmaktadır (Freyer, 1964: 46; Akyüz ve Çapcıoğlu, 2016: 89). 

Sonuç olarak Weber, ideal tipler üzerinden kent tipolojisi geliştirerek, kent 

toplumunu kategorize etmektedir. Soylular kenti ile halk kenti arasında, sosyal tabaka 

açısından bir kent tipleştirmesi yapmıştır. Ekonomik fonksiyona dayalı, tüketim kenti ile 

üretim kenti ve ekonomik nitelikli kent ile siyasal nitelikli kent sınıflaması yapmıştır. 

Coğrafi konuma göre ise, karasal kent ile deniz kenti tipolojisi oluşturmaya çalışmıştır. 

Weber’in düşüncesinde, Antik Doğunun birçok kentleri tüketici, seçkin, soylu sınıf, deniz 

kenti ve siyasal nitelikli kentlerden meydana gelmektedir. Orta çağın Batı kentleri ise 

çoğunlukla, üretici, karasal, halk ağırlıklı ve ekonomi yönelimli kentlerden oluşmaktadır. 
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Weber’e göre, modern üretim kenti ise, fabrikaların, zanaatın ve ekonominin, merkezi 

konumda olduğu birimler olarak görülmektedir (Çelik, 2013: 156).  

1.3.4. Emile Durkheim ve Kent Yaklaşımı 

Sosyolojiye bağımsız bir disiplin ve bilimsel bir statü kazandıran Durkheim’in 

kent analizleri de oldukça önemlidir. Durkheim’in Meslek Ahlakı çalışmasında yapmış 

olduğu analizlerde, Almanya’da kentlerin meydana gelme sürecini ele almaktadır. Ona 

göre Almanya’da kentler, toprak sahibi olan varlıklı insanların, sahip olduğu arazilerinin 

bir kısmına pazar kurulmasına izin verdiklerinden, genellikle kentler, bu pazar yerleri 

etrafında şekillenmeye başlamıştır. Pazar yerlerinin çevresine yerleşen tüccarlar ve 

esnaflar, aynı zamanda yeni şekillenen kentin sakinleri olmuştur. Bu bağlamda kentler, 

başlangıçtan itibaren ticaret, zanaat ve sanayi faaliyetlerin merkezi konumunda 

bulunmaktadır (Durkheim, 1986: 52). 

Durkheim’in tez çalışması olan The Division of Labour in Society (Toplumsal İş 

bölümü) adlı çalışmasında, iş bölümü ve toplumsal dayanışma ilişkisi kurmuştur. Ona 

göre, işlevsel açıdan toplumsal düzen ve dayanışmanın temeli, iş bölümü ve 

uzmanlaşmaya bağlıdır (Giddens, 2012: 48). Kenti “iş bölümü” ve “dayanışma” 

kavramları üzerinden analiz eden Durkheim’e göre, toplumda iş bölümü, özdeksel 

yoğunluk ve tinsel yoğunluk olmak üzere iki etmene bağlı olarak artmaktadır. Özdeksel 

yoğunluk, bir yerin nüfus yoğunluğunu ifade ederken, tinsel yoğunluk ise, bir yerin 

sakinlerinin aralarındaki etkileşim ve sosyal ilişkiler olduğu söylenebilir. Durkheim, 

kentleşmeyi belirleyen şeyin ise tinsel yoğunluk olduğunu ve kentleşmenin, iş bölümünü 

daha fazla artırdığını düşünmektedir (Keleş, 1993: 92). 

Durkheim tarihsel değişim sürecini ya da toplumsal evrimi de iş bölümü kavramı 

üzerinden analiz etmekte ve iş bölümüne bağlı gelişen iki tip toplumsal yapıdan 

bahsetmektedir. Ona göre birinci tip toplum, iş bölümünün az olduğu, ortak bilince sahip, 

aynı duyguyu düşünceyi paylaşan, ortak değer ve inanç etrafında toplanmış, gelenek ve 
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göreneğin etkisi altında şekillenen toplumsal ilişki biçimi olan, “mekanik dayanışmalı 

toplum” tipidir. İkinci tip toplum ise, farklı işlevlere dayalı, iş bölümünün ve toplumsal 

farklılaşmanın yoğun olduğu, kente karşılık gelen “organik dayanışmalı toplum” 

modelidir. Mekanik dayanışmalı toplumda, insanların düşünce ve duyguları birbirine 

karışarak birleşmekte ve toplu hareket edebilen bir kitle olmaktadır. Organik dayanışmalı 

toplumda ise, uzmanlaşmanın ve karşılıklı olarak birbirine bağımlı olmanın yanında, 

herkes kendi özel eylem alanına sahip olmakta ve bireyler, izole olmayan bir konumda 

birbirine bağlı olmaktadır (Durkheim, 2013: 180). 

Geleneksel hayat tarzını yansıtan ya da sanayi öncesi toplum yapısını ifade eden 

mekanik dayanışmalı toplumlarda, insanlar benzer mesleklerde çalışmakta ve ortak bir 

kutsal inanca bağlı olmaktadır. Paylaştıkları değerlerin gücü, bireyi baskılayıcı 

niteliktedir. Tüm bu değerler, toplumun üyeleri tarafından paylaşıldığı için, bireyler 

birbirine benzer niteliktedirler. Bu tip toplumda, bireysel eylem kolektif kimliğe 

dönüşmekte, bireylerin ortak inanç ve duygularına tekabül eden “kolektif bilinç” ön plana 

çıkmaktadır. Bu bağlamda kır-kent dikotomisi açısından bakıldığında, mekanik 

dayanışmalı toplum kır toplumuna karşılık geldiği söylenebilir. Organik dayanışmalı 

toplumun temeli, iş bölümü ve toplumsal farklılaşmaya dayanmakta olup, karşılıklı 

bağımlılık ileri düzeydedir. Sanayisi geliştiği için yoğun nüfusa sahiptir. Toplumsal 

benzerliğe dayalı geleneksel dayanışmanın yerine, farklılıkların ve toplumsal bağların 

güçlendirilmesiyle sağlanan dayanışma ön plandadır. Birey kolektif bilincin kıskacına 

girmemiştir (Swingewood, 1998: 139-145; Giddens, 2012: 46-50). 

Sonuç olarak, sanayileşme ve kentleşmenin etkisiyle mekanik dayanışmalı toplum 

yapısı çözülmeye uğramıştır. Mekanik dayanışmalı toplum, farklılaşmaya dayalı iş 

bölümünün yoğun olduğu organik dayanışmalı modern topluma evrilmiştir. Kent toplumu 

olarak da adlandırılabilen bu toplumda, bireyler ekonomik açıdan birbirine bağımlı ve 

diğer bireyin katkılarına ihtiyaç duymaktadır. Bu durum kent sakinlerini bir arada 
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tutmaktadır. Çünkü, farklı mesleklere sahip insanların mal ve hizmetleri, diğer bireylerin 

ihtiyacını karşılayan bir işleve sahiptir. Sonuç olarak kent, sınırları belirli bir alanda fazla 

ve yoğun nüfusu barındıran, iş bölümü, uzmanlaşma, farklılaşma, heterojenlik ve yüksek 

seviyede kurumsallaşma görülen, organik dayanışmalı toplum modeline karşılık geldiği 

söylenebilir (Swingewood, 1998: 139-145; Giddens, 2012: 46-50; Bal, 2015: 194-195). 

1.3.5. Karl Marx ve Kent Yaklaşımı 

Marx ve Engels, birlikte kaleme aldıkları Die deutsche Ideologie (Alman 

İdeolojisi) adlı çalışmasında, kır-kent karşılaştırmasına dair çeşitli saptamalar yapmıştır. 

Onlara göre iş bölümü, sanayi ve ticari emek, tarımsal emekten ayrılmakta, kırsal alan ile 

kentsel mekân farklılaşmaktadır. Kır ile kent arasında karşıtlık sonucu, bir çıkar çatışması 

yaşanmaktadır.  İş bölümü biraz daha gelişme gösterdiğinde, sanayi emek, ticari emekten 

ayrılmakta ve her birinin kendi içindeki iş bölümü de farklılaşmaya başlamaktadır. Çeşitli 

iş kollarında çalışan bireyler arasında, farklı görev paylaşımları ortaya çıkmaktadır (Marx 

ve Engels, 2013: 55-65). Böylece kent, üretim araçlarının, malların, ihtiyaçların, 

zevklerin ve tüketimin mekânı iken, kır ise, yalnızlığın ve dağınıklığın yeri olarak 

görülmektedir. Marx ve Engels kırsal alana karşı bu şekilde tavır aldıktan sonra, kırsal 

yaşamı “aptalca” bir yaşam tarzı olarak görmüştür. Onlara göre, ilerleme, gelişme ve 

kurtuluş, köylülükten kurtulmaya bağlıdır (Keleş, 1993: 91). 

Marx ve Engels’e göre bireylerin, bedensel ve zihinsel emeğinin birbirinden 

ayrılmasının temeli, kırsal alan ile kentin birbirinden ayrılmasında yatmaktadır. Bu 

ayrılma, tarihi bir serüvene sahiptir. Kır ile kent arasındaki bu karşıtlık serüveni, 

barbarlıktan uygarlığa, kabile toplumundan devlet teşkilatına, yerellikten ulusa ve 

günümüze kadar devam eden bir süreçtir (Marx ve Engels, 2013: 125-135).  

Marx’ın yaklaşımına göre, kentte görünen şeyin, aslında kentin kendisi 

olmadığını, gerçek anlamda görünen şeyin, kapitalist üretim süreçleri ve ilişkileri 

olduğunu düşünmektedir. Buna bağlı olarak, kentte görünen hastalıklar da aslında 
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kapitalizmin hastalıkları olduğunu ve emeğini ücret karşılığında satmak zorunda olan işçi 

sınıfının sömürülmesinin sorumlusu da kent değil, aksine kapitalist üretim biçimi olduğu 

görüşündedir (Keleş, 1993: 92). 

2. KENTLEŞME 

2.1. Kentleşme Kavramı, Kentleşmenin Yapısal Özellikleri ve Nedenleri 

Kentlerin büyümesi ve dünyanın kentleşmesi, modern dünyanın toplumsal 

gerçekliğini yansıtan önemli olgularından birisidir (Wirth, 2002). Bu olguyu 

biçimlendiren, sosyal yapıda büyük değişim ve dönüşümü meydana getiren en önemli 

dinamik, endüstriyel gelişme ile ortaya çıktığı söylenebilir. Özellikle Avrupa ve 

Amerika’da yaşanan sanayileşmeye paralel olarak gelişen kentleşme süreci (Tatlıdil, 

1992a: 45), söz konusu değişimi ve dönüşümü gözler önüne sermektedir.  

Sanayi devriminin meydana getirdiği makineleşme ve bürokratikleşme, 

geleneksel kent yapısını değiştirmeye başlamıştır. Kentsel alanlarda sanayi dallarının 

ortaya çıkışı, fabrikalara yakın yerlerde kapitalizmin egemenliği altında işçi sınıfını 

meydana getirmiştir. Enerji kaynakları, ulaşım araçları, hammadde, ucuz iş gücünün 

kentsel mekâna kayması, sanayileşmenin yan ürünü olan kentleşmeyi beraberinde 

getirmiştir (Keleş, 1993: 20-21). Buna göre, kentleşme olgusunun temelinde kentin 

meydana gelme süreci yatmakta (Marshall, 2005: 399) ve bu sürecin iki ucu 

bulunmaktadır. Kentleşme sürecinin bir ucunda geleneksel-kırsal yaşam biçimine sahip 

tarım topluluğu varken, diğer ucunda tarım dışı üretim biçimine sahip modern-kent 

toplumu bulunmaktadır (Akyüz, 2007a: 27). İki toplum arasında bir akış sağlandığında, 

kırsal alanda bir çözülme yaşanırken, kentsel mekânda bir yoğunlaşma yaşandığını 

söylemek mümkündür.  

Tekeli’ye göre kentleşme, “bir insan yerleşmesinin ya da (bu yerleşme kent 

olmuşsa) kentin, tarım dışı üretim, büyüklük, yoğunluk, heterojenlik ve bütünleşme 

derecelerinin artma yönünde değişmesi olayıdır” (Tekeli, 2011: 20). Kıray’a göre 
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kentleşme, artı ürününe dayalı basit teknolojiye sahip tarım toplumu olan ve nüfusun 

büyük kısmı kapalı köy topluluklarının oluşturduğu imparatorluk biçimi topluluktan, üst 

düzey teknolojinin hâkim olduğu, sanayileşmiş, uzmanlaşmış ve farklılaşmış toplum 

yapısına sahip, nüfusun büyük bir kısmı kentlerde oturan, aynı zamanda 

demokratikleşmenin ve sekülerleşmenin yaşandığı bir toplum haline gelme süreci (Kıray, 

2006: 342), olarak tanımlanmıştır. Kıray’ın diğer bir tanımına göre, “Kentleşme 

toplumların yapısal değişmelerinin en göze çarpan yönüdür. Her şeyden önce nüfusun 

büyük oranının tarımdan ve topraktan kopup tarım dışı alanlarda, sanayide, karmaşık 

örgütlerde ve dolayısı ile köyden başka yerlerde, kentlerde hayatlarını kazanmaya ve 

yaşamaya başlamaları demektir” (Kıray, 2007: 141). 

Altan, kentleşmeyi bir yapılaşma olarak görmektedir. İnsanların, kentsel mekanda 

hayatını sürdürmeye başlamaları, kentleşme sürecini göstermektedir. Ona göre 

kentleşmenin dar tanımı, kent sayısının artması ve kentlerde yaşayan nüfusun çoğalması 

demektir. Altan’ın geniş anlamda kentleşme tanımı ise; kent sayısının ve kentlerde 

yaşayan nüfusun artmasıyla birlikte, iş bölümü, uzmanlaşma ve örgütlenme biçiminde, 

kentin toplumsal yapısındaki değişimini gösteren süreç anlamına gelmektedir (Altan, 

2011: 32, 35). 

Bookchin ise kentleşmeyi tanımlarken, kentleşmenin olumsuz yönüne vurgu 

yapmaktadır. Ona göre kentleşme fenomeni, kentsel mekânda sadece coğrafi açıdan bir 

genişleme değil, aynı zamanda kent hayatının yıkıcı etkilerinin yaşandığı, insani yönün 

yitirildiği ve kırsal yaşamın kendine özgü doğal halinden uzaklaştırıldığı bir süreci 

göstermektedir (Bookchin, 1999: 11). 

Keleş’e göre kentleşme, salt bir nüfus hareketinden ziyade, toplumun ekonomik 

ve yapısal değişimini yansıtmaktadır. Ayrıca kentleşme olgusu, nüfus hareketinin yanı 

sıra, kentsel toplumun sosyal, siyasal ve ekonomik boyutlarını da kapsamaktadır. Bu 

bağlamda kentleşme; “Sanayileşmeye ve ekonomik gelişmeye koşut olarak kent sayısının 
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artması ve bugünkü kentlerin büyümesi sonucunu doğuran, toplum yapısında, artan 

oranda örgütleşme, iş bölümü ve uzmanlaşma yaratan, insan davranış ve ilişkilerinde 

kentlere özgü değişikliklere yol açan bir nüfus birikimi süreci” (Keleş, 1993: 19) olarak 

tanımlanmaktadır. 

Sencer’e göre kentleşme hem demografik açıdan hem de fiziki yönden gelişim 

gösteren değişimin görünüşüdür. Sencer için kentleşme, öncelikle demografik bir olaydır. 

Bununla beraber, ekonominin çeşitlenmesi, nüfusun kentsel alanda yoğunlaşması, 

niteliksel işgücünün önem kazanarak verimin artması sürecidir. Fiziki çevrenin ve sosyal 

hayat şartlarının değişmesi ile idari örgütlenme sürecinin bir göstergesidir. Kentleşme, 

bir ülkenin sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik yapısındaki mekanizmaların 

fonksiyonlarından kaynaklanan bir sonuç olduğu gibi aynı zamanda toplumsal değişmeyi 

etkileyen bir süreçtir. Özet olarak kentleşme, toplumsal yapıda çok yönlü bir değişimin 

göstergesidir (Akyüz, 2007a: 30-32). 

Sencer’in de ifade ettiği gibi, kentleşme olayında nüfusun önemli rolü vardır. 

Özellikle, 20. ve 21. yüzyılın kentleşme olayını, önceki yüzyıldan ayıran önemli 

etmenlerden birisi, nüfusun aşırı artması olduğu söylenebilir. 19. yüzyılda, Avrupa ve 

Kuzey Amerika kentlerinde nüfus hareketleri, sanayileşmenin bir ürünü olarak artarken, 

sonraki yüzyıllarda, tıp alanındaki gelişmeler, kolera ve tifüs salgınlarıyla mücadele 

yöntemleri, insani yaşam standardının yükselmesi, doğum oranlarının ölüm oranlarından 

fazla olması ve daha birçok yeni gelişmeler, çağımız nüfusunun hızla artmasına neden 

olmuştur. 20. yüzyılın başlarında, endüstriyel gelişimini tamamlamış ülkelerin 

kentlerinde, %2 nüfus artış hızı yaşanırken, gelişmekte olan ülkelerin kentlerinde %2,8 

ve bazı kentlerde %3 civarında bir nüfus artışı yaşanıyordu. Sadece 1920 ile 1940 yılları 

arasında, dünya çapında artan kırsal nüfus sayısı 520 milyon civarında olduğu tahmin 

edilmişti. Sonuç olarak, kırsal alanların bünyesinde barınamayan ve beslenemeyen artan 

nüfus, 1950’lerden itibaren kentsel mekanlara kitleler halinde göç etmeye başlamıştır 
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(Keleş, 1993: 21-22). Kentleşme süreci incelendikten sonra, ardından kentleşmenin 

özellikleri irdelenebilir. 

Kentleşmenin çok sayıda yapısal özellikleri vardır. Bunlardan bazıları: 

Heterojenlik, hareketlilik, rekabet, anonim ilişkiler, iş bölümü, yoğunluk, ihtisaslaşma ve 

çeşitlenme gibi daha birçok yapısal özellikleri bünyesinde barındırmaktadır (Tekeli, 

2011: 17). Bu bağlamda, kentleşmenin göstergeleri, Bal’a göre, kısaca özetlendiğinde; 

geleneksel-kırsal yaşam tarzı olan ailenin emek-yoğun üretim biçimi yerine, modern, 

teknoloji-yoğun üretim biçiminin ön planda olması. Üretim ve istihdamda, endüstriyel 

gelişmeler ile hizmet sektörü değişimi yaşanması. Demografik açıdan, kentsel mekânda 

artış ve yoğunluk yaşanması. Kentsel yaşam tarzının içselleştirilmesi ve kente özgü 

davranış kalıplarının oluşması. Geniş aile yapısından, çekirdek aile yaşamına geçilmesi 

ve aile içi demokratik tutumların görülmesi, kadının iş hayatına katılması. Geleneksel, 

yüz yüze samimi birincil ilişkiler yerine, resmi, ikincil ilişkilerin hâkim olması. Toplum, 

cemaat yapısından, cemiyet yapısına değişmesi. Bireyselliğin öne çıkması ve insanların 

kentsel mekânda özgürleşmesi. Eğitimin önem kazanması ve nitelikli işgücünün artması. 

Hukukun üstünlüğü ve herkesi kapsaması. Sosyo-kültürel ve ekolojik açıdan çevrenin 

geliştirilmesi ve yaşanabilir kentsel çevre oluşturulması. Kentin tarihi dokusunu, doğal 

güzelliklerini korumak için, çevre ve şehircilik anlayışı içinde kent planlaması yapılması. 

Sosyal güvenlik sistemlerinin önem kazanması. Kent ortamında, sözlü yüz yüze 

iletişimden ziyade, kitle iletişim sisteminin yaygınlaşması ve önem kazanması (Bal, 2018: 

112), gibi nitelikler kentleşmenin önemli göstergeleri olduğu söylenebilir. 

Kentleşmenin göstergelerinden sonra, kentleşmenin nedenleri de oldukça 

önemlidir. Keleş, Kentleşme Politikası adlı çalışmasında, kentleşmenin nedenlerini 

ekonomik, teknolojik, siyasal ve psiko-sosyal açıdan dört gruba ayırmıştır. Kentleşme 

olayının birinci ve ikinci nedeni olan ekonomik ve teknolojik nedenler açısından 

bakıldığında, tarımsal faaliyetlerle elde edilen ürünün birikmesi, artı ürünün ortaya 
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çıkması, yeni yöntemlerin kullanılması, tarımda modernizasyon, makineleşme ile 

toprağın miras yoluyla parçalanması, ilkel yöntemlerin işlevsiz kalması, kişi başına düşen 

gelirin azalması ve buna benzer birçok ekonomik ve teknolojik nedenler, tarımsal alanda 

çalışacak insan gücüne olan ihtiyacın azalmasını beraberinde getirmiştir (Keleş, 1993: 

22-24). Kentleşmenin siyasal ve psiko-sosyolojik nedenleri de oldukça önemli 

etmenlerdir. Ulusal ve uluslararası siyasi kararlar, yönetim yapısında kente özgü 

değişiklikler, hukuksal gelişmeler ve uluslararası ilişkiler, kentleşme olayında etkili 

unsurlardır. Bazı kentlere siyasal kararlar alınarak, başkent statüsü verilmesi hem 

başkentin hem de çevresindeki kentlerin kentleşme nedeni olabilmektedir. Ankara kenti 

buna iyi bir örnektir. Başkent olmadan önce Ankara’nın nüfusu 20 bin civarında iken, 

başkent olduktan (1923) sonra, 50 yıl içinde yaklaşık 2 milyon nüfuslu bir kent olmuştur. 

Ankara ve çevresinin kentleşme olayında, siyasal etkinin önemi gözler önüne 

serilmektedir. Sosyo-psikolojik etmenler de kentleşme nedenleri sayılabilir. Kırsal yaşam 

tarzının vadettiği imkân ile kentsel yaşam tarzının vadettiği imkân arasındaki tercihlerden 

kaynaklanan nedenler vardır. Kentsel mekânda, sosyo-kültürel olanakların çekiciliği, 

bireyi özgürleştirici özelliği, kentsel olarak geniş bir kitleye mensup olma duygusu ve 

kentli olmanın gururunu deneyimleme gibi daha birçok pisiko-sosyal etmenler, kentleşme 

sürecinin nedenleri arasında olduğu söylenebilir (Keleş, 1993: 25-27). 

2.2. Türkiye’de Kentleşmenin Tarihsel Gelişimi ve Nedensel Faktörleri 

Türkiye’de kentleşme, çok partili dönem olan 1950’lerde hızlı bir artış 

göstermesine karşın, Türkiye’nin kentleşme olayı, daha çok 19. yüzyılın sonlarında 

yaşanmaya başladığı söylenebilir. Özellikle 1850’lerden sonra, Osmanlının modernleşme 

süreciyle birlikte, kentleşme süreci de başladığı düşünülebilir. Tekeli’nin “utangaç 

modernite” adını verdiği bu dönemde, kentsel mekânda meydana gelen ahşap ev 

yangınları sonucu, kentsel yenileme ve mimari alanda yeni kent planlaması gündeme 

gelmiştir. Böylece, kentleşmenin temeli bu dönemlere dayandığı söylenebilir. Nüfus 
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bakımından ise, sanayi öncesi Türkiye’de kentli nüfus %10 iken, söz konusu gelişmelerle 

birlikte, 19. yüzyılın sonunda, Türkiye’de kentli nüfus %20’lere çıkmıştır (Tekeli, 2014: 

5-6). 

Cumhuriyetle birlikte radikal bir modernite dönemi yaşayan Türkiye, kentleşme 

sürecinde bir duraklama dönemine girmiştir. Kentleşme oranı %20’lerde seyrederken, 

Ankara’nın 1923’te başkent ilan edilmesi, Cumhuriyetin modern, çağdaş yeni kent inşa 

etme serüveni ve bu doğrultuda 1930’a kadar, Ankara’nın kentsel yapılanma deneyimi 

ile ortaya çıkan kentleşme ideolojisi, belirli kent standartlarını yakalama bakımından 

önemli adımlar olarak görülebilir. Özellikle Ankara’nın çağdaş kent olma sürecinin yanı 

sıra, Osmanlıdan devraldığı demir yolu ağlarına ek olarak, Ankara merkezli bir demir 

yolu ağı oluşturulması ve diğer kentlere yeni hatlar açılması, sanayi planları kapsamında 

fabrikaların inşa edilmesi, fabrikaların kurulum yerleri ise, daha çok demiryolu güzergahı 

üzerinde bulunan kentlere yakın yerler olarak seçilmesi, Türkiye için önemli kentsel 

gelişim stratejileri olduğu söylenebilir (Tekeli, 1998: 111-112). 

Cumhuriyetin ilk yıllarında çıkarılan ve kentleşmeye etki eden bazı yasaların 

çıkarılması da oldukça önemlidir. 1580 Sayılı Belediyeler Yasası, 1593 Sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunu, yeni bir kent imajı oluşturmak için atılan önemli adımlardır. 

Bununla beraber, Yapı ve Yollar Kanunu, Cumhuriyetin ilk yıllarında kentleşmeye etki 

eden yasal gelişmeler niteliğindedir. Sonuç olarak, Türkiye 1946’da çok partili hayata 

geçerek, radikal moderniteyi geride bırakarak, bu tarihten sonra artık kentleşme hızı 

yüksek seviyede artış göstermeye başlamıştır (Tekeli, 2014: 6-7). 

Cumhuriyetle birlikte eşzamanlı olarak, hem toplumsal yapı ve kurumları 

etkileyen değişimler hem de modernleşme sürecinde önemli adımlar atan Türkiye, 

1950’li yıllardan itibaren hızlı bir kentleşme sürecine girmiştir. Ancak, Türkiye’nin hızlı 

kentleşmesinin ardında, Batı tarzı sanayileşme, fabrikalaşma ve kapitalizmin paralelinde 

gelişen bir kentleşmeden ziyade, kendine özgü şartlarda gelişen nedenler yatmaktadır 
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(Sağlam, 2006: 37). Özellikle 1947’den sonra, Marshall Yardımıyla birlikte, tarımda 

önemli yapısal değişimler yaşanmıştır. Kırsal alana giren çok sayıda traktör, kombine 

hasat makinesi, tarımda modernizasyon ve makineleşme ile kırsal alanda artan nüfus, 

toprak yetersizliği ve iş gücü fazlalığı gibi çeşitli faktörlerden kaynaklı birçok nedenler, 

kırsal alanlardan kentlere doğru kitlesel bir göç hareketine neden olmuştur (Kıray, 2007: 

68-69). Böylece, Türkiye’de 1950 yılında %18,5 olan kentsel nüfus, 1960’da %25,2 ye 

çıkmıştır. 1970’te %35,7 oranında bir artış gösteren kentsel nüfus, devam eden süreçte, 

1980’de %45,4 oranında bir seviyeye yükselmiştir. Bu geçen süre içinde, 13,3 milyon 

seviyesine yükselen kentsel nüfus, yıllık ortalama %6,1 hızla artış gerçekleştirdiği 

düşünülmektedir (Keleş, 1983: 7). 1990’da ise, 31,4 milyon seviyesine yükselen kentsel 

nüfus, 30 yıl içinde dört kat artış göstermiş ve kentsel nüfus oranı %55,4’ü bularak, 

Türkiye nüfusunun yarısından fazlası kentlerde yaşamaya başlamıştır. Bunun yanında, 

nüfusu 10 binin üzerinde olan yerleşim yerleri kent olarak kabul edildiğinde, 1950’de 

toplam kent sayısı 102 iken, 1980’de 320 ye çıkmış ve 1990’da ise, 424 sayısını 

yakalamıştır (Keleş, 1993: 42). 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2000 yılından itibaren kentsel 

nüfus %70’lere çıktığı, kırsal nüfus ise %30’lara gerilediği tespit edilmiştir. 2013’den 

sonra, artık kırsal nüfus tek haneli rakamlara, %8,7’ye gerilemiştir. 2020 yılı itibariyle 

Türkiye’nin toplam nüfusu 83 milyon 700 bin civarında iken, kentsel nüfus sayısı ise, 77 

milyon 700 binin üzerine çıkmıştır. Kırsal nüfus ise, 5 milyon 800 bin seviyesine 

gerilemiştir. Türkiye'de 2019 yılında, kentsel nüfus oranı %92,8 iken, 2020 yılında bu 

oran %93’e yükselmiştir.  Kırsal alanda yaşayanların oranı ise, %7,2'den %7'ye 

düşmüştür. Tüm bu sayısal veriler ışığında, Cumhuriyetin ilk yılları olan 1927’den, 2020 

yılına kadar geçen sürede, Türkiye’nin kentleşme dinamiği oldukça hızlı bir seyir 

gösterdiğini söylenebilir (URL 2). Ancak, Türkiye hem gelişmekte olan bir ülke olduğu 

için hem de yeterli seviyede, Batı tarzı sanayileşme, fabrikalaşma ve kapitalizm 
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yaşanmadığı için, Kıray’ın tabiriyle “sahte kentleşme” meydana geldiği söylenebilir 

(Kıray, 1982: 127). Böylece, Türkiye’nin kentleşme sürecinde hızlı nüfus artışına paralel 

olarak fiziksel, çevresel, sosyal, kültürel ve ekonomik alanda aynı hızda gelişme 

yaşanamadığı için, birtakım problemleri de beraberinde getirmiştir.  

Özellikle, 1950-1980 arası dönemde, nüfusun kentlerde bu kadar yoğunlaşması ve 

kentlerin bu duruma birçok yönden hazırlıksız yakalanması, birtakım sorunları 

beraberinde getirmiştir. Kentsel mekânlar, söz konusu nüfusun barınma ihtiyacını 

karşılayamamakla birlikte kültürel potasında eritememiştir. Kente özgü kültürel 

donanımları içselleştirmekte zorlanan bireyler, aynı zamanda ekonomik açıdan istihdam 

sorunu yaşamıştır. Böylece, kentsel mekânda eşitsiz bir gelişme yaşanmış, çarpık 

yapılaşma, barakalaşma, gecekondulaşma ve gettolaşma meydana gelmiştir. Bu 

gelişmeler ise, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik açıdan birçok dengesizlikleri ortaya 

çıkarmıştır. Bu nedenle kentler, 1950-1980 arası yıllarda, hem fiziki mekân ve yerleşim 

düzeni olarak hem de toplumsal yapı ve kurumsal açıdan sorunlu bir kentleşme deneyimi 

yaşamaya başladığı söylenebilir (Çelik, 2013: 58-59). 

Bununla beraber, kentlere göç eden nüfus, her ne kadar kent kültürünü 

içselleştirmekte zorlansalar da zamanla toplumsal değişim sürecini deneyimlemiştir. Bu 

bağlamda, Türkiye’deki kentleşmenin demografik boyutu ile toplumsal değişme boyutu 

da dikkat çeken bir durumdur. Kentleşme olayı sonucunda değişen toplumsal yapıda, 

bireylerin davranışları, birbirleriyle olan ilişkileri, değer yargıları, maddi ve manevi 

yaşam biçimleri ve davranış kalıpları da değişimden etkilenmiştir. Böylece, fiziki 

çevrenin ve sosyo-ekonomik yapının değişimiyle birlikte, insanların düşünce ve 

davranışları da kent hayatına özgü kültürel yapıya göre değişmeye başladığı, yani 

bireylerin “kentlileşme” olayını yaşamaya bağladığı söylenebilir (Akyüz, 2007a: 30). 

Mübeccel Kıray, 1980’li yıllara kadar yaşanan barakalaşma, çarpık yapılaşma ve 

gecekondulaşma sürecini analiz ederken, “ara formlar” ya da “tampon mekanizmalar” 
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kavramını kullanmakta ve değişimi ikili toplum modeli üzerinden tahlil etmektedir. Ona 

göre toplumlar, gelenekselden moderne, kırsaldan kentsel yaşam tarzına doğru değişim 

yaşamaktadır. Sosyal yapının değişimi, farklı zamanlarda farklı hızlarda gerçekleşmesi 

mümkündür. Ancak değişim hem sürekli olarak hem de birbirine bağımlı kurumların, 

ilişkilerin ve değerlerin denge halinde kaldığı bir değişim biçiminde devam etmektedir. 

Kıray, bu toplumsal değişimin buhransız olması, toplumsal çözülmenin önlenmesi ve 

sosyal yapının çeşitli yönlerinin birbirine entegre olmasını sağlayan ilişkiler, değerler ve 

fonksiyonlar olduğunu ifade etmekte ve bu fonksiyonları “tampon mekanizmalar” ya da 

“ara formlar” olarak kavramsallaştırmaktadır. Bu “Tampon mekanizmalar” feodalden 

kapitale ya da geleneksel-kırsaldan, modern-kentsele geçişte, sosyal değişmenin 

bunalımsız olmasını sağlamakta, toplumsal çözülmeyi engellemekte ve toplumsal yapının 

çeşitli yönlerini de birbirine bağlamaktadır. Ayrıca, “tampon mekanizmalar” fonksiyonel 

açıdan, bütünün parçası durumunda olmakta fakat bütünleşemeyen yapı ve fonksiyonlar 

kaybolduğunda, sosyal yapının değişimini dengede tutmaktadır (Kıray, 2000:13-20). Bu 

denge kurumlarından birisi ise gecekondu olgusu olduğu söylenebilir (Tekeli, 2000:30). 

Çünkü gecekondu hayatı, kentin ekonomik ve kültürel yapısıyla bütünleşemeyen 

köylüleri kentle entegre olmaları için bir ara form ve geçiş bölgesi olarak görülebilir. 

Ayrıca kente gelen göçmenler için hem barınma hem de ekonomik imkanlar bakımından 

bir zemin oluşturduğu da söylenebilir. 

1980-2000 arası yıllarda Türkiye, birçok yönden kırılmaların yaşandığı bir sürece 

girmiştir. Küreselleşmeden etkilenen kentlerde, özellikle metropoliten mekanlarda, 

ruhsatlı ve ruhsatsız yapılanma ortaya çıkmakta ve yerleşim alanları, merkezden dışa 

doğru bir yayılım göstermeye başlamıştır. Bu bağlamda, kentsel mekanlar özel şirketlerin 

ve devlet yatırımlarının temel hedefi olmuştur. İlk başta, devlet ihaleleri ile ortaya çıkan 

şirketler ve büyük ölçekli sermayedarlar, zamanla rant cazibesine kapılarak artan bir 

şekilde kentsel mekâna yatırım amacıyla müdahale etmiştir. Neoliberal politikalara uygun 
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ekonominin yaşandığı bu dönemde, ulusal ve uluslararası inşaat şirketleri yeraltı metrosu, 

toplu konut ve alt yapı gibi büyük projelerde istihdam edilmiştir. Spekülatif kar aracı ve 

stratejik meta haline dönüşen kentsel mekân, sermaye birikim merkezi haline 

dönüşmüştür. Böylece, alışveriş merkezleri, lüks oteller, büyük iş merkezleri ve çok katlı 

ofislerin inşası, kentsel mekanları işgal etmeye başlamıştır (Bozkurt, 2014: 310; Kaya, 

2014: 81-82). 2000 ve sonrası yılların en belirgin kentleşme görünümü, ekonominin dışa 

açılması bağlamında, küreselleşme ve yerelleşmenin yaşanmasıyla belirginleşmiştir. 

Kurumsal açıdan birçok özelleştirmenin yaşandığı bu dönemde, TOKİ ve özel sektörün 

lüks konut siteleri inşa etmesi ve kentsel mekanlarda nüfus artışının devam etmesi ile 

metropollerde doğum oranlarının düşmesi, söz konusu dönemin kentleşme özelliğini 

belirgin bir şekilde yansıtmaktadır (Ataöv ve Osmay, 2007: 60). 

2.2.1. Türkiye’nin Kentleşme Sürecinde İtici Nedensel Faktör 

Türkiye’de 1945’lere kadar yavaş seyreden bir kentleşme yaşanmıştır. 1946’da 

çok partili bir döneme girilmesi, 1947’de Marshall Planı’ndan yararlanılması ve 1948’de 

traktörün tarıma girmesiyle birlikte, Türkiye’de kentleşme olayı nitelik değiştirerek 

hızlanmıştır (Tekeli, 2014: 6). Tarımsal alana giren yeni teknoloji, tarımsal yapıyı 

değiştirmiştir. 1947’de Truman Doktrini ve Marshall Planı kapsamında, kısa zamanda ve 

çok sayıda traktör ithalatı yapılmıştır. 1948’de 1.750 adet olan traktör, 1957’de 44.144 

seviyesine yükselmiştir. Yine bu dönemde, döver-biçer kombine hasat makinası miktarı, 

994’ten 6.592’ye çıkmıştır (Kıray, 2007: 68-69). 1973’te 156.139’a yükselen traktör 

sayısı, 1986’da 610.315’sayısına yükselmiştir. Kırsal alana, çok miktarda traktörün 

girmiş olması demek, bir traktörün tarımdan yaklaşık 6-7 işçiyi boşa çıkarması ve işsiz 

bırakması olarak düşünülebilir. Bu bağlamda, milyonlarca tarım çalışanı, köyünden 

itildiği anlaşılmaktadır ve giderken ailelerini de beraberinde götürdüğü düşünülürse, 

kırsalın milyonlarca nüfusu dışarı ittiği söylenebilir. Böylece, tarımsal alanda meydana 
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gelen modernizasyon ve makineleşme, insan gücüyle yer değiştirerek, kitlesel nüfusu 

tarımsal emekten koparmıştır (Keleş, 1993: 49). 

Kır nüfusunu dışarı iten diğer faktörler ise, kırsal alandaki ekonomik koşulların 

farklılaşması olmuştur. Kırsal bölgede, 1950’lerden beri devam eden yapısal değişimler, 

köylü nüfusu tarımdan dışarı itmiştir. Özellikle, yeni teknolojik gelişmelere bağlı tarımda 

makineleşmenin yanı sıra, tarımsal verimin düşük olması ve gelir yetersizliği, toprak 

mülkiyetinin dengesiz dağılımı ve toprağın miras yolu ile parçalanması (Keleş, 1993: 47), 

erozyon, ailelerde artan nüfus ve geçim sıkıntısı, kan davaları ve 80’li 90’lı yıllarda 

gelişen ve artan terör olayları, köy nüfusunu dışarı iten faktörler olduğu söylenebilir. 

2.2.2. Türkiye’nin Kentleşme Sürecinde Çekici Nedensel Faktör 

Türkiye’de 1950’lerden itibaren hız kazanan kentleşme, sadece kırsalın nüfusu 

dışarı itmesiyle değil, aynı zamanda kentlerin çekim gücüyle de ortaya çıkan bir süreçtir.  

İtici etmenler, kitleleri yerinden etmiştir ancak insanlar başka bir kırsala değil, kentlere 

göç etmesi, kentlerin çekiciliğinin bir göstergesi olduğu düşünülebilir. 

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren, sanayi alanında önemli yatırımlar yapan 

Türkiye, 1927’de Teşvik-i Sanayi Yasası çıkarmış ancak bazı temel endüstriyel 

faaliyetleri harekete geçirmede yetersiz kalmıştır. Devlet, zamanla bir plan çerçevesinde, 

endüstriyel alanda temel sanayi kuruluşlarını (dokuma, kâğıt, seramik, kimya vb.) teşvik 

etmiştir. Bu bağlamda, Anadolu’nun birçok yerinde sanayi işletmeleri kurulmuştur. Bu 

işletmeler, büyük-küçük ayırt edilmeden hesaplandığında, 1927’de 65,245 sanayi 

işletmesi ve bu sahada 256,855 işçi istihdam edildiği tespit edilmiştir. 1950’de sanayi 

işletmesi, 98,828’e çıkarılmış ve işçi sayısı 353,994’e yükselmiştir. 1964’te 160,771’e 

yükselen sanayi işletmesinde, 649,472 işçi istihdam edilmiştir (Keleş, 1993: 50-52). İşte 

1950’lerde kentleşmenin hız kazanmasının ardında, sanayileşen kentlerin çekiciliği 

bulunmakta olduğu söylenebilir. Söz konusu sanayileşme, iş ve istihdam olanaklarının 

yanı sıra kentlere özgü tüketim, kültürel faaliyetler, eğlence (Akyüz, 2007a: 37), eğitim 
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imkânı ve sağlık gibi nedensel faktörler de (Çelik, 2013: 38), kentlerin çekici özelliği 

arasındadır. 

2.2.3. Türkiye’nin Kentleşme Sürecinde İletici Nedensel Faktör 

Kentleşme sürecinde, mal ve hizmetlerin üretim ve dağıtımının koordine edilmesi 

bağlamında, malların bazı merkezlerde toplanma ve dağıtımı söz konusudur. Bu nedenle, 

yeni yolların yapılması ve ulaşım hizmetinde gelişmelere önem verilmesi gereklilik arz 

etmektedir. Dolayısıyla, Türkiye’de 1950’li yıllardan itibaren ulaşım teknolojileri ve 

karayolları taşımacılığındaki yeniliklerle birlikte ihtiyaca uygun yeni taşıtların piyasaya 

sürülmesi, kırsal alandaki nüfusu kentlere taşıma ve iletme fonksiyonu görmüştür. 

Ayrıca, iletişim ve haberleşme ise, kentleşme sürecinde önemli iletici etmenler olduğu 

söylenebilir. İletişim ve haberleşme (TV, radyo, taşıt, telefon, internet, gazete vb.) 

sayesinde, kırsal nüfus ile kentsel nüfus arasında irtibat sağlanmış ve fiziksel göç hareketi 

hız kazanmıştır (Akyüz, 2007a: 38). 

2.3. Kentleşme Kuramları  

20. yüzyılın başlarına kadar, klasik sosyologlar kent üzerine çeşitli kuramlar 

geliştirmiştir. Her bir klasik sosyolog, kendine özgü görüşleriyle kent olgusunu teorik 

bazda analiz ederek katkıda bulunmuştur. Kente dair önemli analizler yapan klasik 

sosyologların yaklaşımları, Chicago Okulu kuramcılarının kente dair görüşleri 

açıklanıncaya kadar egemenliğini sürdürmüştür. Durkheim, Weber, Simmel ve Tonnies 

başta olmak üzere, klasik sosyologların çalışmaları, Chicago Okulu kuramcılarının 

çalışmalarına temel olmuştur. Bununla birlikte, Chicago Okulu kuramcıları, kent üzerine 

çalışmalarını sadece teorik olarak değil, aynı zamanda kentsel mekânda, derinlemesine 

saha çalışması yaparak, ampirik olarak gözlem ve uygulamaya dayalı araştırmalar 

yapmıştır. Bu bağlamda kent, Chicago ekolü kuramcıları açısından hem bir laboratuvar 

hem de sosyolojik çalışma nesnesi olmuştur (Ritzer ve Stepnisky, 2014: 7; Koyuncu, 
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2011: 35-36). Bu ekolün önde gelen temsilcileri, Robert Ezra Park, Ernest Burgess, 

Roderich McKenzie ve Louis Wirth’dir. 

1970’lerde ise, kentlerde radikal toplumsal hareketler kendini göstermeye 

başlamıştır. Radikal sosyal hareketleri gören kent sosyologları, Chicago ekolü 

kuramcılarının, kentsel gelişim sürecinde meydana gelen eşitsizliğin ve çelişkilerin doğal 

bir durum olduğu fikrine katılmamıştır. Bu kuramcılar, Chicago ekolüne karşı çıkmakta, 

kentsel mekânı sermaye birikim süreçlerinin, çelişkilerin ve eşitsizliklerin meydana 

geldiği bir yer olarak görmektedir (Güllüpınar, 2012a: 3). Neo-Marsist olarak da 

adlandırılan kuramcıların önde gelen temsilcileri, David Harvey, Henry Lefebvre ve 

Manuel Castells’ tir. Son olarak 1990’larda geliştirilen “Dünya Kentleri Kuramı”dır. Bu 

kuram ile küreselleşme sürecinde küresel kentlerin meydana geldiği savunulmuştur. Söz 

konusu dönemin önde gelen temsilcileri John Friedmann ve Saskia Sassen’dir. 

Friedmann’ın “Dünya Kenti” kuramı ve Sassen’in “Küresel Kent” kuramı, küresel çapta 

yeni ekonomik yapıları yansıtan kentlerin niteliklerini açıklamaktadır (Güllüpınar, 2012a: 

3). Tüm bu kuramsal yaklaşımlar ve temsilcileri ayrıntılı olarak irdelenebilir. 

2.3.1. Chicago Ekolü: Sosyal Ekolojik Kuram 

Chicago Okulu bünyesinde çalışmalar yapan ve ilk kent sosyologları olarak 

görülen Robert Ezra Park, Ernest Burgess, Roderich McKenzie ve Louis Wirth, 1915-

1940 yılları arasında, Chicago kenti ve çevresindeki yerleşim yerleri arasındaki ilişkileri, 

etkileşimleri, derinlemesine analiz ederek ilk defa yeni bir olgudan bahsetmekte ve kent 

sosyolojisinin bilimsel bir disiplin olarak ortaya çıkmasında etkili olmaktadır (Kıray, 

2007: 105). 

Chicago ekolünün kullandığı ekoloji, organizmaların alana yayılımını ve 

miktarını belirleyen, aynı zamanda bunların karşılıklı ilişkilerini analiz eden bilimsel 

disiplin olarak kullanılmaktadır. İnsan Ekolojisi (Human Ecology) ise, bireyleri, 

toplumsal grupları ve bu grupların aralarındaki karşılıklı ilişkileri inceleyen bir 
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paradigmadır. Sosyal ekoloji olarak da adlandırılan bu yaklaşımda, bitki ve hayvan 

ekolojisinde kullanılan kavramlar, ödünç alınmıştır ve kentsel nüfusun mekânsal 

dağılımını açıklamakta kullanılmıştır (Marshall, 2005: 342). 

2.3.1.1. Robert Ezra Park 

Chicago Okulu temsilcilerinin önde gelen isimlerinden biri olan Robert Ezra Park, 

aynı zamanda Georg Simmel’in de öğrencisidir. Park, Simmel’den almış olduğu dersleri 

kendi düşünce süzgecinden geçirerek çalışmalarında kullanmıştır. Park’ın, Burgess ile 

geliştirdiği “Human Ecology” (İnsan Ekolojisi), çoğunlukla kendi yazılarından ve 

Chicago’da verdiği derslerden meydana gelmiştir. Park, aynı zamanda “İnsan Ekolojisi 

Kuramı”nın ilk kurucusu olmaktadır. Park’ın düşünceleri ve okulun diğer kuramcılarının 

fikirleri The City adlı denemeler derlemesi olan eserde açıklanmıştır (Marshall, 2005: 

578). Park, Şehir: Kent Ortamındaki İnsan Davranışlarının Araştırılması Üzerine 

Öneriler adlı çalışmasında, kentin, sadece nüfus yoğunluğundan, binaların dizilişinden, 

sokaklardan, sokak lambalarından, metrolardan, tramvaylardan, telefonlardan ve diğer 

ulaşım ve iletişim araçlarından daha fazla bir şeyi ifade ettiğini düşünmektedir. Bununla 

birlikte kent, sadece okullardan, hastanelerden, mahkemelerden, güvenlik teşkilatından, 

kurumsal yapılardan ve memurlardan oluşan bir şey de değildir. Ona göre kent, tüm bu 

karakterleri aşan bir olgudur. Dolayısıyla kent, kendine özgü bir ruh haline, gelenek ve 

adetler örüntüsüne ve bu adetlere bağlı standartlaştırılmış davranışlara, belli bir 

duyarlılığa tekabül etmektedir. Kısaca kent, sonradan inşa edilmiş bir yapı veya fiziki bir 

mekanizma değil, “doğanın ve özellikle insan doğasının bir ürünü” (Park, 2018: 37), 

olarak meydana gelmiştir. 

Bununla beraber kent, bünyesinde barındırdığı nüfusun içinden bireyleri seçen, 

sınıflandıran, ayırıp eleyen bir süzgeç işlevi gören mekanizma gibi işlemektedir. 

Doğadaki bitki ve hayvan yaşamına ilişkin biyolojideki ekolojik süreçler nasıl işliyorsa 

(bitki ve hayvanların doğal ortamında fiziksel çevrelerine hem uyum sağlama hem de 
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uygun dağılma biçimleri, istila, çatışma, saldırı ve yerini alma vb.) kentte de buna benzer 

süreç işlediği söylenebilir. Bu nedenle kent, bölgeye ait ve o çevrede yaşamaya en 

elverişli bireyleri devamlı bir şekilde seçmekte, ayırarak sınıflandırmaktadır. Çünkü kent, 

rekabetin, yarışmanın, istilanın, işgalin ve yerini alma süreçlerinin yaşandığı bir düzlem 

olarak, kendine özgü doğal alanlara bölünmüştür. Bu doğal süreç, kentin semt ve 

mahallelerinin farklı biçimde karakterize olmasını gerektirmiştir (Giddens, 2018: 93).  

2.3.1.2. Ernest W. Burgess ve Ortak Merkezli Bölge Kuramı 

Ernest Burgess, Chicago Okulu kuramcılarının önde gelen isimlerindendir. 

Özellikle Şehrin Büyümesi: Araştırmaya Giriş adlı bilimsel çalışmasında, kentin yayılma 

süreçlerini ayrıntılı olarak analiz etmektedir. Burgess, kentin genişlemesini, yayılma, 

ardıllık ve yoğunlaşma kavramları üzerinden incelemiştir. Kenti adeta mikroskobun altına 

koymuş gibi, uygulamalı ve derinlemesine kesin bir şekilde analiz etmeyi 

amaçlamaktadır (Burgess, 2018: 103). Buna göre, Burgess’in kent planı, kentin 

genişlemesi ve fiziki açıdan incelenmesi temeline dayanmaktadır. Kent planında, 

parkların, bulvarların, konutların ve ofislerin konumu, trafiğin yoğun olduğu caddelerin 

genişletilmesi, kent merkezlerinin kurulması ve kentin gelecekteki fiziki gelişimin 

kontrol altında tutulması gerektiğini tasarlamıştır (Burgess, 2018: 90-92). Kentin 

yayılmasının tipik süreçlerini ise, ortak merkezli daireler modeli üzerinden incelemiştir. 

Bu modelde, “düğüm” olarak gösterilen kent merkezinden ve kentin ana ticaret 

bölgesinden, çevre bölgelere doğru yayılma süreçleri hem ardıllık açısından hem de 

farklılaşan bölge karakterleri açısından gösterilmiştir (Şekil 1). 
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Şekil 1. Ortak Merkezli Bölge Modeli, (Burgess, 2018: 97) 

Merkezi kuşatan birinci daire, iş ve ticaretin yoğun olduğu bölgedir. Bu bölgede, 

mağazalar, gökdelenler, bankalar, iş merkezleri, dükkanlar, oteller, tiyatrolar, metrolar, 

müzeler ve birçok kurumsal yapılar bulunmaktadır. Ekonomik, politik ve kültürel açıdan 

yaşamın merkezi bu kısımdır. İkinci daire ya da merkezi kuşatan bölge ise, küçük 

imalathanelerin olduğu ve ticari faaliyetlerin yaşandığı bir geçiş bölgesidir. Bu bölgede 

nüfus ve arazi bakımından kayganlık ve değişkenlik görülmektedir. Aynı zamanda, 

yoksulluğun ve çatışmanın yaşandığı bir alan da olabilmektedir. Birinci dairenin 

tahakkümü altında olan bu bölge, göçmenlerin, yoksulların ve suça eğimli olan kişilerin 

ikamet ettiği bölgedir. Üçüncü daire ise, işçi mahallelerinden, geçiş bölgesinden kaçan 

bireyler ile ikinci kuşak göçmenlerden oluşmaktadır. Bununla birlikte, yaşam 

standardının biraz daha iyi olduğu bölge özelliği göstermektedir. Dördüncü dairede ise 

hem üst sınıf hem de orta sınıf bireyler bakımından, biraz daha zengin kitleler 

yaşamaktadır. Bu bölgede, müstakil çift katlı evler, girişi sınırlı yerleşim alanları, modern 

alışveriş merkezleri, rezidans oteller ve orta sınıf grubun lüks konutları bulunmaktadır. 
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Beşinci daire ise, kent sınırları dışında bulunmaktadır. Bu bölgede, banliyölerde ve uydu 

kentlerde yaşayan zengin bireyler ikamet etmektedir (Burgess, 2018: 92-97). 

Söz konusu bölge modeli, kentleşme ile ilgili temel meseleyi ortaya koymaya 

çalışmaktadır. Her daire bir sonraki dairenin aleyhine büyümekte ve dış bölgeye doğru 

istila etme eğilimindedir. İstila, yerini alma ve yeniden organizasyon gibi süreçler, kentin 

daireleri arasında yoğun olarak görülmektedir. Yayılma süreci, bitki ekolojisindeki sürece 

benzetilebilir. Ancak ne Chicago kentinin ne de başka bir kentin tam olarak bu modele 

uymasını beklemek mümkün değildir. Sadece bir dereceye kadar yansıtabildiğini 

söylemek mümkündür (Burgess, 2018: 93). 

Kentin yayılma sürecinde bireyler, mesleki statüye göre elenerek, kendine özgü 

yerini almakta, ona göre sıralanmakta ve yeniden konumlanmaktadır. Kentin doğal 

ekonomik ilişkisine dayalı ve kültürel gruplaşmalara dair farklılaşmalar, o kentin biçimini 

ve karakterini belirlemektedir. Bununla beraber, kentteki iş bölümü ise, düzensizliğe, 

yeniden örgütlenmelere ve ayrışmalara neden olabilmektedir. Toplumsal örgütlenme 

açısından kentsel yayılma süreçleri olumlu olabileceği gibi, kargaşaya, suç işlemeye, 

kötülüğe, çılgınlığa, intihara, hastalığa ve birçok toplumsal düzensizliğe dayalı olumsuz 

sonuçları da olabilmektedir (Burgess, 2018: 96-99). 

2.3.1.3. Roderick McKenzie 

Park’ın öğrencilerinden olan McKenzie, kentsel büyümeyi ekolojik süreç olarak 

analiz etmektedir. McKenzie İnsan Topluluklarının Çalışılmasında Ekolojik Yaklaşım 

adlı çalışmasında, bitki ve hayvan ekolojisi ile insan ekolojisi arasında ilişki kurmaya 

çalışmaktadır. Ona göre bitki ve hayvan metabolizması arasındaki fark, hayvanların yer 

değiştirme ve geniş alanlarda besin toplayabilme yeteneğinde yatmaktadır. İnsan ise, 

mekânda hareket etme becerisine sahip olmakla birlikte hem akıl yürütme hem de 

bulunduğu mekânı, kendi ihtiyaçlarını karşılayacak, kendine uygun bir ortam haline 

getirebilecek bilgi ve becerisine de sahip olmaktadır. Dolayısıyla insan toplulukları, bitki 
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ve hayvan topluluğundan, hareketlilik ve amaç edinme bakımından farklılık arz 

etmektedir. Bu farklılığın temelinde, yaşam alanı seçebilme becerisi ile yaşam alanının 

koşullarını kontrol etme yetisi ve düzenleme becerisi yatmaktadır (McKenzie, 2018: 107-

109). 

McKenzie açısından kentler, sahip olduğu doğal kaynaklar ve insan becerisi ile 

boyutsal ve yapısal olarak, belli bir ekonomik seviyeye kadar büyümektedir. Ancak, yeni 

bir iletişim ve ulaşım sistemi, yeni bir endüstriyel faaliyetin ortaya çıkması ve artan nüfus, 

kentin doğal kaynakları arasındaki dengeyi bozabilmektedir. Buna rağmen, kent toplumu 

her yeni aşamaya uyum sağlama eğilimi gösterebilmektedir (McKenzie, 2018: 112-116). 

Bununla beraber, kent toplumu basitten karmaşıklığa, genelden uzmanlaşmaya doğru bir 

gelişme göstermektedir. Köy ve kasaba gibi yerler, topluluğun evrensel genel ihtiyaçları 

olan din, ekonomi ve eğitim gibi kurumların ortaya çıkmasıyla meydana gelirken, 

kentleşme süreciyle, hizmetler ve uzmanlaşma artmaktadır. Özellikle yerleşim yerinde 

temel ihtiyaca cevap veren manav, lokanta, eğlence salonu, berber, eczane, manifaturacı, 

giyim dükkânı ile banka ve uzmanlık gerektiren diğer hizmet alanları, yerleşim yerinin 

büyümesine etki eden hizmet faaliyetleri olduğu söylenebilir. Yerleşim yerinin büyümesi, 

seyahat ve trafiğin rotalarına bağlı olarak devam etmektedir. Özellikle, binaların ve bazı 

kamu hizmet birimlerinin çoğunlukla yol kenarlarında, yola paralel olarak 

konumlanmaları, yerleşim yerinin büyümesini sağlarken, toplumda uzmanlaşma, 

farklılaşma ve ayrım süreçleri devam etmektedir (McKenzie, 2018: 117). 

Sonuç olarak McKenzie, kentleşme sürecini ekolojik süreçlerle açıklamaktadır. 

Kentsel gelişmedeki süreçler yoğunlaşma, merkezileşme, ayrım, istila ve yerini alma 

süreçlerine bağlı gelişmektedir. Kentteki yerleşmeler, ekonomik rekabet, çarpışma ve 

hayatta kalma mücadelesine bağlı bir yerleşme olarak görülmektedir. Bireyler, gruplar ve 

işletmeler, kentsel mekânda kendilerine ait yer edinebilmek için mücadele 

gerçekleştirmektedir. Rekabete bağlı işgal ve yerinden etme mücadelesinin sonucunda, 
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üstün gelen, mücadeleyi kazanan, kentin istenilen en verimli yerlerine sahip olmakta, 

mücadeleyi kaybeden taraf ise, kentin istenmeyen yerlerine doğru kaymaya 

başlamaktadır (Kaya, 2014: 51). 

2.3.1.4. Louis Wirth 

Chicago ekolünün önde gelen son temsilcisi ve aynı zamanda Park’ın öğrencisi 

olan Louis Wirth, kentin ne olduğunu, bir yaşam biçimi olarak kendine özgü nasıl bir 

davranış kalıbı ürettiği konusunu, 1938 yılında yayınladığı Urbanism as a Way of Life 

(Bir Yaşam Biçimi Olarak Kentlileşme) adlı çalışmasında analiz etmiştir. Söz konusu 

çalışmada kenti tanımlamakta, kentleşme ve kentlileşme kavramlarını sosyo-kültürel 

açıdan incelemektedir. Wirth, ayrıca, kentlileşmeyi analiz ederken, nüfusun büyüklüğü, 

yoğunluğu ve heterojenliği gibi genel niteliğine yoğunlaşmaktadır (Marshall, 2005: 400; 

Tatlıdil, 1992b: 38). Nüfus yoğunluğu, kentleşmeyi açıklamada önemli bir unsurdur 

ancak kentleşmeyi sadece nüfus bakımından ele almak, kentleşme konusunu eksik 

incelemeye neden olabilmektedir. Günümüzde nüfusu 10.000 ve üstünde olan 

toplulukları kentsel, altında olanları ise kırsal olarak değerlendiren nüfusa dayalı sayısal 

ölçütler, sosyolojik açıdan kentleşmeyi tanımlamak için oldukça yetersiz ve anlamsız 

olduğu söylenebilir. Ayrıca kenti, sadece fiziksel olarak katı bir mekanla sınırlandırmak 

ve kentsel tutumları bu mekâna hapsetmek de kenti tam anlamıyla ifade etmekte yetersiz 

kalacaktır. Burada önemli olan, sosyolojik olarak kentteki yaşam biçiminin tüm 

özelliklerini, kentli bireylerin davranış kalıplarını ve kent kültürünün nasıl oluştuğunu 

tespit etmeye çalışmak olduğu söylenebilir (Wirth, 2002: 80). 

Bu bağlamda kent, ırkları, halkları, birbirine zıt kültürleri kaynaştırma potası 

olarak işlev gördüğü düşünülebilir. Kültürel kaynaşmalar düzlemi olan kent, hem bireysel 

farklılıklara hoşgörü ile bakmakta hem de bireylerin gelişmesi için uygun bir ortam 

sunmaktadır. Kent dünyanın en uzak yerlerinden, farklı ırkları, farklı düşünceleri ve farklı 

kültürel yapıları, birbirine yardımcı olabilecek bir şekilde bir araya toplayabilmektedir 
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(Wirth, 2002: 81). Böylece kentte meydana gelen aşırı nüfus, bireysel farklılıkların 

artmasına neden olabilmektedir. Kentteki bireylerin kişisel özellikleri, meslekleri, 

kültürel yaşam biçimleri ve düşünce yapıları, kırsal bölgede yaşayanlara göre daha çok 

kutuplaşmaktadır. Yani nüfusun büyüklüğü ve sürekli artması, insanların rengi, etnik 

kökeni, ekonomisi, sosyal konumu ve tercihi, toplumsal farklılaşmalara neden 

olabilmektedir. Aşırı nüfus artışı ile akrabalık bağları, komşuluk ilişkileri ve buna benzer 

ortak halk geleneğinden gelen tüm paylaşım duyguları ya ortadan kalkmakta ya da göreli 

olarak zayıflatmaktadır. Geleneksel dayanışmanın yerini, rekabet ve resmiyete dayalı 

denetim mekanizmaları almakta, insanların kişisel olarak birbirini tanımaları ve diğerleri 

hakkında bilgi sahibi olmaları zayıflamaktadır (Wirth, 2002: 82). Çünkü, kentte yaşayan 

insanlar parçalanmış rollere sahiptir. Dolayısıyla, yüz yüze, samimi birincil ilişkilerden 

ziyade, resmi ikincil ilişkilerin egemenliği görülmektedir. İnsan ilişkileri ise daha çok 

bireysel, yapay, geçici, parçalı, çıkara dayalı, soğuk ve mesafeli olarak yaşandığı 

söylenebilir (Wirth, 2002: 83). Kentin karmaşık, parçalı ve tabakalı toplumsal yapısı, 

bireylerin farklı sosyal ve kültürel gruplara (iş, meslek, düşünce, eğlence vb.) 

katılmalarını gerektirmiştir. Böylece birey, geleneksel aile veya kır cemaati gibi tek bir 

gruba bağlı değil, aksine çok farklı gruplara katılmak zorunda kalarak, parçalı bir 

şahsiyete bürünmüştür (Koyuncu, 2011: 40). Sonuç olarak Wirth, çevresel öğelerden 

ziyade kentsel kültürü ön plana çıkarmaktadır. Kentsel olgunun sosyolojik tanımlamasına 

az yer vermektedir. Ona göre kent fenomeni, “birbirinden çok farklı bireylerin daha geniş, 

daha yoğun ve sürekli oturduğu bir yer” olarak analiz edilmiştir. Kentlerin demografik 

yoğunluğu ve heterojenliği de toplumsal tabakalaşmayı ve sosyal bakımdan coğrafi 

hareketliliği meydana getirdiği söylenebilir (Tatlıdil, 1992b: 38). 

2.3.1.5. Homer Hoyt’un Sektör Kuramı 

Homer Hoyt’un geliştirdiği “sektör kuramı” (dilimler kuramı), kentsel bölgelerde, 

ulaşım koridorlarının ve demiryolu ağlarının fonksiyonlarını göstermekle birlikte, 
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toplumun oturma alanlarının iç yapısını, organizmacı bir perspektifle açıklamaya 

çalışmaktadır. Hoyt, bu kuramı, Amerika’nın 142 kentinde yaptığı 36 yıllık bir gözlem 

tecrübesine dayanarak kurmuştur. Ona göre kentsel mekân, daire biçiminde 

genişlemekten ziyade, daha çok farklı dilimler şeklinde, sektörlere ayrılarak gelişmekte 

ve kentsel mekân çeşitli işlevlere göre farklılaşarak gelişim göstermektedir. Sınıfsal 

açıdan farklı gelir statüsüne ve üyesine sahip olan bireyler, farklı bölgelerde oturmakta 

ve gelir statüsünde bir gelişme yaşandığında, sektörel bazda merkezi konumdan çevreye 

doğru bir yayılma sergilemektedir. Söz konusu merkezden dışa doğru yayılma, dilimler 

halinde, yüksek standardı haiz konut alanlarının bulunduğu yöne doğru açılmaktadır. 

Böylece, kentsel mekân, Şekil 2’de gösterildiği gibi beş ayrı dilimden meydana gelen 

biyolojik bir organizmaya benzetilmiştir (Keleş, 1993: 85; Bal, 2018: 224). 

 

Şekil 2. Dilimler (Sektör) Kuramı (Keleş, 1993: 86). 

Dilimler kuramına göre, merkezi konum olan birinci kısım, iş ve ticaret 

faaliyetleri ile işgal edilmiş dilimdir. Yıldız biçiminde açılım gösteren ikinci dilim, 

toptancılık, imalat ve vb. hafif sanayi dilimidir. Üçüncü dilim, alt sınıf ve işçilerin kaldığı 

konut bölgesidir. Bu bölgede daha önceleri zengin statüye sahip bireyler otururken, bölge, 

zamanla geçiş bölgesi olarak işlev görmekte ve alt sınıflara ev sahipliği yapmaktadır. 

Dördüncü dilimde, orta sınıf tabakasına ait konutlara rastlanmaktadır. Beşinci dilim ise, 
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yüksek gelire sahip, üst sınıfların yerleştiği bölge konumunu yansıtmaktadır (Keleş, 1993: 

86). 

2.3.1.6. Chauncy Harris ve Edward Ullman’ın Çok Merkezli Gelişim Kuramı 

 Ortak merkezli daireler kuramı ile sektör kuramının yetersizliğine karşın, çok 

merkezli gelişim modeli geliştirilmiştir. Harris ve Ullman tarafından geliştirilen modele 

göre, kentsel gelişmeler, tek bir merkezden veya tek bir çekirdeğin etrafında şekillenerek 

gelişme göstermekten ziyade, çok merkezli birçok çekirdeğin etrafında şekillenerek 

gelişme göstermektedir. Kentsel mekânın bir merkezi sosyo-ekonomik ve finans 

kurumları ağırlıklı iken, diğer merkezi, ticaretin odağı olabilmektedir. Başka bir merkez 

veya çekirdek ise, sanayi ve imalat ağırlıklı olması mümkündür. Bu merkezler ve 

çekirdekler, önceden mevcut olabildikleri gibi, kentsel gelişim süreciyle sonradan da 

ortaya çıkabilmektedir. Örnek olarak, Ankara’da merkezi konum, ilk zamanlar 

Koyunpazarı iken, ikinci merkez Ulus olmuştur. Ardından, Yenişehir, Bahçelievler ve 

Yenimahalle, çekirdekler halinde şekillenmeye devam etmiştir. Kent merkezleri, merkez 

büyüklükleri ve aralarındaki mesafeler, her kentte farklılık gösterebilmektedir. Bu 

bağlamda, kentin büyüklüğüne göre, bünyesinde barındırdığı çekirdek sayısı da artış 

gösterebilmektedir (Keleş, 1993: 87; Bal, 2018: 226). 

 Şekil 3’de gösterildiği gibi, çok merkezli gelişim modelinde, birinci merkezi alan, 

iş ve ticaret bölgesi iken, ikinci merkezi alan toptancılık ve hafif imalat ve sanayi bölgesi 

olmaktadır. Üçüncü merkez, alt sınıflara ait konut bölgesi iken, dördüncü merkez ise, orta 

sınıfa ait konut bölgesi olarak şekillenmiştir. Beşinci merkez, üst sınıfların yerleşim yeri 

ile kültürel alanlar, parklar ve hafif sanayi alanlarından oluşmaktadır. Altıncı merkez, ağır 

sanayi ve imalat bölgesi ile dar, orta ve yüksek gelirli bireylerin ayrı ayrı oturma 

yerleşkesi olarak ortaya çıkmıştır. Yedinci merkez, kent sınırlarına yakın ticari 

banliyölerden oluşmaktadır. Son olarak, sekizinci ve dokuzuncu bölge, endüstriyel 

faaliyetlerin bulunduğu yöre kentlerden meydana gelmiştir (Keleş,1993: 88). 
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Şekil 3. Çok Merkezli Gelişim Kuramı (Keleş, 1993: 88). 

Söz konusu üç kuramın da kendine özgü orijinal, üstün yönleri bulunmaktadır. 

Ancak, bu kuramların her birisinin eleştiri konusu olabilecek yönleri de mevcuttur. 

Birincisi, bu kuramlar evrensel nitelik taşımamaktadır. İkincisi, kuramlar sadece 

Amerika’nın bazı kentlerini temsil etmekle sınırlıdır. Üçüncüsü, yeni gelişen ve 

gelişmekte olan ülkelerin kentlerine, söz konusu kuramlarda temel değişiklikler 

yapılmadan olduğu gibi uygulamak mümkün görünmemektedir. Sonuç olarak, az 

gelişmiş ülkelerin kentleşme ve büyüme hızı oldukça hızlı bir seyir göstermektedir. Bu 

açıdan kentsel mekanlar, “yamalı bohça”ya benzer bir görünüm sergilemektedir. 

Yoksullar, dar gelirli aileler ve işçi sınıfına mensup kitleler, gelişmiş Batı kentlerinde, 

kent merkezlerinde ikamet ederken, gelişmekte olan kentlerde, kent çeperlerinde ve kenti 

çevreleyen kısımlarda ikamet ettiği görülmektedir. Bu nedenle, kuramların önemi büyük 

olmakla birlikte, genel olarak kentleri temsil etme niteliği oldukça düşük ve yetersiz 

kalmakta olduğu söylenebilir (Keleş, 1993: 88). 

2.3.2. Çağdaş Kent Kuramları: Neo-Marxist Kuram 

1960'ların sonlarından itibaren, Amerika ve Batı Avrupa kentlerinde, şiddet 

olayları, yıkım, ayaklanma ve protesto gösterileri gibi büyük çaplı toplumsal hareketler 
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yaşanmaya başlamıştır. Amerikalı siyahiler, Harlem, Watts ve Detroit gibi gettolaşmış 

bölgelerdeki yoksullar ve diğer gruplar, yozlaşma ve ırkçılık gibi durumlar karşısında 

tepkilerini göstererek, seslerini kitlelere duyurmaya başlamıştır. Bununla beraber, aynı 

süreci takip eden toplumsal hareketlerin diğer aktörleri olan kadınlar, öğrenciler ve 

çevreci gruplar, kentsel çevrenin kirlenmesi, Vietnam savaşı ve sivil haklar gibi konular 

kapsamında, çeşitli protesto eylemleri düzenlemiştir. Söz konusu kent protestocuları, 

eylemlerini Batı Almanya, Japonya ve Amerika sokaklarına kadar taşımışlar ve kentler, 

toplumsal huzursuzlukların ve siyasal protestoların yaşandığı bir savaş alanına 

dönüşmüştür. 

Kent olgusunu, söz konusu durum karşısında açıklamakta yetersiz kalan 

geleneksel yaklaşımlara karşın, yeni kent sosyologları, daha radikal teoriler geliştirmiştir. 

Bu sorunların yanı sıra, sermayenin uluslararası özelliğinin ön plana çıkması, 1970’lerin 

ekonomik krizi ve buna uygun biçimde sermayenin yeniden yapılanması gibi etkenler 

kendisini göstermiştir. Kent ortamının içinde bulunduğu bu yeni durumu analiz etmek 

için, dönemin kent sosyologları (Çağdaş Kent Sosyologları), kendilerine özgü analizler 

yapmıştır. Dönemin düşünürleri arasında, Henry Lefebvre, Manuel Castells ve David 

Harvey ön plana çıkmaktadır. Lefebvre, kapitalist toplumda kentsel mekânın nasıl 

üretildiği ve kentin bir meta haline nasıl dönüştürüldüğü ile ilgilenmiştir. Castells, kentsel 

mekân ve sosyal süreç arasında ilişki kurarak değerlendirmelerde bulunmuştur. Harvey 

ise, kentsel devrim ve küresel kent kavramı üzerinden değerlendirmeler yapmıştır 

(Slattery, 2014: 290-291; Türk, 2015: 50-51). Her bir sosyolog içinde bulunduğu durumu 

Marxist yaklaşımı temel alarak kendine özgü değerlendirmelerde bulunmuştur. 

2.3.2.1. Henry Lefebvre 

Lefebvre, kenti, kır-kent ilişkileri üzerinden değerlendirmiştir. Kırsal nüfusun 

kente göç etmesi ya da nüfusun kırsal alanda kalarak, kent pazarı için üretim yapması 

kent toplumunun temel göstergelerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır. Lefebvre, 
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toplumsal gerçekliğin bu sosyolojik yönünü, sanayi kentinin varoluşuyla 

ilişkilendirmiştir (Bal, 2018: 237). Ona göre sanayi kenti, genel açıdan bakıldığında 

şekilsiz, kentleşmeye açık, yığılmanın yoğun yaşandığı bir kent birleşimi olarak 

görülmektedir. Bu süreçte, kentsel nüfus dışa doğru bir patlama ve içe doğru bir patlama 

biçiminde tüm etkilerini yansıtabilmektedir. Kentin sanayi üretiminde meydana gelen 

büyüme ile ticari mübadeledeki büyüme birleşerek, mübadeleler çoğalmaktadır. Hatta bu 

açılım, takastan dünya pazarına, iki kişi arasındaki mübadeleden, ürünlerin, fikirlerin, 

eserlerin mübadelesine kadar çok geniş bir yelpazede gelişmektedir. Bunun yanı sıra, 

endüstriyel kent, üretim ilişkilerini dönüşüme uğratan bir gerçekliğe sahiptir. Lefebvre 

bunu bilime benzeterek, bilimin üretici bir güç haline gelmesi gibi düşünmektedir 

(Lefebvre, 2019: 19). Bu bağlamda, Lefebvre, kırsallığın kentsele doğru dönüşüm 

sürecini Şekil 4’de gösterilen eksen üzerinden açıklamıştır. 

 

           Şekil 4. Kırsalın Kentsele Dönüşüm Ekseni (Lefebvre, 2019: 20) 

Eksene göre kentsel süreç, politik kentten, endüstriyel kente ve sonrasında kritik 

alana doğru bir ilerlemeden geçtiği görülmektedir. Ticari kentten endüstriyel kente 

geçişte, kırsalın kentsele değişmesi yaşanmakta ve endüstriyel kentten sonra da içe doğru 

patlama-dışa doğru patlama meydana gelmektedir. Lefebvre’ye göre bu durum, “kentsel 

yoğunlaşma, kırsal göç, kent dokusunun genişlemesi, kırsal olanın kentsel olana 

bütünüyle tabi hale gelmesi” (Lefebvre, 2019: 20), olarak yorumlanmıştır. Kritik alan 

aşaması ise, sanayileşmenin derin krizi ile ilişkilendirilmiştir. Bu kriz aşamasında 

sanayileşme, büyük bir kaynaşmanın egemenliği altına girerek, fenomen haline gelmekte 
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ve kaynaşmada, geçmiş ve mümkün olan, en iyi ile en kötü olan artık iç içe geçerek, girift 

duruma girmeye başlamıştır (Bal, 2018: 237). 

Lefebvre, kentsel mekânı toplumsal bir ürün ve kapitalist gelişmenin bir öznesi 

olarak görmektedir. Kentsel mekân tam olarak ideoloji ve siyasetten arındırılmış salt bir 

nesne değil, aksine stratejik ve politik süreçlere bağlı bir yer olarak görülmektedir (Turut 

ve Özgür, 2018: 10). Bununla beraber, kentsel mekân sermaye sahiplerinin yatırım 

yaptığı ve bunun üzerinden kar sağladığı bir alana dönüşmektedir. Kapitalizmin önceliği, 

mekânı, insanların günlük yaşam pratiklerini uyguladığı ve ihtiyaçlarını karşıladığı bir 

yer olarak görmek değil, aksine kâr sağlama ve sağlanan kârın değişim değeri ile ölçülür 

olduğu bir alana dönüştürmeye çalışmaktır. Dolayısıyla, mekânın değerlilik düzeyi, 

sağladığı rant ölçüsünde ortaya çıkmaktadır (Turut ve Özgür, 2018: 11).  

Ayrıca, Lefebvre, kentsel mekânda toplumsal dinamiğin temelindeki çelişkilerin 

yer değiştirdiğinden de bahsetmektedir. Ona göre çelişkiler, artık kır-kent arasında 

gerçekleşmemekte, yer değiştirerek kent fenomeninin içine girmektedir. Bu çelişki, 

iktidarın merkezi ile diğer merkeziyet arasında, ekonomik güç ile iktidar arasında, merkez 

iktidar ile periferiler arasında, entegrasyon ile ayrışma arasında gerçekleşen bir çelişki 

olarak görülmektedir (Lefebvre, 2019: 159).  

Lefebvre, Everyday Life in the Modem World (Modern Dünyada Gündelik Hayat) 

adlı çalışmasında, modern dünyada gündelik hayatın boş, sıradan ve bayağı olmasının iki 

temel nedeni olduğunu ifade etmektedir. Birincisi, modern kentsel mekânın, metalaşmış 

olmasıdır. Çünkü kapitalizmin inşa ettiği kentsel alan, toplumsal ve estetik biçimden 

uzaklaştırılmıştır. İkincisi, daha önceki toplumlarda karakteristik olarak görülen, 

toplumsal yaşam biçimine hâkim olan insan tecrübelerinin ve etkinliğinin bazılarının 

tecrit edilmesi bayağılaşmayı meydana getirmektedir. Böylece, insani varlığın tüm ahlaki 

yönleri yerine, dar odaklı rutinlerin yer almaya başladığı süreç yaşanmaktadır (Giddens, 

2018: 108). 
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2.3.2.2. Manuel Castells 

1970’lerde, kentsel hareketlerin kentlerde ortaya çıkan temel çelişkilerden 

kaynaklandığını düşünen Castells, kentsel sorunların kapitalizm ile iç içe geçtiğini ve 

devletin, malların üretimine dair müdahalesini, kentleri olumsuz etkilediğini ifade 

etmektedir. Ona göre, kapitalizm geliştikçe, üretim ve tüketim süreçleri ile kolektif 

tüketim araçları, kentsel mekânda giderek daha da gerekli hale gelmektedir. Bu durum, 

mal ve hizmetlerin kendi doğasından kaynaklanan bir durum değil, sınıflar arası tarihsel 

ilişkilerden kaynaklanan bir durum olarak görülmektedir. Ayrıca, sermayenin örgütlenme 

biçimi, çeşitli talepleri karşılamakta yetersiz kalmakta ve uygun strateji 

geliştirememektedir. Bu çelişkiyi çözmek için devlet müdahale etmektedir (Castells, 

2017: 259). Devlet, acil gereksinim duyulan mal ve hizmetlerin üretilmesindeki 

yetersizliklere dayalı çelişkileri ortadan kaldırmaya çalışırken, aynı zamanda politikaların 

içeriği ile günlük yaşamın maddi koşulları birbirine bağlanarak, kentsel çatışmalar 

siyasileşmekte ve küreselleşmektedir (Castells, 2017: 260). Kısaca kentsel çelişkiler, artık 

siyasal ve küresel boyutta yaşanmakta ve bütün halk sınıflarını kapsamaktadır. 

2.3.2.3. David Harvey 

Neo-Marxist ve ekonomi politik yaklaşımın son temsilcisi olan Harvey, kent 

çözümlemesini, kapitalist sistemin adaletsizliği ve kapitalist sermaye birikimin krizleri 

üzerinden yapmaktadır. Ona göre kapitalist kentleşme, kapitalistlerin kârlarını 

maksimum seviyeye çıkarmak için yatırımlarını daha kârlı olan kentsel çevreye yaptıkları 

yatırım sonucunda meydana gelmiştir. Kapitalistler, azalan kârlarını tekrar yüksek 

seviyeye çıkarmak için, üretim sürecinin dışında kalan kentlere yönelerek, söz konusu 

kentlerin çevrelerine yaptıkları yatırımlar ile kapitalist kentleşme devam etmektedir 

(Güllüpınar, 2012a: 17). Kapitalist kentleşme sürecinde kentlere yapılan yatırımlar, 

eşitsizliklere neden olmaktadır. Çünkü, kentin belli bölgelerine yoğunlaşan kapitalistler, 

o bölgelerde gelir düzeyleri yüksek üst sınıfların oluşmasını sağlarken, alt gelir grupları 
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ve yoksullar ise, kentin gelişmemiş en verimsiz yerlerine yerleşmek zorunda kalmaktadır 

(Uğurlar, 2019: 477-478). Böylece, kentin mahalleleri hem gelir düzeyine göre hem de 

etnik, ırksal ve sınıfsal olarak tabakalaşmayı yansıtmaktadır. Dolayısıyla kentlerin bu 

adaletsiz gelişmesini Harvey, sermaye birikim süreçleri, ekonomik krizler ve 

kapitalistlerin karlarını artırmak amacıyla, kentsel yapılı çevrelere yoğunlaşmaları 

üzerinden yorumlamıştır (Güneş, 2017:46). 

Harvey, Sınıfsal Yapı ve Mekânsal Farklılaşma Kuramı çalışmasında, kentsel 

mekânda sermayenin artan bir şekilde sürekli olarak büyümesi, kentleşme sürecinin 

hızına eşlik ederek gerçekleştiğini söylemektedir. Özellikle büyük kentlerde, demografik 

yapı giderek yoğunlaşmaktadır. Harvey, bu yoğunlaşmaya koşut olarak, toplumsal 

yapının farklılaştığını ve bölündüğünü ifade etmektedir (Harvey, 2002: 147-172).  

Harvey kentsel mekânı, kapitalist üretim koşullarının sürekliliğine katkı sağlayan 

bir araç olarak görmektedir. Kentler bu şekilde kapitalizmin sermayeleri durumundadır. 

Dolayısıyla konutlar, okullar, alışveriş mekanları, parklar, fabrikalar vb. kapitalizmin 

isteklerine göre şekillenmektedir (Bıçkı, 2006: 117). Ayrıca, kapitalistler arasındaki 

rekabet, kent ortamında aşırı birikime yol açmakta ve biriken sermaye, konut alanları, 

alışveriş merkezleri, çeşitli bürolar, üretim ve tüketim için gerekli çevresel alanın inşa 

edilmesiyle birlikte, tekrar birikim sürecine girmektedir. İşte kentler bu sürecin 

merkezindedir. Kentsel mekân, içerikten ve anlamdan ayrı kendine özgü bir alan değil, 

kapitalist süreç içerisinde anlam kazanmaktadır. Bunun sonucunda ise, zengin daha fazla 

zenginleşmekte, yoksul daha da yoksullaşmaktadır (Karasu, 2018: 286).  

Harvey, Castells ve Lefebvre Neo-Marksizm yaklaşım temelinde kenti analiz 

etmiştir. Harvey kenti sermaye üzerinden açıklarken, Lefebvre mekân bağlamında ele 

almıştır. Castells ise sınıf temelli bir bakış açısı ile konuya yaklaşmıştır. Her üç kuramcı 

da kentleri, kapitalizm ile ilişkilendirerek analiz etmiştir (Türk, 2015:55). 
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2.3.3. Dünya Kenti Kuramı: Küreselleşen Kentler 

20. yüzyılın ikinci yarısında, dünya çapında kentleri çok yönlü etkileyen bir dizi 

gelişmeler vücuda gelmiştir. Özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkan yeni 

değişim ve dönüşüm süreci, büyük kentleri önemli ölçüde belirlemiştir. Bu dönemde, 

ülkeler, toplumlar ve kentler, birbirlerinden kopuk ve bağımsız hareket eden birimler 

değil, aksine birbirinden çok yönlü etkilenen ve dünya genelinde farklı ilişkiler ağı ile 

birbirine bağlanan bir sürece girmiştir (Bodur, 2016: 211).  

Söz konusu dönemin toplumsal düşünürleri, gelişen bu süreci küreselleşme olarak 

okumaktadır. Onlara göre küreselleşme, “dünyanın belli başlı bölgeleri ve çok çeşitli 

etkinlik alanları arasındaki bağlardan oluşur” ve küreselleşme tek bir süreç değil, dört 

farklı tipte değişimi içermektedir. Birincisi toplumsal, politik ve ekonomik faaliyetlerin, 

siyasal sınırların ötesine taşması, diğer bölgeleri ve kıtaları etkilemesidir. İkincisi ticaret, 

finans, yatırım, göç ve sosyo-kültür akışlarının artması sonucu, insanların birbirine olan 

bağımlılığının daha da güçlenmesidir. Üçüncüsü ulaşım ve iletişimdeki gelişmelere bağlı 

olarak, yaşamsal dünyayı hızlandırması, yani düşüncelerin, bilginin, malların, 

sermayenin ve insanların çok daha hızlı hareket etmesi açısından bir değişime girmesidir. 

Son olarak, yerel sorunlar ve gelişmeler sadece yerelde kalmaması, aynı zamanda geniş 

çaplı küresel sonuçlara neden olması, çok uzak yerlerde meydana gelen olayların, 

hayatımıza etkileri ve ülke olayları ile küresel olaylar arasındaki sınırların giderek 

silikleştiği bir değişimi kapsamaktadır (Held vd., 2017: 71). 

Küreselleşen kentlere geçmeden önce, kısaca küreselleşmeye dair giriş yapmakta 

fayda vardır. Anthony Giddens Modernliğin Sonuçları adlı çalışmasında, küreselleşmeyi 

modernliğin bir sonucu olarak görmektedir. Ona göre “modernlik, yapısal olarak 

küreselleştiricidir” Yerel oluşumlarla küresel oluşumlar, karmaşık değişim içinde 

diyalektik bir süreç olarak birbirlerini etkilemekte ve dönüştürmektedir (Giddens, 1994: 

159). Bu bağlamda, “Küreselleşme, “uzak yerleşimleri birbirlerine, yerel oluşumların 
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millerce ötedeki olaylarla biçimlendirildiği ya da bunun tam tersinin söz konusu olduğu 

yollarla bağlayan dünya çapındaki toplumsal ilişkilerin yoğunlaşması olarak 

tanımlanabilir” (Giddens, 1994: 62). 

Giddens, küreselleşmeyi dört boyut üzerinden incelemektedir (Şekil 5). Birincisi, 

kapitalist dünya ekonomisidir. Kapitalist devletler, küresel ekonomideki ana güç 

merkezleridir. Devletlerin asıl üretim biçimi, kapitalist ekonomik girişimcilik olarak 

kendini göstermektedir. Kapitalist üretim biçimine egemen olan ticari şirketler, küresel 

etkinlik alanlarında önemli söz sahipliği yapmaktadır. Kapitalist devletlerin ticari 

kuruluşları ve ulusaşırı şirketleri, dünya çapında çok büyük ekonomik gücün dizginlerini 

elinde tutmaktadır. Böylece hem kendi ülkelerin siyasal mekanizmalarını hem de başka 

ülkelerin siyasallarını etkileme gücüne sahip olmaktadır (Giddens, 1994: 67-69). 

 

Şekil 5. Küreselleşmenin Boyutları (Giddens, 1994: 68). 

Küreselleşmenin ikinci boyutu, ulus-devlet sistemidir. Bu sistemin, özellikle 

modernliğin düşünümsellik karakterine önemli katkı sağladığı söylenebilir. Ulus-devlet 

sistemi, ilk olarak hudutların yerini sınırların almasıyla kendini göstermiştir ve devletin 

kendi toprakları üzerindeki özerklik savı, bir bütün olarak devlet sınırlarının diğer 

devletler tarafından tanınmasıyla onaylanmaktadır. Küreselleşmenin üçüncü boyutunu, 

askeri dünya düzeni oluşturmaktadır. Giddens, savaşın endüstrileşmesi, askeri 

örgütlenme sistemi ve silahın küresel çapta bir bölgeden diğerine akışı, üçüncü boyutun 
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doğasında yattığını düşünmektedir. Ona göre devletlerin birbiriyle kurduğu ittifaklar, 

çeşitli anlaşmalar ve aralarında oluşan bağlantılar, küreselleşmenin bu tarz boyutunu 

göstermektedir. Küreselleşmenin dördüncü boyutunu ise, uluslararası iş bölümü 

oluşturmaktadır. Endüstriyel gelişmeler bu boyutta önemli rol oynamaktadır. Çünkü 

küresel iş bölümü, dünyanın endüstrileşmiş bölgeleri arasında genişlemektedir. 

Endüstrinin türü, ham madde üretimi ve gerekli beceriler, iş bölümünün uzmanlaşma 

düzeyine bağlıdır. İkinci Dünya savaşından günümüze kadar, iş bölümündeki küresel 

bağımlılık önemli ölçüde artışını sürdürmektedir (Giddens, 1994: 70-72).  

Genel açıdan küreselleşme olgusuna baktıktan sonra, şimdi küreselleşen kentler 

ile dünya kenti kuramı analiz edilebilir. 20. yüzyılın son çeyreğinde, ulaşım ve iletişim 

teknolojilerinde, bir dizi yenilikler ve değişimler meydana gelmiştir. Mal, sermaye, 

hizmet ve bilgi akışı sadece yerel bazda değil, aynı zamanda uluslararası ölçekte büyük 

bir ivme kazanmıştır. İşte küreselleşmenin bu döneminde bazı kentler, sosyal, kültürel, 

ekonomik ve politik açıdan belirginleşerek, mal, sermaye ve bilgi akışının küresel çapta 

merkezi olmuştur. Kendi sınırlarının dışına taşan bu kentler, küreselleşen dünyada 

birtakım roller üstlenerek, dünya kentleri olarak ortaya çıkmıştır. Dünyanın düğüm 

noktaları olan söz konusu kentler, hem mal, sermaye, bilgi ve insan akışının yoğun olduğu 

küresel merkezler olmakta hem de küreselleşen dünya ekonomisiyle bütünleşmelerinden 

dolayı dünya kenti olarak adlandırılmıştır. Tüm bu gelişmelerin neticesinde dünya 

kentleri, küresel ekonominin yönetim, organizasyon ve kontrol merkezi haline gelmiştir 

(Güllüpınar, 2012a: 20-21). 

Kentleri, küreselleşme bağlamında analiz eden başka yaklaşımlar olmakla 

birlikte, genel anlamda iki yaklaşımdan bahsedilebilir. Biri “Dünya Kentleri” diğeri 

“Küresel Kentler” yaklaşımlarıdır. Dünya Kenti (World City) kavramını ilk olarak John 

Friedmann kullanmıştır. Friedmann’ın kullandığı kavramdan sonra, Saskia Sassen geçen 

süreci Küresel Kent (Global City) kavramıyla okumaktadır (Güllüpınar, 2012a: 20). 
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Friedmann, 1986’da The World City Hypothesis adlı çalışmasında, dünya kentleri 

kavramını kullanarak, küresel kentlerle ilgili görüşünü ortaya koymuştur (Yılmaz, 2019: 

470). Ona göre dünya kentleri, uluslararası sermayenin yoğunlaştığı mekanlardır. Bu 

bağlamda, yerel, ulusal ve uluslararası ekonomiler söz konusu kentlere eklemlenmektedir 

(Güllüpınar, 2012a: 21). Sassen ise, 1991’de The Global City adlı çalışmasında, küresel 

kentlere vurgu yaparak, bu konuda temel bilimsel çalışmalar yayımlamıştır. Ona göre 

küresel kentler, üst düzey finansal kuruluşlara ev sahipliği yapmakta ve dünya 

ekonomisine yön vermektedir. Bununla birlikte, hizmet sektöründe önemli üreticileri olan 

bu kentler, ürettikleri ürünlerin de ayrıca pazarı konumundadır. Küresel kentler, iletişim 

ve taşımacılık alanında gelişmiş olmanın yanı sıra, güçlü bir toplumsal yapı, ekonomik 

ve siyasal sisteme de sahiptir (Yılmaz, 2019: 470). 

Sassen’e göre küresel kentler, sadece uluslararası ticaret ve bankacılık merkezi 

değil, aynı zamanda dört yeni işleve de sahiptir. Birincisi, bu kentler ekonomik açıdan, 

dünya ekonomisinin komuta merkezleri haline gelmiştir. İkincisi, finans ve uzmanlık 

alanında kilit yerleşim noktalarıdır. Üçüncüsü, sektörel olarak yeniliklerin üretim 

merkezleridir. Son olarak, üretilen ürünlerin ve hizmetlerin piyasalarını oluşturmaktadır 

(Güllüpınar, 2012a: 21). Sassen’in küresel kente ilişkin 1991’de yayımladığı The Global 

City: New York, Londra, Tokyo” adlı çalışmasında, 1980’li yıllarda gelişen yeni 

küreselleşme sürecinde, New York, Tokyo ve Londra’nın küresel boyuttaki danışmanlık 

ve işletme hizmetlerinin önemli kısmına hâkim olduğunu savunmuştur. Sassen, ayrıca, 

söz konusu yıllarda, küresel ekonominin büyük kentlerle olan etkileşimini ve kentlerin 

kendine özgü değişimini gözlemleyerek, yeni oluşan başka kent tiplerinin de meydana 

geldiğini iddia etmiştir (Kayan, 2015: 282). Ona göre, Chicago ve Singapur vadeli 

işlemler piyasasının merkezi konumundadır. Hong Kong, Osaka, Zürih, Paris, Milano, 

San Francisco ve Los Angeles kentleri ise, finans ve uluslararası işletme hizmetlerinde 

önde gelmektedir. Bununla birlikte, dünya çapında piyasaların değişimine göre, yeni 
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oluşan (Madrid, Sao Paulo, Buenos Aires, Moskova ve Mexico tipi kentler) bölgesel 

merkezler ve gelişen kentler kendini göstermeye başlamıştır (Bal, 2018:91). 

Sonuç olarak, küreselleşmenin etkisiyle, kentler çok yönlü etkilenmekte ve 

değişmektedir (Kayan, 2015: 292). Dünya çapında yaşanan değişim ve dönüşümden 

etkilenen kentler, ekonomik yapılarındaki değişime paralel olarak, küresel çapta karar 

verme birimleri ve ekonomik kalkınmanın motorları biçiminde görülmektedir. Küresel 

kentler, küreselleşmenin yoğun etkilerinin gözlendiği, küresel yaşam biçiminin 

içselleştirildiği ve küresel kent formunun yansıtıldığı mekanlar olarak 

nitelendirilmektedir (Yaylı, 2012: 331). 

2.4. Göç ve Kentleşme İlişkisi 

 İnsanın hayatta kalabilmesi ve yaşamını sürdürebilmesi için, birtakım temel 

gereksinimlere, yaşamsal donanımlara ihtiyacı vardır. Bu nedenle ilk olarak, beslenme, 

barınma ve korunma ihtiyacını karşılaması gerekmektedir. Ancak söz konusu temel 

gereksinimleri ve donanımları elde etmeyi zorlaştıran veya imkânsız kılan koşullar ortaya 

çıktığında, yaşadığı coğrafyayı ya da mekânı terk ederek, başka bir yere gitmek, yani göç 

etmek zorunda kalabilmektedir. Göç etme olayı, bireysel olabildiği gibi, kitlesel olarak 

da yaşanabilmektedir. (Çapcıoğlu vd., 2018: 597). 

 Göç, bireylerin, grupların ve kitlelerin, sembolik veya siyasal sınırların ötesine 

geçme süreci bağlamında, yeni yerleşim mekanlarına ve toplumlara doğru kalıcı 

hareketleri içeren sosyolojik bir olgu olduğu söylenebilir (Marshall, 2005: 685). Bir 

yerden başka bir yere hareket söz konusu olduğu için, öncelikle “hareketlilik” kavramına 

değinmekte fayda vardır. Hareketlilik, sosyolojik açıdan toplumsal bir olaydır. Genel 

olarak tanımlamak gerekirse, “hareketlilik; kişilerin zamanda, fizik mekânda veya sosyal 

yapıdaki her tür devinime veya göçüne işaret eder” (Fichter, 2016: 180). Bu noktada 

hareketlilik, zaman ve mekân kapsamında gerçekleşmektedir. Ancak fizik hareketlilik ile 

sosyal hareketlilik arasında farklılık söz konusudur. Sosyal hareketlilik, bireyin ya da 
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grubun sosyal statüsündeki (dikey veya yatay, yüksek veya düşük pozisyon) değişimini 

ifade ederken, fizik hareketlilik ise bir mekândan başka bir mekâna göç etmek, devinim 

gerçekleştirmek olarak düşünülebilir. 

 Göç olayı, doğal afetler, savaşlar, terör olayları, açlık, yoksulluk ve dini inanca 

dayalı olmakla birlikte, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, özgürlük, mülk edinme isteği ve 

tüketim gibi faktörlere bağlı gelişen, zorunlu ya da gönüllü olarak bir yerleşim yerinden 

bir başka yere gerçekleşen hareketlilik süreci (Çelik, 2018: 7), olarak da tanımlanabilir. 

Göçler, zaman ve mekânda, fizik mesafede gerçekleştirilen devinim sonucu ortaya 

çıkmakta olduğu düşünüldüğünde (Fichter, 2016: 181), bireyler ve gruplar, bu devinim 

sonucunda sadece fiziki mekanlarını değiştirmekle kalmaz aynı zamanda dokunabildiği, 

gözle görebildiği eşyalarını ve tüm yaşam deneyimlerini, tecrübelerini, dillerini, dini 

ritüellerini, yaşam biçimlerini, sosyo-kültürel donanımlarını, geçmiş anılarını ve gelecek 

hayallerini beraberinde götürmesi mümkündür (Adıgüzel, 2016: 3). Bu nedenle göçler, 

birtakım sorunları da beraberinde getirmektedir. Özellikle, sosyo-kültürel uyumsuzluk ve 

yaşam biçimi farklılıklarından kaynaklı durumlarda, bireyler arasında ciddi çatışmalar 

çıkabilmektedir. Böyle durumlarda, toplumsal ve kültürel uyumun sağlanması 

gerekmektedir. Diğer taraftan göçler, kültürel bir erozyona da neden olabilmektedir. Nasıl 

ki erozyon toprağın en kaliteli katmanını süpürüyor ve götürüyorsa, ülkeler de sahip 

olduğu ekonomiyi, kültürü ve en değerli bilim insanını göçler vasıtasıyla 

kaybedebilmektedir (Erbaş, 2018). 

 Kentleşmenin temel dinamiklerinden biri olan göç olayı, insanlık tarihi boyunca, 

ülkeler, toplumlar ve kentler arasında, iç ve dış göçler olarak gerçekleşmiştir. 

Modernleşme süreciyle birlikte, gruplar ve kitleler halinde yaşanan göç sürecinin ardında, 

sanayileşme ve paralelinde gelişen kentleşme olayının yattığı söylenebilir. Sanayileşme 

ve kentleşme süreciyle birlikte gelişen göç olayı, daha çok ülke içinde, kırsal alandan 

kentsel alana doğru kitlesel nüfus hareketine karşılık gelen iç göç olayı ile 



81 
 

açıklanmaktadır. Bu noktada itici ve çekici faktörler, önemli rol oynamaktadır (Çelik, 

2013: 135-136). 

 Göç, kentleşme ve sanayileşme, birbiri içine girmiş girift konulardır. Bu 

bağlamda, Batı’da kentleşme, çeşitli enerji kaynaklarının kullanıldığı, fabrikaların 

kurulduğu ve sanayinin geliştiği, bununla beraber büyük çaplı değişim ve dönüşümün 

yaşandığı dönemde ortaya çıktığı söylenebilir. Bu değişimin mekânı olan kentler, iş gücü 

ihtiyacını, kırsaldan gelen kitlesel göçler sayesinde karşıladığını söylemek mümkündür. 

Böylece, köyden gelen göçmenler, eş zamanlı olarak, söz konusu kentleşme sürecine eşlik 

etmiştir (Altan, 2011: 46). 

 Peter Stalker’in Yabancıların Çalışması adlı çalışmasında, 1995’den itibaren, 

yaklaşık 80 milyon insan, doğduğu topraklardan ayrı yerlerde yaşadığını belirtmiştir. 20 

milyondan fazla göçmen de çeşitli doğal felaketler veya politik nedenlerden dolayı, başka 

ülkelere sığınmaktadır. Bu süreç, her yıl 1,5 milyon göçmenin, kalıcı olarak başka yerlere 

gitmesiyle ve 1 milyon göçmenin de geçici olarak, başka ülkelere sığınmasıyla devam 

etmektedir. Sonuç olarak göç olgusu, daha tartışmalı hale gelmekle birlikte, zengin 

ülkeler için demografik faydaları olan bir özellik taşıdığı söylenebilir. Çünkü, ekonomisi 

gelişmiş ülkelerin yaş ortalaması yükselmesine karşın, göçler sayesinde yaş ortalaması 

düşmektedir. Bunun nedeni, göçmenlerin büyük kısmı gençlerden oluşmaktadır. Böylece 

aktif çalışan nüfus, emeklilere oranla yükselmektedir (Giddens, 2017b: 522-526). 

 Göç olgusunu kısa bir analizden sonra, göçle ilgili kuramsal yaklaşımlara ve bazı 

modellere de değinmekte fayda vardır. Göçler, kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde ele 

alındığında, genel olarak makro ve mikro düzeyde geliştirilen paradigmalar üzerinden 

açıklandığı görülmektedir. Bu bağlamda, makro düzeyde bir yaklaşımla açıklayanlar, 

daha çok göçün nedensel boyutlarına odaklanırken, mikro düzeyde araştırmalar ise, daha 

çok göçün sonuçlarına ve göçmenlerin yaşam tecrübelerine yönelik araştırmalara 

odaklanmaktadır (Aydemir ve Şahin, 2017: 360). 
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Göç olgusuyla ilgili, kuram ve modellerin başında, Ravenstein’ın “Göç Kanunları 

kuramı” geldiği söylenebilir. Ravenstein’ın kuramı, daha çok göç olgusunun genel geçer 

kanunlarına temel oluşturmaya yöneliktir. Ravenstein, 1871-1881 yılları arasında yapılan 

nüfus sayımı verilerini kullanarak, İngiliz nüfus sayımı istatistiklerinin verilerinden 

hareketle yaptığı The Laws of Migration (Göç Kanunları) çalışmasında, yedi göç kanunu 

bulmayı başarmıştır (Bal, 2018: 130). Göç ile ilgili diğer bir kuram “İtme Çekme 

Kuramı”dır. 1966 yılında Everett Lee tarafından formüle edilen kuram, daha sonra 

geliştirilmiştir. Bu kuram, göçmenden ziyade fakat göçmeni de dikkate alarak, daha çok 

göç olayına odaklanmıştır. Bu noktada, göçlerin temel ortak özelliklerini açıklamaya 

çalışan Lee, A Theory of Migration (Bir Göç Teorisi) adlı makalesinde konuyu tartışarak, 

göçle ilgili yaşanan yer, gidilmesi düşünülen yer, ortaya çıkan engeller ve bireysel 

faktörler gibi, itici ve çekici dört temel faktör belirlemiştir (Bal, 2018: 131). Başka bir 

çalışma, Petersen’in, “Beş Göç Tipi kuramı”dır. Willam Petersen, göçün normal bir olay 

olduğu ve her insan için aynı durumu yansıttığı kanısına karşı çıkmıştır. Ona göre, “eğer 

her insan aynıysa neden bazıları göç ediyor da bazıları göç etmiyor” sorusu, çalışmaya 

başlama sorusu olmaktadır. Petersen bu konuda, bireysel ve sınıfsal farklılıkları da 

düşünerek, beş göç tipi (ilkel, zoraki, serbest, kitlesel ve yönlendirilen göç tipleri) 

oluşturmuştur (Çağlayan, 2006: 75-76). 

“Kesişen Fırsatlar Kuramı” ise, mikro düzeyde bir kuramdır. Bu kuram, göç 

konusunda, sosyal aktör olarak göçmeni öne çıkaran ve göçmenin kararlarını dikkate alan 

bir kuramdır. Stouffer, ilk kez 1940 yılında, “Kesişen Fırsatlar Kuramı”ndan bahsetmiştir. 

Ona göre, göçün mesafesi, göç edilecek yerdeki imkânlar ve bu imkânların miktarı önemli 

ölçütler olmaktadır (Çağlayan, 2006: 77). Diğer bir kuram ise, “Merkez Çevre 

Kuramı”dır. Bağımlılık Okulu düşünürleri, Samir Amin, Immanuel Wallerstein ve Andre 

Gunder Frank tarafından geliştirilen bu model’e göre, dünya, merkez ve çevre olmak 

üzere, iki kısımlı yerleşim yerinden oluşmaktadır. Söz konusu yerler, birbirine ekonomik 
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açıdan bağımlı birimlerdir (Çağlayan, 2006: 78-81; Cizreli, 2015: 33-34). “Göç 

Sistemleri Kuramı” ise, ülkelerin karşılıklı olarak, göçmen değişimi kapsamında 

birbirleriyle olan ilişkisi üzerine kurulmuştur. Sosyo-ekonomik ve politik süreçlerin 

yaşandığı bu sistemde, göç veren ve alan ülkelerin, göçmen değişimiyle oluşturdukları 

ilişki zinciri ve sistemi, yakın mesafede bulunan ülkeleri kapsadığı gibi, uzak mesafede 

bulunan ülkeleri de sisteme dahil etmektedir. Göç sistemlerine göre, karşılıklı ilişki 

kurulan ülkelerde, makro ve mikro düzeyde değişiklikler yaşanmaktadır (Adıgüzel, 2016: 

31-32). Sonuncusu, “Göçmen İlişkiler Ağı Kuramı”dır. Bu kuram, hem göçmenlerin göç 

ettikleri yerde kurdukları, sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel ve siyasal ilişkiler ağına 

odaklanmakta, hem de göç alan ve göç veren iki ülke arasında kurulan sosyal ağlara ve 

bu ağların göçler üzerine yaptığı etkilere odaklanmaktadır. Bu bağlamda, Massey’e göre 

göç ağı, göçmenlerin aileleri, akrabaları, arkadaşları ve ülkelerinde kalan yakın çevresi 

ile kurdukları, karşılıklı ağ ilişkisini oluşturmaktadır (Güllüpınar, 2012b: 72-76). 

2.4.1. Türkiye’nin Göç Deneyimi ve Kentleşme İlişkisi 

Göç olayını, en kısa şekilde ifade etmek gerekirse, “Asıl yerinden, ulaşmak 

istenilen yere hareket” (Karpat, 2013: 71), olarak tanımlanabilir. Modernitenin temel 

kavramlarından olan göç olgusu, daha geniş bir ifadeyle, “belli bir zaman dilimi içinde 

belli bir yerleşme alanında yaşayanlardan, kendi iradeleriyle, yaşam yerlerini söz konusu 

yerleşme alanı dışına taşıyanların sayısı” şeklinde tanımlandığında, daha çok endüstriyel 

gelişimini tamamlamış, modern kapitalist toplumlar için geçerli olan bir göç olgusundan 

bahsedildiğini söylemek mümkündür. Çünkü bu tanımda, insanların özgür iradeleri rol 

oynamaktadır. Tarım toplumu niteliğinde olan kırsal nüfus ise, toprağa bağımlı olarak 

yaşamını sürdürdüğü için, bireyler kendi isteklerinden ziyade, birtakım güçler tarafından 

yer değiştirmek zorunda kalmaktadır (Tekeli, 2008: 29-31). Bu kısa girişten sonra, tarım 

toplumu özelliği ağır basan Türkiye’nin ilk yıllarından itibaren deneyimlediği göç olgusu 

incelenebilir. 
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Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar, özellikle 1860-1927 yılları arasında, Osmanlı 

İmparatorluğunun ulus devletlere ayrılmasıyla, kitlesel nüfusun yer değiştirdiği ve 

Anadolu’ya sığındığı, “Balkanlaşma Göçleri” ile kitlesel göç olgusu deneyimlenmeye 

başlamıştır. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti, ilk kitlesel göç hareketini 1945-1980 yılları 

arasında, kırsal alanda başlayan çözülmeler sonucu yaşadığı söylenebilir (Tekeli, 2008: 

30-31). Söz konusu kırsal çözülmeler, 1945’ten sonra yaşanan ekonomik, teknolojik, 

kültürel ve siyasal açıdan, birtakım faktörlere bağlı olarak gerçekleşmiştir. İlk olarak, Batı 

ülkeleri ve ABD ile ilişkiler güçlenmiştir. Marshall planından yararlanılmış ve çok partili 

bir siyasal rejime geçilmiştir. Bu değişen dinamiklerle birlikte, 1948’lerde, tarımsal alana 

çok miktarda traktörün girmesi (Kıray, 2007: 68-69), tarımda modernizasyon ve 

makineleşme olayı ve çeşitli doğal nedenler, bir taraftan kırsal nüfus kitlesel olarak 

kentlere itilmiş, diğer taraftan, kentlerde yaşanan kapitalistleşme ve ekonomik imkanlar, 

eğitim, sağlık, kültür, eğlence, tüketim ve kaliteli yaşam imkanları, söz konusu nüfusu 

kentlere çekmiştir (İçduygu vd., 1998: 216-217). 

1950’li yıllarda başlayan hızlı içgöç hareketi, 1980’lere kadar hızını sürdürüştür. 

Bu sürece, söz konusu nedensel faktörlerin yanı sıra, Türkiye’nin kendine özgü 

sanayileşme ve sanayide istihdam edilecek iş gücü ihtiyacı etkili olmuştur. Özellikle 60’lı 

yıllarda, kentlere göç eden kırsal nüfus, kentlerde barınma ve konut yetersizliğiyle 

karşılaşmış, bunun neticesinde barakalaşma, gecekondulaşma ve çarpık kentleşme 

yaşanmıştır. İlk olarak, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlere akan göçler, 1980’li 

yıllardan sonra nitelik değiştirmiştir (Çağlayan, 2019: 45). 

1980’li yıllardan sonra Türkiye’de göç olayı, sadece kırsal çözülme ve üç büyük 

kente yapılan bir göç değil, aynı zamanda diğer büyük kentlere, kentler arası bir 

hareketlenmeye ve yeni gelişmelerin ortaya çıktığı bir sürece evrilmiştir. Bu dönemde, 

sanayide ihracat temelli kalkınma planları, kentsel mekanlarda sermaye birikimi ve 

imkanları oluşturulmuştur. Kentlerde, devletin ve sermaye gruplarının yatırımları 
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artmıştır. Toplu konutlar, alışveriş merkezleri, lüks oteller, iş merkezleri, yeraltı raylı 

sistemleri ve altyapı gibi gelişmeler, kentsel mekanlarda artış göstermeye başlamıştır. 

Neoliberal politikalara uygun ekonomik gelişmelerin yaşandığı bu dönemde, yoğun 

özelleştirmeler uygulanmış ve buna özgürlükler de eklenmiştir. Ulaşım, sağlık, eğitim, 

kültürel etkinlikler ve genel açıdan sosyal hizmetlerin kentlerde artış göstermesi ile 

Doğu’da artan terör olayları ve güvenlik zafiyeti, Doğudan Batıya, kırsaldan kentlere ya 

da kentlerden kentlere göç hareketini artırmıştır (Kaya, 2014: 81; Çağlayan, 2019: 45-

56). Böylece göçler, 1980’lere kadar çoğunlukla kırsal alandan kentlere doğru bir seyir 

gösterirken, söz konusu tarihten sonra göçün akış yönleri farklılaşarak, kentten-kente, 

köyden-kente, kentten-köye ve köyden-köye şeklinde değişiklik göstermiştir (İçduygu 

vd., 1998: 216).  

Göçlerin değişiklik göstermesi ile birlikte gelinen noktada toplam nüfus içinde 

kent nüfusu incelendiğinde, TÜİK verilerine göre 2000 yılında Türkiye’nin toplam 

nüfusu 67,8 milyona ulaşmıştır. Bu nüfusun 44 milyonu kentlerde yaşarken, 23,7 milyonu 

kırsal alanda yaşamaktadır. 2010 yılında toplam nüfus 73,7 milyona ulaşırken, kentsel 

nüfus 56,2 milyona, kırsal nüfus ise 17,5 milyon seviyesine gerilemiştir. 2020’de ise 83,6 

milyona ulaşan toplam nüfusun 77,7 milyonu kentlerde yaşarken, kırsal nüfus ise 5,8 

milyon seviyesine gerileyerek, Türkiye’nin kentleşme hızını gözler önüne sermiştir (URL 

2). Sonuç olarak, gelişmekte olan Türkiye, sanayi toplumu olma yolunda kayda değer bir 

artış gösteremediği söylenebilir. Kırsaldan kentlere, kentlerden kentlere yaşanan iç göçler 

sonucunda, kentsel mekanlar, hızla akan göç nüfusunu aynı hızda emme gücüne sahip 

olamamıştır. Hem kentlere akan işgücü göçünü istihdam edecek endüstriyel donanımın 

olmayışı, hem de kentsel mekanların, nüfusu barındıracak konut gereksinimini 

karşılayamaması (Özdemir, 2012: 10), kent yoksulluğuna ve gecekondulaşmaya neden 

olduğu söylenebilir. 
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2.5. Gecekondu Olgusu 

Tarihsel açıdan bakıldığında, kentlerin nüfusu, kırsal alanlardan akan kitlesel 

göçlerle sürekli artış yaşamıştır. Ekonomik açıdan temeli tarıma dayalı, gelişmekte olan 

ülkelerin kentlerine göç eden nüfus ile endüstriyel gelişimini tamamlamış, sanayileşmiş 

kentlere göç eden nüfusun, yerleşme biçimi ve yaşam tarzı farklılık gösterebilmektedir. 

Sanayileşmiş kentlere kırsal alandan gelen göçmenler, ilk olarak geçiş bölgelerine 

yerleşmekte ve sonra kentsel sisteme dahil olup asimile olmakta, kentin ekonomik ve 

kültürel potasında eriyebilmektedir. Ancak sanayileşmekte olan toplumlarda, kentsel 

mekâna göç eden kırsal nüfus, kent ile hiçbir ilişkileri yokmuş gibi kentin çeperlerine 

yerleşmekte ve kentin sosyo-kültürel yaşam biçimini özümsemekte güçlük çekmelerinin 

yanı sıra, yetersiz konut stoku ve ekonomik yapı nedeniyle, gecekondulaşma sürecini 

yaşayabilmektedir (Kıray, 2007: 90-91). 

Kentlere göç eden kırsal nüfus, kentlerdeki yetersiz konut stoku sorunu ile 

karşılaştığında, göçmenler devletin veya başka kişilere ait arsaların üzerine evler inşa 

ederek, kendileri bu sorunu çözmeye çalışmıştır (Kongar, 2006. 562). Bu bağlamda, 

gecekondulaşma olayı tanımlandığında, “Başkasının arazisine izinsiz yapılan düşük 

standartlı bina” (Kıray, 2007: 23) veya “Köylerden kentlere nüfus akınlarının ve ilgili 

ülkelerin toplumsal, ekonomik gelişme düzeyinin dolaysız bir ürünü” olarak 

tanımlanabilir (Keleş, 1993: 372). Gecekondu olgusunu, sadece konut sorunları 

çerçevesinde analiz etmek kısır bir analiz olabilir. Çünkü barınma sorunu gibi görünen 

gecekondu meselesi, aslında çok geniş yelpazede ele alınması gereken bir konudur. 

Küresel çapta ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde, farklı düzeylerde ve biçimlerde olsa 

bile ortak bir sorun olmaktadır. Gecekondu kavramı her ne kadar Türkiye’ye özgü bir 

kavram olsa da aslında gecekondu olgusu küresel bir olgudur. İngiltere’de kentsel mekâna 

göç eden köylülere, devlet eliyle ucuz konutlar yapılmıştır. Hindistan’da kentlere gelen 

nüfus, sokaklarda, parklarda ve istasyonlarda kamp kurarak, kentsel mekâna yerleşmeye 
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çalışmıştır. Türkiye’de ise, köyden gelen nüfusun bu soruna bulduğu çözüm biçimi, 

gecekondu olmuştur (Akyüz, 2007a: 40).   

Birleşmiş Milletler, gecekondulaşmayı “geçici yerleşimler” olarak adlandırmakta 

iken, ABD’de bu süreç getto, slum anlamına gelmektedir. Brezilya’da macambo, Irak’ta 

barri, Tunus’ta gourbivilles, Hindistan’da bustee, Venezuella ve Panama’da rancho gibi 

adlar altında, bu süreç yaşanmaktadır. Güneydoğu Asya’da kampong olarak ortaya 

çıkarken, Kuzey Afrika’da teneke evler biçiminde yaşanmaktadır (Bal, 2018: 156). 

Böylece, farklı dillerde değişik isimlerle nitelenen gecekondu yerleşim mekanları, 

kentlerin çevresinde fakirliğin simgesi haline gelmiştir. Daha başka ülkelere bakıldığında, 

Meksika’da jacale, Arjantin’de favela, Cezayir’de casbah, Fas’ta bidonville gibi adlar 

alan gecekondu olayı, bu ülkelerin kentsel nüfusunun %20’si ile %70’i arasındaki bir 

kitleyi kapsayarak, kentlerin önemli bir nüfusunu bünyesinde barındırmaktadır. Örnek 

olarak, Lima’da nüfusun %36’sı, Caracas’ta %35’i, Manila’da %35’i ve Calcutta’da 

%33’ü gecekondu alanlarında yaşamaktadır. Türkiye’de bu oran, 90’lı yılların başında, 

Ankara’da %70’lerde seyrederken, İstanbul’da ise nüfusun yarıdan fazlası gecekondu 

bölgesinde oturmakta olduğu bilinmektedir (Keleş, 1993: 372). 

2.5.1. Türkiye’de Gecekondulaşma Süreci 

 Cumhuriyetle birlikte eşzamanlı olarak, modernleşme sürecinde önemli adımlar 

atan ve köklü değişimler yaşayan Türkiye, 1950’lerden itibaren kitlesel göç ve hızlı bir 

kentleşme deneyimi yaşayarak, toplumsal yapı ve kurumları etkileyen bir değişim 

sürecine girmiştir (Mardin, 1991a: 236; Tekeli, 2014: 5-6). Türkiye’de yaşanan söz 

konusu değişim, 19. yüzyılın Batı toplumlarında ortaya çıkan sanayileşmenin bir sonucu 

olarak yaşanan kentleşme sürecine benzememektedir. Çünkü, Türkiye’deki kentleşme 

fenomeni, Batı tarzı sanayileşme, fabrikalaşma ve kapitalizmin paralelinde gelişen bir 

olgu değil, kendine özgü şartlarda gelişim gösteren bir olgudur. Türkiye’de kırsal alandan 
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kentlere göç eden nüfus oranı, kentlerin sanayileşme ve örgütleşme hızından oldukça 

yüksek düzeydedir (Kıray, 2007: 20-21). 

 Bu bağlamda, kentlere göç eden kırsal nüfus, kentlerde konut yetersizliğinin yanı 

sıra, ekonomik sebeplere bağlı birçok sorunlarla karşılaşmıştır. Kentsel mekân bu 

nüfusun, konut stoku açısından barınma ihtiyacını karşılayamamakla kalmamış, aynı 

zamanda kendine özgü ekonomik ve sosyo-kültürel potasında eritememiştir. Göçmenler, 

kentsel yaşam biçimi ve kültürünü, bünyesinde tam olarak içselleştiremediğinden, yani 

kentlileşemediğinden, eşitsiz bir gelişmeye sebep olmuştur. Bunun sonucunda, sosyo-

kültürel ve sosyo-ekonomik açıdan birçok dengesizlikler ortaya çıkmıştır. Böylece 

kentler, hem fiziki mekân yönünden ve yerleşim düzeni açısından hem de toplumsal yapı 

ve kurumsal açıdan sorunlu bir kentleşme deneyimi yaşayarak, çarpık yapılaşma ve 

gecekondu olgusunu tecrübe etmiştir (Çelik, 2013: 58-59). 

Türkiye’de gecekondulaşma sürecini dönemlere ayırmak mümkündür. İlk olarak, 

1945’lerde başlayan barakalaşma süreci, 1950’lerde dramatik bir artış gösteren 

gecekondulaşma sürecine değişmiştir. Topraktan ayrılan kırsal nüfus kente gelir gelmez, 

kentin çeperlerine, kendine ait olmayan kamusal ya da özel boş arazilere, düşük 

standartlara haiz yapılar inşa ederek gecekondulaşmayı başlatmıştır. Kentsel mekânın 

sosyo-kültürel potasında eriyemeyen, kent kültürünü tam olarak içselleştiremeyen bu 

toplumsal yapının, ilk zamanlar geçici bir fonksiyona sahip olduğu düşünülse de sonraları 

kalıcı bir yapılaşma meydana getirmiştir. Bu toplumsal yapı, gereği gibi kentsel 

faaliyetlere katılamamakta, köylü kalamadıkları gibi tam olarak kentli de olamamakta ve 

ekonomik açıdan üretime belirli bir katkı sağlamayan, vasıfsız, marjinal, dağınık işlerde, 

sanayi düzeninden uzak, eski zanaatkarlık düzenine bezer işlerde istihdam edilerek, tam 

olarak kentlileşemeyerek, asimile olamamışlardır. Kentlere gelen kırsal nüfus, modern iş 

ve tabakalaşma düzenine giremediğinden, kentsel mekandaki yerleşim yerleri 
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farklılaşarak, fiziksel ve toplumsal sorunların yaşanmasına neden olmuştur (Kıray, 2007: 

19-21). 

1950 ve 1960’lı yıllar “Köylü Öteki” anlamında gecekondulu yıllar olmuştur. Çok 

partili siyasal rejime geçildiği bu dönemde siyasal rejim, 1950’lerin başlarında, Amerika 

destekli liberal ekonomi politikaları uygulamakta iken, 1960’larda ise ithal ikameci planlı 

kalkınma modeli uygulamaya geçmiştir. Bu uygulamayla gecekondulu kesim, ucuz iş 

gücü kaynağı ve tüketici potansiyeline sahip bir konuma değiştiği düşünülebilir. Böylece 

devlet, gecekondu yapılanmasına taviz vermeye devam etmiştir (Erman, 2004: 1-4). 

Devam eden süreçte, oy potansiyelini artırmanın da etkisiyle, gecekonduların varlığının 

devlet tarafından tanınan ilk gecekondu yasası olan “775 Sayılı Gecekondu Yasası” 

1966’yılında yürürlüğe girmiştir (Tekeli, 2014: 7). Bu dönemde sürekli artış gösteren 

gecekondu nüfusunun, siyasal iktidarı oldukça etkilediği anlaşılmaktadır. Gecekondu 

nüfusu 1950’lerin başlarına kadar fazla artış göstermemiştir. Ancak 1950’lerden itibaren 

kentler, sosyo-ekonomik birimler olarak hızlı bir değişiğim içine girmiştir. Özellikle, 

1950-1960 yılları arasında, kırsal nüfus Türkiye'nin üç büyük kenti olan İstanbul, Ankara 

ve İzmir'e yönelmiştir (Tatlıdil, 1992a: 46).  

Gecekondularda hızlı nüfus artışının yanı sıra, gecekondulu ailelerde de kendine 

özgü değişim yaşandığı söylenebilir. 1960’lı yıların gecekondu ailesinin toplumsal ilişki 

biçimi ile değer ve davranış kalıpları bakımından farklılık göstermektedir. Bu dönemin 

gecekondulu aile özelliği, bir ucu tarımsal niteliği ağır basan köylü yaşam biçimi, diğer 

ucu tarım dışı kültürel kalıpları oluşmaya başlayan kentli yaşam biçimi özelliği 

göstermektedir (Keleş, 1983: 6). Kırsal alandan kente gelen aile, gereği gibi kentsel 

faaliyetlere katılamamakta, köylü kalamadıkları gibi, tam olarak kentli de olamamakta, 

iki aile özelliğini bir arada göstermektedir (Kıray, 2007: 21). Hatta köydeki bahçesinin 

küçük bir numunesini, gecekondusunun önünde yapmaktadır. Ayrıca sebze, tavuk, ağaç 

yetiştirmeye çalışırken, diğer taraftan da kendisini kentin fabrikasında işçi olarak 
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bulabilmektedir. Bu bakımdan, gecekondulu nüfus, birbiriyle çelişkili ve farklı kültürel 

öğeleri bünyesinde barındırmaktadır. Gecekondulu, söz konusu bu özellikleriyle, kentli 

aile modelinden farklı, “öteki” olarak nitelendirilmiştir (Erman, 2004: 4-6). 

1970’li yıllarda gecekonduda yaşayanlar, “sömürülen öteki” olarak 

adlandırılmaya başlanmıştır.  Gecekondu nüfusu bundan sonra, kapitalist sistemin 

meydana getirdiği dengesiz gelişmenin ve çarpıklıkların neticesinde, kentle 

bütünleşemeyen, kentin hizmet ve olanaklarından tam olarak yararlanamayan bir topluma 

dönüşmüştür. İnsanların kentle bütünleşme arzusu mevcuttur ancak yapısal şartların 

elverişli olmaması ve devletin bu toplumsal tabaka konusunda yeterli politikalar 

üretememesi, bütünleşmeye olanak vermemiştir. Diğer taraftan gecekondulunun kentsel 

mekânda yeniden ürettiği kendine özgü geleneksel kültür ile kapitalist ilişkilerin getirdiği 

eşitsiz, sömürüye dayalı ekonomik yapı da gecekondu nüfusunun kentle bütünleşmesini 

engellemiştir (Erman, 2004: 5-8). 

1980’li yıllarda gecekondular hem barınma yeri hem de köyden gelenlerin kentle 

kurdukları maddi bağın bir parçası olmuştur. Bu dönemde çıkarılan af yasaları ise, maddi 

bağa yeni bir içerik kazandırmıştır (Tezcan vd., 2019: 133). Bu dönemde çıkarılan imar 

affı yasalarıyla, gecekondu ve diğer kaçak yapıların affedilmesi gündeme gelmiştir. 

1983’de af kanunu çıkarılarak, mevcut gecekondular yasal hale getirilmiş ve yeni 

gecekondu yapılması ise yasaklanmıştır. 1984’de ise, “Yeminli Bürolar” adıyla yeni bir 

yapılanma kurulmuştur. Bu örgüt vasıtasıyla devletin yapacağı hizmetler 

özelleştirilmiştir. 1986’da çıkarılan 3414 sayılı yasa kapsamında, gecekondu sahiplerine 

pay verilmiş ve taşınmazları başkalarına devretme hakkı getirilmiştir (Çakır, 2011: 217-

218). Böylece, 1985 tarihinden önce inşa edilen gecekondulara af getirilmiştir (Ceritli, 

1998: 56). Yasal süreç devam ederken, gecekondu bölgesinin niteliği de değişmeye 

başlamıştır. Homojen bir topluluk olarak görülen gecekondu bölgesi, 1980 ve 1990'larda 

artık bünyesinde etnik, mezhepsel ve cinsiyete dayalı farklılaşmalar barındırmaya 
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başlamıştır. Ayrıca, Batı’da ortaya çıkan, kimlik ve farklılıkların vurgulandığı post-

modern anlayış yaygınlaşmıştır. Bu anlayıştan etkilenen, ikinci ve üçüncü kuşaklar, 

gecekondu halkının kendi içindeki farklılığını ortaya çıkarmıştır. Batı’da gelişen feminist 

harekete paralel olarak, gecekondulu kadınlar artık “nesne” değil, “özne” olarak yerini 

almıştır. Ancak “köylü öteki” nitelemesinden kurtulamamıştır (Erman, 2004: 8-11).  

Söz konusu dönemde, artık popülist modernite değil, modernitenin aşındığı hem 

siyasal alanda hem de sosyo-kültürel alanda modernite dışı öğelerin ortaya çıktığı bir 

sürece girilmiştir. Neoliberal politikaların uygulandığı bu dönemde, Türkiye dışa 

açılmaya başlamakta ve ekonomik olarak sermaye piyasaları oluşturmaktadır. 

Büyükşehir belediyelerin kaynakları ve yetkileri artırılmakta ve yüksek miktarda sermaye 

ve teknolojik imkanlarla, yeni bir konut sunum biçimi oluşturulmaya başlanmıştır. Toplu 

konut projesi uygulamaya koyularak, müteahhitlere bir çözüm yolu açılmıştır. Ayrıca 

kentlerde birçok gelişmeler yaşanmaktadır. Santral garajlar, organize sanayi bölgeleri, 

üniversite kampüsleri, hastane kampüsleri yapılmakta ve toplu konutlar inşa 

edilmektedir. Kentsel mekân tek tek binaların eklemlenmesiyle değil, büyük parçaların 

eklemlenmesiyle “yağ lekesi gibi” büyümeye başlamıştır (Tekeli, 2014: 9). 

Değişim hem gecekondularda hem de kent merkezinde yaşanmaya devam 

etmiştir. Gecekondu mahalleleri ve kent merkezinin, mevcut eski konut alanları 

apartmanlaşarak dönüşüme uğramıştır. Merkezi kalkınma planı ve bütüncül planlama 

modelinin uygulandığı bu dönemde, gecekondu bölgelerinin düzenli konut alanlarına 

dönüştürülmesi kapsamında yasal düzenlenmeler yapılmıştır (Ataöv ve Osmay, 2007: 

63). Islah İmar Planları ve dönüşüm projeleri, yerel yönetimlerin uygulama alanına dahil 

olmuştur. Bu proje kapsamında, Ankara Dikmen Vadisindeki gecekondu bölgesi için 

hazırlanan, Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi, bu uygulamalara örnek olarak 

gösterilebilir (Uzun, 2006: 50). Bununla beraber, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kamu 

adına devreye girmiştir.  Sahip olduğu yasal çerçeve ile ve kendisine verilen rolle birlikte 
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bir Kamu İktisadi Teșekkülü (KİT) misyonu üstlenen kurum, gecekondu ve diğer 

alanlarda, kamu müdahalelerini ve uygulamalarını gerçekleştirmektedir. Büyük sermaye 

grupları ve şirketler, kentin boş arazilerinde veya özel mülkiyetteki büyük arazilerde, 

proje kapsamında uygulamalar gerçekleştirirken, kentte proje yapılması riskli olan 

gecekondu alanlarında ise, devreye TOKİ girmektedir. TOKİ’nin fonksiyonel pozisyonu, 

kamu kaynaklarını yasal sınırları çerçevesinde kullanmak, kendisine verilen hukuki 

haklardan yararlanarak, kaynakları ihaleler aracılığıyla sermayeye aktarmaktır 

(Kahraman, 2006: 98-99).  

TOKİ, her ne kadar 1984 yılında kurulmuş olsa da fonksiyonel açıdan 2000’lere 

kadar âtıl kalmış bir kamusal kurumdur. Ancak 2002 yılında TOKİ, devletin inşaat 

sektöründe itici bir güç konumuna yükselmiştir. Ayrıca, orta ve alt gelir grupları için, 

2003-2013 yılları arasında, 500 binden fazla konut inşa eden TOKİ, işlevselliğini 

artırmıştır. Bu dönemde hem gecekondu mahallelerini hem de riskli yapıları dönüştürmek 

için çıkarılan en kapsamlı yasa, “2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” olmuştur. Bu kapsamda 7 milyon konut kentsel 

dönüşüm sürecine dahil edilmiştir (Suğur, 2014: 179-182). Sonuç olarak, az da olsa 

varlığını devam ettiren gecekondu olgusu, Türkiye’de 1950’den 2000’li yıllara kadar, 

farklı biçimlerde yapılanmaya devam etmiştir. Gecekondulu ise, söz konusu dönem 

aralığında, hep “öteki” olarak nitelendirilmekle birlikte ya kültürel olarak eksik ya da 

ekonomik olarak dezavantajlı görülmüştür. Yine bu süreçte, ya yoksul ve yardıma muhtaç 

olarak ya da haksız kazanç elde eden kişi olarak tanınmıştır. Fakat değişmeyen şey, 

gecekondulu hep “Öteki” olarak kalmaktadır. Hatta günümüzde artık gecekondulu yerine 

“varoşlu” kavramı daha çok kullanılmaya başlamıştır. Varoş ise, baskı, şiddet, güç, 

anarşi, sistem karşıtı ve toplumsal tehdit eğilimi yüksek olan bölge olarak 

nitelendirilmektedir. Böylece, “gecekondu” ve “gecekondulu” kavramlarının içi, farklı 

zamanlarda yaşanan değişiklikler ve çeşitlenmeler sonucunda boşalmış durumdadır 
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(Erman, 2004: 15-18). Gelinen noktada, artık gecekondu inşası, bir gecede kondurulan ve 

geçici bir barınak olarak, kırsaldan gelenlerin barındığı bir mekân olmaktan çıktığı 

söylenebilir. 

3. KENTLİLEŞME 

Kentleşme, sadece kırsal alandan kentlere nüfus hareketlerini yansıtan, salt 

demografik bir devinim sürecini anlatan bir olgu değil, aynı zamanda sosyo-kültürel ve 

ekonomik boyutları olan, geniş bir yelpazede ele alınması gereken bir olgudur. Bu 

bağlamda kentleşme, “sanayileşmeye ve ekonomik gelişmeye koşut olarak kent sayısının 

artması ve bugünkü kentlerin büyümesi sonucunu doğuran, toplum yapısında, artan 

oranda örgütleşme, iş bölümü ve uzmanlaşma yaşanan, insanların davranış ve 

ilişkilerinde kentlere özgü değişikliklere yol açan bir nüfus birikimi süreci” olarak 

tanımlanmaktadır. Böylece ekonomik, kültürel ve toplumsal değişim süreci olan 

kentleşme, bireylerin tutum ve davranışlarında, değer ve ilişkiler düzeninde ve dünya 

görüşlerinde, kentsel mekâna özgü değişikliklerin yaşandığı bir yerdir. İşte bu 

değişiklikler, “kentlileşme” olarak nitelendirilmektedir (Keleş, 1995: 1). Keleş, 

kentleşme olgusunun bir öğesi olan kentlileşmeyi, “kentleşme akımı sonucunda, 

toplumsal değişmenin insanların davranışlarında ve ilişkilerinde, değer yargılarında, 

tinsel ve özdeksel yaşam biçimlerinde” birtakım değişikliklerin yaşandığı süreç olarak 

tanımlamaktadır (Keleş, 1980: 71). 

Kartal ise, köyden kente akım eden birey ve grupların, zamanla kentlileştiklerini 

ifade etmektedir. Ona göre, kentsel alanda ekonomik ve toplumsal olmak üzere, iki farklı 

açıdan kentlileşme yaşanmaktadır. Birincisi, bireyler geçimini kentsel mekânda ve kente 

özgü işlerde sağlıyor ise, bu ekonomik açıdan kentlileşmeye örnektir. Eğer bireyler, kente 

özgü tutum ve davranış biçimlerini, manevi değer yargılarını, ilişkiler düzenini zamanla 

içselleştiriyor ve yaşamlarına yansıtıyorlar ise, bu toplumsal açıdan kentlileşme anlamına 

gelmektedir (Kartal, 1983: 21). Bu tanımlardan sonra, kentlileşme olgusuna genel 
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perspektiften bakıldığında, kent toplumunu oluşturan bireylerin ve kente akım eden 

göçmenlerin hem birbirleriyle hem de toplumsal yapının çeşitli öğeleriyle girdikleri 

ilişkiler neticesinde, ortak yaşamanın gerektirdiği bir dizi değer, inanç ve tutum 

geliştirerek, bir tür sosyalizasyon yaşamaktadır. Bu sosyalizasyon aynı zamanda 

toplumun kentsel kültürünü meydana getiren bir süreçtir. Bu süreçte kişiler, içinde 

bulunduğu toplumun kültürünü öğrenmekte, içselleştirmekte ve yeniden inşa etmektedir 

(Özer, 1988: 153-154). 

Kentlileşme olgusuna bütünleşme açısından da yaklaşılabilir. Kentlileşme, genel 

olarak insanların kentle bütünleşme sürecidir. Bütünleşme ise, bireylerin ve grupların, 

daha büyük bir nüfus grubu ile kaynaşması demektir. Bütünleşme psikolojik, sosyolojik, 

kültürel ve ekonomik olarak, değişik boyutlarda gerçekleşebilmektedir. Eğer kentin 

psikolojik, kültürel ve sosyal yapısı ile kırsal bölgenin yapısı arasındaki fark az ise, 

nüfusun kentle bütünleşmesi kolay gerçekleşmektedir. Söz konusu yapılar arasındaki fark 

fazla ise, uyumsuzluk ve bütünleşememe sorunları ortaya çıkabilmektedir (Es ve Ateş, 

2004: 214-216). 

Kentlileşme, bir süreç olarak ele alındığında, kentlileşmenin gerçekleşebilmesi 

için gerekli aşamalardan birincisi, kente göç eden bireyin veya grubun, kentte kalmaya 

karar vermesi gerekmektedir. Eğer bireyler burada geçici olduğunu düşünüyorlarsa, o 

zaman bireylerde kentli olma arzusu, kentli yaşam biçimine sahip olma ve davranış 

kalıplarını içselleştirme isteği, gayreti oluşmayabilmektedir Göçmenlerin kentte kalmaya 

karar vermesi ise, kentin onlara sunduğu avantajlara bağlıdır. Böylece geleceğinin artık 

kentte olduğuna inanan insanlar, kente uyum sağlamaya çalışmaktadır. Kentlileşmenin 

diğer aşaması ise, ekonomik temellidir. Bireylerin, kentsel mekânda geçimini 

sağlayabilmesi, ailesini geçindirecek bir işe sahip olması ve bu işin de kentsel mekâna 

özgü olması gerekmektedir. Ayrıca bireylerin kentli olabilmesi için, eğitim ve kültür 

düzeyinin de gelişmesi gerekmektedir. Bu ise, kente özgü yaşam biçimi ve davranış 
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kalıpları edinmesi sürecini içermektedir. Bu süreç biraz uzun sürebilmektedir. Çünkü, 

geleneksel kır hayatına ait davranış kalıplarını edinmiş bireylerin, kente özgü davranış 

kalıplarını bünyesine alması ve içselleştirmesi hem zor olmakta hem de zaman alan bir 

süreci kapsamaktadır. Ancak, kentin sosyo-kültürel ve toplumsal yapısına dahil olan 

bireyler, zamanla bu sorunu atlatabilmektedir. Bireyler, kentlilik bilinci geliştirir ve 

kendilerini hem kente karşı sorumlu hem de kenti kendilerine ait hissederler ise, bu 

noktada kentlileşme süreci de hızlanmış olacağı söylenebilir (Kaya, 2017: 145-146). 

Bu bağlamda kentlileşme olayı, kentli insana özgü davranışlar inşa etme süreci 

olarak düşünülebilir. Bu davranışlar bireyde, ailede ve diğer toplumsal kurumlarda 

somutlaşarak görünür hale gelmektedir. Bu davranışları çeşitli boyutlarına ayırmak 

mümkündür. 

Ekonomik davranış boyutu; geçimini tarım dışı alanlarda, sanayi ve hizmet 

sektöründen sağlamaktadır. Yüksek düzeyde işgücü niteliklerine sahip, serbest piyasa 

koşullarında örgütlü olmayı amaçlamaktadır. Tüketimden ziyade, tasarruf ve yatırıma 

önem vermektedir. 

Sosyal davranış boyutu; toplumsal kurumun öğelerinden olan aileye oldukça 

önem vermektedir. Özellikle aile içi ilişkilerde, demokratik tutum ve davranışları 

önemsemekte, kadın-erkek eşitliği ön plana çıkmaktadır. Eğitim için gerekli pay 

ayrılmaktadır. Toplumda edinilmiş statü değil, kişinin kendi iradesi ve yetenekleriyle elde 

ettiği, başarıya dayalı kazanılmış statü vardır ve buna göre kendini geliştirmektedir. 

Farlılıkları doğal karşılamakla birlikte, patronaj türü ilişkilerden kaçınmaktadır. Boş 

zamanlarında, toplumun yararına olan işler yapılmaktadır. 

Siyasal davranış boyutu; siyasal açıdan toplumsallaşmayı önemsemekte ve 

yurttaşlık kimliği ise, kültür ya da inanç grubuna ait kimliğinden önce gelmektedir. Oy 

kullanmayı da yurttaş olmanın bir gereği olarak görmektedir. Demokratik siyasal 



96 
 

kurumlaşmalar önem kazanmaktadır. Böylece, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimlerin 

yetkisi ve hizmet düzeylerinin yükseltilmesi de siyasal kurumlardan etkilenmekte ve 

destek almaktadır. Siyasal davranışlar, ulusal ve insanlığa dair sorunlara karşı duyarlı 

olmaktadır. 

Psikolojik davranış boyutu; rasyonel karar verme, nesnel ve ölçülebilir başarılar 

ön plandadır. Empati yapmak, öz güven geliştirmek ve kendine ait fikir ortaya koymak 

önemlidir. Bilginin güvenilirliği ve çeşitliliği dikkate alınmakta, geçmişi değerlendirmek, 

geleceği planlamak ve zamanı bilinçli kullanmak esastır. Kendini kentli, modern olarak 

görmektedir. Yasalara önem vermekte, normlara uymakta ve sorunlar karşılıklı 

görüşülerek ya da resmî kurumlar aracılığıyla çözülmektedir. Doğayı ve canlıları 

korumak, şiddete karşı çıkmak psikolojik davranışın temelini oluşturmaktadır. 

İnançsal davranış boyutu; inancının gereğini yerine getirirken gösterişe 

kaçmamakta, başkalarının inanç ve pratiklerine saygı duymakta ve tüm insanlığa, sırf 

insan oldukları için sevgiyle yaklaşmaktadır. Dinin evrensel mesajlarını anlamaya 

çalışmakta, batıl inançları sorgulamaktadır. Sahip olduğu inancını akıl ile 

desteklemektedir.  

Estetik davranış boyutu; kentli olmanın bir gereği olarak konuşma dilinin, 

oturduğu konutun ve yaşadığı semtin, çirkinliklerinden rahatsız olmakta, daha iyi olması 

için çaba göstermekte ve estetiğine özen göstermektedir. Sağlığına önem vermekte ve 

vücut bakımına özen göstermektedir. Sanata, sanatçıya saygı duymakta ve sanatsal 

faaliyetlere katılmaktadır.  

Sonuç olarak, tüm bu davranışlar, insanların kentte kalış süresine, mesleğine, 

yaşına, öğrenim düzeyine, sosyal, kültürel ve aidiyet duygusu düzeyine göre farklılık 

gösterebilmektedir (Bal, 2018: 126). 
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Chicago ekolü kent kuramcılarından olan Louis Wirth, Bir Yaşam Biçimi Olarak 

Kentlileşme adlı çalışmasında, çağdaş dünyada kentlileşme derecesi, kentsel mekânda 

yaşayan toplam nüfus oranına göre ölçülemediğini ifade etmektedir. Ona göre, kentlerin 

sosyal yaşam ya da bireyler üzerindeki etkisi, kentsel mekânda mevcut nüfus oranının 

gösterdiği etkiden daha fazla bir şeydir. Kentler, bünyesinde barındırdığı insanlara, 

sadece iş ve barınak imkânı sunan bir mekân değil, aynı zamanda, dünyanın birçok 

yerinden ve uzak köşelerinden kendine çeken, insanları ve davranış kalıplarını bir düzene 

sokan, biçimlendiren, sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik yaşamın öncüsü, denetleyicisi 

olan bir yer olarak görülmektedir (Wirth, 2002: 78). Wirth’e göre kentliler, yaşamsal 

ihtiyaçlarını karşılamak için, köyde yaşayanlara göre, daha fazla insana ihtiyaç duymakta 

ve çok sayıda örgütlenmiş sosyal ve ekonomik gruplarla iş birliği yapmak zorundadır. 

Ayrıca, kentliler, birbirleriyle kurdukları ilişkiler esnasında, parçalanmış roller yaşamakta 

ve geleneksel kır hayatına ait yüz yüze, birincil ilişkilerden ziyade, daha çok ikincil 

ilişkiler içerisine girmektedir. Akrabalık bağlarının çözülmesi, geniş aile yapısının 

toplumsal açıdan önemini yitirmesi, komşuluk ilişkilerinin zayıflaması ve toplumsal 

dayanışmanın geleneksel temelinin sarsılması, kentlilerin yaşam biçimini 

sergilemektedir. Kentliler, ilişkilerini yüz yüze gerçekleştiriyor olabilir ancak kurulan 

ilişki, hem kişisel, yapay, geçici ve parçacıl olarak yaşanmakta hem de soğuk ve kayıtsız 

bir görünüş sergilemektedir. Yüzeyselliğin de oldukça görünür olduğu kentli yaşamda, 

bireyler gerçek kişiliğini ortaya koyamamakta, diğer bireyleri ise, kendi amaçlarına 

ulaşmada bir araç olarak kullanmakta ve çıkara dayalı bir ilişki yaşayabilmektedir (Wirth, 

2002: 83-87). Genel hatlarıyla kentlileşme olgusuna değindikten sonra, şimdi Türkiye 

özelinde bir kentlileşmeye bakılabilir. 

Türkiye’deki kentlileşme, bazı yönlerden kendine has özellikler göstermektedir. 

Türkiye’nin 1950’lerden itibaren hızlı bir kentleşme süreci yaşadığı, kentleşme 

bölümünde etraflıca açıklandı ve bu hızlı kentleşmenin sağlıklı olmayıp çarpık bir 
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kentleşme meydana getirdiğini de hatırlamakta fayda vardır. Türkiye’de bölgeler arası 

dengesizlikler ile kentsel mekân ve kırsal alan arasındaki derin ayrımlar, kentleşmeyle 

birlikte, ilk olarak İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlere taşınarak ve aynı 

çelişkiler bu kentlerde yaşanmaya devam etmiştir. Özellikle, eski tekdüze yapılarıyla 

çatışan yeni değer sistemlerinin yeni davranış kalıplarının ortaya çıktığı bir görünüm 

kazanmıştır. Böylece büyük kentler, kentsel mekâna özgü yaşam biçimi ve davranış 

kurallarının geçerli olduğu merkezler olmaktan çıkmış, adeta bir "korsan toplumu" 

simgeler olmuştur (İmer, 1995: 15). 

Kırsal alandan kentlere göç eden nüfus, kentliliğin göstergesi olan kentsel 

faaliyetlere, tam anlamıyla girişememekte, köylü kalamadıkları gibi kentli de 

olamamaktadır. Geçimlerini daha çok üretime katkısı olmayan dağınık, küçük servis 

işlerinde sağlamaktadır (Kıray, 2007: 21). Çünkü, topraktan ayrılan köylüler kente 

geldiklerinde, kentin sahip olduğu iş bölümünde uzmanlaşma ve farklılaşma yapısına dair 

hiçbir donanım ve deneyimleri olmadan gelmektedir. Kentsel mekâna özgü mesleki ve 

ekonomik yapısına uyum sağlayacak donanım ve becerilerden yoksun, eğitimsiz ve kentli 

yaşam biçiminden farklı davranış kalıplarına sahip olan göçmenler, kentin mevcut sosyo-

kültürel, ekonomik ve yerleşim yapısı içerisinde tam olarak kentlileşememektedir. 

Kentsel ortam, göçmenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak mekanizmalardan, iş ve mesleki 

kurumlardan, yeterli konut stokundan ve planlı yerleşim düzeninden yoksun olduğundan 

kente gelen köylüler, kendi uyum stratejilerini geliştirmek ve uygulamak zorunda 

kalmıştır (Kıray, 2007: 184-185). 

Kentlere göç eden yoğun nüfusla beraber, kentler aynı hızda ekonomik, kurumsal 

ve kültürel gelişimini gerçekleştirememiştir. Çarpık yapılaşma ve gecekondulaşma 

süreciyle, büyük kentlerde meydana gelen plansız ve dengesiz gelişme, kentsel mekânda 

sosyo-kültürel hayatı sarsmakta, kültür ve değerler düzeninde bozulmalara, toplumsal 

sorunlara ve birtakım çatışmalara neden olabilmektedir. Böylece köyden gelenler ne 
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köylü ne de kentli olmakta, iki yere ait olmayan bir yaşam biçimine sahip olmaktadır. 

İşte, Türkiye’de ortaya çıkan bu tarz bir kentlileşme olayı, “kültürün arabeskleşmesi” 

olarak görülebilir (Çelik, 2013: 142-143). 

Sonuç olarak Türkiye’de, kırda çözülen nüfusun kentlerde yoğunlaşması, ülkenin 

toplumsal ve ekonomik yapısını şekillendiren temel öğelerden olmaktadır. Köyden kente 

gelenler, kentleşme süreci içerisinde, yeni toplumsal ilişkilerin etkisi altına girmekle 

birlikte, hem yerleştikleri yer gecekondu bölgeleri olmakta hem de kırsal alanla ilişkiler 

bir derece devam etmektedir. Her ne kadar gerçek anlamda kent kültürüne sahip bir 

kentlileşme gerçekleşememiş olsa da onlar artık kentli olmaktadır. Çünkü, köylüler yeni 

bir çevreye ve mekâna girmekte, yeni toplumsal konum elde etmekte, kente uygun 

düşünce, davranış ve yaşam biçimleri değişmeye başlamaktadır. Artık onlar Türkiye’nin 

kendine özgü kentlileri olarak değerlendirilebilir (Özer, 1990: 170). 

4. DİN VE KENTLEŞME İLİŞKİSİ 

4.1. Din Kavramı 

Din, insanlık tarihi boyunca toplumların davranışlarını, ilişkilerini ve hayatını 

belirleyen “aşkın” bir güç ve sosyal bir fenomen olmakla beraber, toplumsal hayattaki 

konumunu, çeşitli görünüşlere ve adlara bürünerek varlığını devam ettirmektedir. 

İnsanlığın önceki dönemlerinde olduğu gibi, günümüzde de bir yaşam biçimi olarak, 

toplumsal davranışların belirlenmesinde din, önemli bir statüye sahiptir. Toplumsal 

yapıyı meydana getiren kurumsal öğelerden biri olan din, toplumun sosyal, kültürel, 

ekonomik ve siyasal alanlarında da varlığını hissettirmekte ve inananlarına birtakım 

değerler ve semboller yükleyerek, zihniyet kazandırma bakımından merkezi bir konuma 

sahiptir (Taş, 2003: 199; Akyüz, 2007b: 20). Hatta, tarih kayıtları bize göstermektedir ki, 

dinsiz bir topluma rastlanılmamıştır (Malinowski, 1990: 7). İnsanlar, en iptidaî 

kültürlerde bile olsa, birtakım sosyal guruplara dahil olduğu gibi, bir din çatısı altında da 

bulunmakta, aşkın bir varlığa inanmakta ve ölümden sonraki hayat için düşünmektedir. 
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Geçmişten günümüze ilimsiz, sanatsız ve felsefeden uzak bir topluma rastlamak 

mümkündür. Ancak insanlığın kadim tarihine ve önceki devirlerine gittiğimizde bile, 

mutlaka bir din fenomeni ile karşılaşmak mümkündür. Bu bağlamda din, insanî şahsiyetin 

en derin tabakalarına kadar nüfuz etmektedir. Bireyin tüm şahsiyetiyle katıldığı bir olgu 

varsa, o da din olgusu olduğu söylenebilir (Freyer, 1964: 29-31). 

Din fenomenini tanımlamaya kalkıştığımızda birtakım güçlüklerle karşılaşmak 

mümkündür. Sosyal bilimciler arasında, dinin temel özelliği olarak kabul ettikleri 

unsurlara göre ortak bir din tanımı üzerinde uzlaşmaya varamadıkları anlaşılmaktadır. Bu 

bağlamda dinin tanımı, problemli bir alan olmakta ve dinden neyi kastettiğimize bağlı 

olarak, tanımlamalar farklılık gösterebilmektedir. 

İslam inanç ve ilkelerine bağlı olarak, Müslüman düşünürler tarafından yapılan 

tanımlamaya göre din, “akl-ı selim sahiplerini, kendi ihtiyarlarıyla, bu dünyada 

doğruluğa, salaha; öteki dünyada kurtuluşa götüren ve Yüce Allah tarafından konan bir 

kanundur” (Akyüz ve Çapcıoğlu, 2010: 40). Müslüman düşünürlerin bu tanımlamasıyla, 

din hem bu dünyada hem de öteki dünyada işlevsel bir özelliğe sahiptir. Ayrıca tanımdan 

anlaşıldığı üzere din, aklı kullanmayı gerektiren bir fenomendir. İslam inanç ilkelerine 

dayalı bu tanım her ne kadar bütün dinleri kuşatan bir tanım olmasa da insanların 

yaşamını, içinde bulunduğu dünya yaşamının dışına taşırması ve öteki dünyayı da 

kapsadığı noktasından, Batılı birçok düşünürlerin din tanımlarından farklılık 

göstermektedir. 

Batılı düşünürler ise, dinin sadece birtakım yönlerine vurgu yaparak tanımlamaya 

çalışmıştır. Durkheim, dinin kolektif yönüne vurgu yaparken, Pratt, tavır boyutuna 

odaklanmıştır. Schleirmacher ise, dinin duygu tarafını tanımlarken, Menzies ibadet 

boyutunu, Müller ise, inanç yönünü ele almıştır. Vernon’a göre din, bireyler tarafından 

paylaşılan, inançlar ve pratiklerden oluşan kültürün bir bölümü olmaktadır. Ancak bu 
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düşünürlerin hiçbiri dinin bütün boyutlarını ele alan bir tanım geliştiremediği 

görülmektedir (Akyüz ve Çapcıoğlu, 2010: 40-41).  

Şimdi, düşünürlerin din tanımlarına daha ayrıntılı bakmakta fayda vardır. Din 

sosyolojisi literatüründe, özellikle batılı din bilimcileri genellikle dini, özsel (substantive) 

ve işlevsel (functional) olmak üzere, iki kategoride tanımlamaya çalışmaktadır (Kurt, 

2008: 74). Özsel (Substantive) tanımlamalar, dinin içeriği, özüyle ilgili karakteri 

yansıtmaktadır. Böylece din, aşkın, ilahi, kutsal ve doğaüstü gibi gerçek özü ve içeriği 

olan, özsel bir fenomendir. Bu kategoride olan düşünürlere göre din, bütünüyle özle ilgili 

olmaktadır. Bu öz, Tanrı, Ruh, Sır, Hakikat, Kutsal, Kudret, Müteal, Tabiatüstü, Tecrübe 

Ötesi Gerçek gibi aşkın bir varlığa işaret eden bir inançlar sistemi olduğu söylenebilir. 

Bu noktada Tanrıya, manevi güçlere ya da kutsal kabul edilenlere iman edenler, bir dine 

sahip olmakta, iman etmeyenler ise, dinsiz olmakta olduğu düşünülebilir (Kurt, 2008: 75-

76). 

Sistematik din sosyolojinin kurucusu ve din sosyolojisinin bağımsız bir disiplin 

olmasında önemli katkıları bulunan Max Weber, “Din Sosyolojisi” çalışmasının başında, 

“Dini tanımlamak, ne olduğunu söylemek böyle bir sunumun başlangıcında mümkün 

değildir. Bir şekilde mümkün olsa dahi buna ancak incelemenin sonunda teşebbüs 

edilebilir.” demekte ve dinin özüne dair ise, “özel bir sosyal eylem tipinin koşul ve 

etkilerinin incelenmesini görev edindiğimiz için, ilgi alanımıza girmiyor” (Weber, 2016: 

83), diyerek, bir din tanımı yapmaktan kaçınarak, temel açıdan dinden kaynaklanan 

toplumsal davranışların çözümlenmesiyle ilgilenmiştir. Ancak Weber çalışmalarında, 

yine de dinin içeriği, özüyle ilgili atmosferinden tam olarak çıkamadığı söylenebilir. 

Weber’in söz konusu yaklaşımına karşı, Berger’in ifadesi ise, Weber dini 

tanımlamayı “kendisinin giriştiği böyle bir çalışmanın başında değil de ancak sonunda 

yapılabileceği biçiminde bir tavır takındı. Onun böyle bir sona asla ulaşmaması hiç de 

şaşırtıcı değildir. Çünkü Weber’in eserini okuyan bir kimse vaat edilen tanımsal sonucu 
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boş yere bekleyip durur” diyerek, Weber’in din tanımı konusundaki pozisyonundan ikna 

olmadığını ifade etmiştir (Berger, 2015: 290). 

Tüm bu yaklaşımlarla beraber, ilk defa genel nitelenebilecek bir din tanımına 

teşebbüs eden kişi Rudolf Otto’ olmuştur. Gustave J. Mensching, Peter L. Berger ve 

birçok sosyologların da onayladığı Alman din bilimcisi Rudolf Otto “Din kutsalın 

tecrübesidir” şeklinde çok genel bir tanım yapmıştır. Bazı din alimleri tarafından da kabul 

görmüş olan bu tanıma göre din, mukaddes olanın yaşanması “das Erlebnis des Heiligen”, 

tecrübe edilmesi olarak düşünülebilir. Söz konusu tanım ilk etapta çok şeklî ve kapalı 

görünüyor olsa da insanın kutsal olanı yaşayabilme potansiyelinin varlığı ve hatta bu 

tecrübenin onun varlığı icabı bulunduğunu ifade etmesi bakımından veciz bir tanım 

olmuştur (Freyer, 1964: 31-32). Wach’da Otto’nun yaptığı “Din kutsalın tecrübesidir” 

tanımını benimsemiştir. Ona göre bu tanım, en veciz en basit din tanımı olmaktadır 

(Wach, 1990: 10). 

Berger’de Otto’nun tanımını önemli bulmaktadır. Ona göre, 1917'de yayımlanan 

kutsalın tabiatı hakkındaki kitap, dinin bilimsel incelenmesi açısından, içinde bulunduğu 

dönemim önemli çalışmalarından biridir. Kutsalın tecrübesinin ana teması; başkalık, 

gizem ve heybetli oluşla ilgi olmaktadır. Kutsal olan, insani gerçeklikten farklı bir 

gerçekliğe karşılık gelmektedir. Onu rasyonel düşünce ile kavramak mümkün değildir. 

Berger’e göre, söz konusu insanı aşan gerçekliğe karşı en yaygın tepki ise, korkuyla 

karışık saygı olmaktadır. Bazen de korku şekline bürünen, aynı zamanda zıt unsurlardan 

meydana gelen, fakat korkudan farklı olup, nev-i şahsına münhasır olan bir his ile dehşete 

kapılmaktır. Bu bağlamda kutsal olan, insanı hem korkutmakta hem de büyülemektedir. 

O insanı bir yandan iterken, bir yandan da kendine çekmektedir (Berger, 1995: 429). 

Berger’e göre, tanımlar riskli olmakla birlikte, doğaları gereği doğru veya yanlış 

olmayıp sadece az veya çok faydalı olmaktadır. Tanımlar üzerinde takılmanın çok da 

önemi olmamaktadır (Berger, 2015: 289). Ancak, yine de bir tanımı yapmak gerekirse, 
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“Din, anlamsal açıdan insanı hem aşan hem da içine alan bir düzene inanmadır” (Berger, 

1995: 430), şeklinde tanımlanabilir. 

İşlevsel (Functional) din tanımları ise, dinin bireylere ya da topluma sağladığı 

düşünülen yararlara ve toplumun hangi gereksinimlerini karşıladığına dair noktalara 

odaklanmaktadır (Kurt, 2008: 75). İşlevsel açıdan dini tanımlayanların başında 

Durkheim’ın geldiği söylenebilir. Durkheim, The Elementary Forms of the Religious Life 

(Dini Hayatın İlksel Biçimleri) adlı çalışmasında, din ile ilgili kutsal/kutsal dışı olarak, 

özsel bir tanımla başlamaktadır ancak dini genel olarak toplumsal işlevselliği açısından 

yaptığı tanımlamayla bitirmektedir. Durkheim’in dine yaklaşımı, Weber’in 

yaklaşımından daha sosyolojik olduğu söylenebilir. Durkheim’a göre din, toplumsal bir 

olgudur (Durkheim, 2005: 67). 

Durkheim, din olgusunun, temelde inançlar ve pratikler üzerine oturduğunu 

düşünmektedir. Dini "kutsal şeylerle ilişkili bir birleşik inançlar ve pratikler sistemi" 

(Marshall, 2005: 157), olarak görmektedir. Bu inançları kabul eden, inançlara karşılık 

gelen pratikleri de uygulayan ve paylaşan belli bir grup her zaman olmaktadır. Söz konusu 

inançlar, aynı zamanda grubun birliğini temin etmekte işlevseldir. Böylece grubu 

oluşturan bireyler, ortak inanç olgusuyla birbirlerine bağlandıklarını hissetmektedir. 

Grubun kutsal atfettiği alem ile din dışı olan dünya ilişkilerini de aynı tarzda benzer 

amellerle, ortak tasavvurlar neticesinde birleşen toplumu ise cemaat olarak görmektedir. 

Ona göre, tarih boyunca cemaati olmayan hiçbir din olmamıştır (Durkheim, 2005: 64). 

Benzer şekilde Comte’un yaklaşımları da işlevsel olarak değerlendirilebilir. 

Comte’a göre, insan tabiatının farklılaşmasını yansıtan din, toplumsal düzeni tesis eden 

temel unsurdur. Comte için dinin araştırılmasındaki amaç, dinin, toplumdaki 

fonksiyonunu ortaya koymaktır. Ona göre, her toplum zorunlu olarak “consensus” yani 

toplumu oluşturan gruplar arasında anlaşmayı, fikir birliğini ve toplumun üyelerinin 

mutabakatını ihtiva etmektedir. Toplumsal birlik için, dinin, bütün bireyler tarafından 
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kabul edilmesi, birlik ilkesini zorunlu kılmaktadır. Comte’a göre, dinin kendisinde, insan 

tabiatının özelliği olan üçlü bir ayrım söz konusudur. Birincisi, entelektüel bir görünüm, 

dogma. İkincisi, tapınma biçiminde dile getirilen duygusal bir görünüm, aşk. Sonuncusu, 

pratik bir görünüm, tapınmadır. Böylece din, kendinde insan tabiatının farklılaşmasını 

yansıtan bir unsur olabilmektedir (Koştaş, 1995: 69-70).  

Comte ve Durkheim başta olmak üzere, birçok sosyolog, sosyolojinin ilk 

döneminde dine karşı pragmatist bir tutum benimsediği düşünülebilir. Onlar açısından 

din, destek, güç, rahatlama ve bir güven sağladığı ölçüde ve toplum için yararlılığı 

nispetinde bir değere ve gerçekliğe sahip olmuştur. Ayrıca din, bireylere sağladığı 

psikolojik destekle birlikte, toplumsal düzene, birliğe ve sosyal sürekliliğe yardımcı 

olduğu için toplumsal bir işleve sahip olduğu düşünülmüştür (Kurt, 2008: 79). 

 Bununla beraber, toplumsal düzen, bütünleşme ve toplumsal değişme gibi temel 

konulara odaklanan Parsons ise, yapısal işlevselciliğe önemli katkıda bulunmuştur. Ona 

göre din, “manalandırma hakkındaki meselelere verilen cevaplar”dır. Söz konusu 

cevaplar ise, bir taraftan bir bütün olarak aksiyon için bilişsel tanım ile ilgili olmakta iken, 

diğer taraftan geniş felsefi, nesnelerin anlamı, insanın mahiyeti, mana, doğa, toplum ve 

insan yaşamını biçimlendiren olaylar manzumesiyle ilgili olmaktadır. Böylece din, 

meşrulaştırma, anlamlandırma ve sosyalleştirme gibi bütünleştirici fonksiyona sahiptir. 

Başka bir araştırmacı olan Yinger ise, dini, toplum içerisindeki insan hayatının, 

nihai meseleler karşısında yaptığı mücadelede vasıta olarak kullandığı inançlar ve 

pratikler sistemi olarak görmektedir. Din, “nihai zorunlukların faziletmişçesine yapılması 

hususunda organize olmuş bir çaba” anlamına gelmektedir (Vrijhof, 1987: 517). 

Yinger’in, dinin fonksiyonel tanımlarına önem verdiği görülmektedir. İşlevsel din 

tanımları içinde en genel tanımı, Berger’in ifadesiyle, Thomas Luckmann The Invisible 

Religion (1967) adlı çalışmasında yapmıştır. Luckmann’a göre, insan organizması, tabiatı 

gereği aşkınlaştırma yeteneğine ve inanma duygusuna sahiptir ve insani olan her şey, aynı 
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zamanda dini olmakta olduğu kanısındadır. Bu bağlamda din, insan organizmasının 

biyolojik tabiatı gereği, ahlaki açıdan sınırlayıcı, objektif ve her şeyi kuşatıcı mana 

alemleri vasıtasıyla, bir aşkınlaştırma potansiyelinde vücut bulmaktadır. Sonuç olarak, 

Durkheim’ın çizgisinden giden Luckmann’a göre din, sadece toplumsal bir olgu olmakla 

kalmamakta, aynı zamanda antropolojik bir olgu da olmaktadır. Bu noktada, insani olan 

her şey (ipso facto) dini de olmaktadır (Berger, 2015: 291-292). 

Sonuç olarak, din, bir yönüyle iman, itikat, bir yönüyle amel, uygulama, diğer bir 

yönü de duyguyu içine alan bir bütünlük arz eden bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. 

Dinin tanımları arasındaki farklılaşma, mahiyetten ziyade, bir bütün olarak dinin, farklı 

boyutları içerisinden hangisinin üzerine daha çok odaklanıldığına bağlı olarak 

değişmektedir. Bu bağlamda, dinin boyutlarına atfedilen önem derecesi, tanımlarda 

farklılaşmaya neden olmakta olduğu söylenebilir (Yaparel, 1987: 413-414). 

4.1.1. Kent Toplumunda Dinin Fonksiyonel Görünümü 

Kent hayatında, dinin fonksiyonel yönüne geçmeden önce, kentin ilk ortaya çıkma 

sürecinde dinin işlevsel yönüne bakmakta fayda vardır. Kentin ilk olarak ortaya 

çıkmasına katkı sağlayan birçok işlevsel faktör bulunmaktadır. Özellikle, neolitik çağ 

kültürünün özelliklerine sahip, tarımla geçinen köyler ve kasabalardan önce, insanlar, 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, coğrafi açıdan kendilerine en uygun yerler seçmeleri, 

coğrafi bir faktördür (Mumford, 2019: 13, 19). Diğer önemli faktör ise, hayatı değerli ve 

anlamlı kılan dini ve kutsallıkla ilgili faktördür. Kent, henüz sabit bir yerleşim mekânı 

olmadan önce bile, din olgusu insanları belli dönemlerde bir araya çeken mıknatıs vazifesi 

gördüğü söylenebilir. Bu bağlamda ilk yerleşim yerleri, ruhani, ya da doğaüstü güçleri ve 

dünyevi hayata kıyasla daha büyük bir kozmik anlam taşıyan, sürekli ve kudretli güçleri 

tek bir noktada topladığı yerler olmuştur. Özellikle, Mekke, Roma, Kudüs, Peiping, 

Benares, Kyoto ve Lourdes, söz konusu fonksiyonlara sahip yerlerdir. Bu amaçla, aile ve 

kabile gruplarının hac yapmak amacıyla, yılın belli dönemlerinde bir arada toplanmaları 
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ve toplanma yerleri, kent olgusunun ilk oluşmasında işlevsel bir etki oluşturduğu 

söylenebilir (Mumford, 2019: 19-20). Bu bağlamda Mekke, Kur’an da “şehirlerin anası” 

(ummu’l kura) olarak nitelendirilmektedir. Hz. İbrahim’in, kendisine Allah’ın bildirildiği 

yer olan Mekke, aynı zamanda Hz. Muhammed’in (s.a.v) doğduğu, Kur’an-ı Kerim’in 

burada nazil olmaya başladığı bir yerleşim yeri olmaktadır. Ayrıca tüm Müslümanların 

Kabe’si yani “Beytullah” bu yerleşim mekânında işlev görmektedir ve insanları bir araya 

toplamaktadır. Buna göre, kentlerin ilk oluşumunda ve gelişimindeki dini öz ya da dini 

potansiyel olmasaydı, kentin etrafını saran surlar ve kaleler, kent sakinlerinin hayatlarını 

anlamlı kılma ve onları bir araya toplama konusunda yeterli fonksiyona sahip 

olamayacaktı. Bu noktada, dini faaliyetler, törenler ve kutlamalar, toplumsal yapının ve 

sosyo-kültürel yaşamın şekillenmesinde önemli işlevlere sahip olduğu söylenebilir 

(Çelik, 2013: 152-153).  

Buraya kadar yapılan analizde, kentin ortaya çıkış sürecinde dinin fonksiyonuna 

değinilmiştir. Şimdi kentsel mekânda dinin işlevsel boyutuna bakılabilir. İbn Haldun’un 

“Kitâbu’l-İber” adlı eserinin “Mukaddimesinde” yapmış olduğu sosyolojik analizler 

(Ülken ve Fındıkoğlu, 1940: 36, 56), oldukça önemli bir yere sahiptir. İbn Haldun, 

“Ümran” (kültür ve medeniyet), kavramıyla açıkladığı olgu, bugünkü sosyolojiye karşılık 

geldiği söylenebilir. Ona göre, göçebe (bedevilik) ve kent (hadarilik) hayatı olmak üzere, 

iki çeşit toplumsal yaşam vardır. Ümrana kavuşmuş, (kültür ve medeniyette üst seviyeye 

ulaşmış) hadari toplum (kent toplumu) ile bu toplumun yerine geçmek isteyen bedevi 

topluluk arasında, büyük bir mücadele yaşanmaktadır. Yapılan mücadelede, üstünlüğü 

ele geçirmede en önemli faktör “asabiyet” olmaktadır. Asabiyet, insanlar arası hem doğal 

ve organik bağ hem de her türlü manevi ve dini bağı ihtiva etmektedir. Burada dini bağ, 

toplumun bütünleşmesinde, birlik ve güç oluşturmasında önemli bir fonksiyon olduğu 

görülmektedir. Dini bağla desteklenen asabiyet, toplumun hem gücü olmakta hem de 

yöneticilerin ayakta kalmalarında işlevseldir (Akyüz ve Çapcıoğlu, 2016: 100-101). 
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Benzer şekilde, Comte’un düşüncelerinde de söz konusu asabiyet kavramına benzer 

biçimde “toplumsal statik” kavramı öne çıkmaktadır.  

Bu bağlamda, Comte’a göre toplum, biyolojik organizmadaki sistem gibi 

çalışmaktadır. Organizmayı oluşturan parçalar, canlı varlığın bütünü içine koymadan 

incelemek nasıl mümkün değilse, aynı şekilde toplumsal yapı ve kurumları da (din, 

siyaset, eğitim, kültür vs.) toplumun bütünü içine koymadan incelemek mümkün 

olmamaktadır. Bu bağlamda, Comte, biyolojideki anatomik çözümlemeye benzer şekilde, 

sosyolojide de düzeni, uyumu, bütünleşmeyi sağlayıcı ilişkileri ve sosyal yapıyı oluşturan 

“toplumsal statik” ten bahsetmektedir. Ona göre statik, parçalarla bütün arasındaki denge 

durumunu ifade ederken, sosyal statik ise, toplumsal düzen için toplumsal sistemin farklı 

parçalarının işlevsel olarak uyumlu çalışma durumudur. Toplumsal statik, toplumsal 

uzlaşmanın “consensus” unsurları olan aile, din, iş bölümü ve yönetim gibi toplumsal 

sistem açısından işlevsel olan toplumsal olgular arasındaki karşılıklı bağın 

çözümlenmesinden ibarettir. Bu bağlamda statik nosyon, toplumsal kurumlar arasında 

fonksiyonel bir ilişki kurulmasını sağlamaktadır (Swingewood, 1998: 65). 

 Toplumsal dinamik ise, toplumsal değişme ve ilerleme temeline dayanmaktadır. 

Toplumsal dinamik, insan toplumlarının kat ettiği evreleri ve toplumu oluşturan 

unsurların, tarih boyunca gelişimini incelemektedir. Comte’a göre, sosyal statik ve sosyal 

dinamik içinde temel öğe din fenomenidir. Toplumsal düzenin ahenkli işleyebilmesi için, 

aile, din ve devlet kurumlarının fonksiyonları arasındaki denge önem arz etmektedir 

(Koştaş, 1995: 69). 

Durkheim’a göre din, toplumsal yaşamda kutsal (sacred) ve dünyevi (profane) 

olmak üzere iki tip varlık oluşturmaktadır. Varlıklar bu şekilde, kutsal olan ile din dışı 

olan biçiminde iki alana bölünmektedir. Dolayısıyla, dini düşüncenin ayırt edici özelliği 

burada yatmaktadır (Durkheim, 2005: 56). Bununla beraber, Durkheim da İbn Haldun’un 

asabiyet kavramına benzer şekilde, kolektif şuur (Conseience colletive) kavramını 
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kullanmaktadır. Kolektif şuur, bir toplumda ortaklaşa tasavvurlardan oluşan, ortak inanç 

ve duygulara tekabül etmektedir. Ortaklaşa tasavvurların temeli ise, dini tasavvurlara 

dayanmaktadır. Önemli ölçüde dinsel karaktere sahip olan kolektif şuur, toplumsal 

yapının birçok unsurlarına sirayet etmektedir. Durkheim’e göre, genel olarak din, kent 

toplumunda sosyal dayanışma, uzlaşma, parçalar arasında uyum ve bütünlük sağlama 

fonksiyonunu yerine getirmektedir. Ayrıca, Durkheim’ın önemli bir çalışması da 

toplumsal iş bölümüdür. Ona göre iş bölümü, toplumsal yapıyı oluşturan toplumsal 

kurumlar içinde faaliyet gösteren birey ve grupları koordine etmekte, istikrarı ve düzeni 

sağlamaktadır. Dini ve diğer toplumsal kurumları incelemede önemli bir kavram olan iş 

bölümü, bireyler ve gruplar arasında, sosyal dayanışmada fonksiyonel olduğu 

söylenebilir (Taplamacıoğlu, 1963: 13; Swingewood, 1998: 139-144). 

İşlevselci kuramcılar arasında önemli bir yere sahip olan Parsons’a göre din, genel 

sosyal düzen imgesine, spesifik toplumsal değerlere ve toplumsal ilişkilerde uyumu 

sağlayan bir fonksiyona sahiptir. Din fenomeni, aile, eğitim, ekonomi, siyaset, 

tabakalaşma ve kültürel kurumlar gibi diğer toplumsal kurumların temelinde yatan 

değerleri biçimlendirmede işlevseldir. Din, sadece toplumsal düzeni sağlamakla kalmaz, 

aynı zamanda toplumsal değişmeye, insan toplumlarının ve uygarlıkların evrimine yön 

verme işlevine de sahip olduğu söylenebilir (Özyurt, 2017: 147). Bu bağlamda, Parsons’a 

göre toplumun var olması ve varlığını koruması, kolektif değerlerin varlığıyla mümkün 

olmaktadır. Yani toplumun, ahlâkî bir toplum olmasına bağlıdır. Bu bağlamda, dini 

inançlar, ahlâkî topluluğu bir arada tutan ilkeleri sağlarken, dini ritüeller ise, dini ilkelere 

bağlılığı yükseltmektedir. Ritüeller vasıtasıyla güçlü bir zemine oturan dinsel idealler de 

insan eylemine anlamlılık kazandırmaktadır. Din, böylece eylem sistemindeki 

motivasyonları oluşturmak için, gerekli semboller ve düşünceler sağlayarak, bir etik inşa 

etmektedir. Söz konusu etik yaygınlaşarak, kültürel bir fenomene dönüşmekte, toplumsal 
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ahlâka ivme kazandırmakta ve toplumsal kurumlara rasyonel yönelim sağlamaktadır 

(Özyurt, 2017: 149-150). 

Fonksiyonalist yaklaşıma açık işlevler ve kapalı işlevler kavramını getiren Merton 

ise, dinin görünen (açık işlev) ve görünmeyen (kapalı işlev) işlevlerine odaklanarak yeni 

bir boyut getirmiştir. Açık işlevler, toplumsal bir etkinliğe katılanların bildikleri ve onlar 

tarafından yerine getirilmesi beklenen işlevlerdir.  Kapalı işlevler ise, söz konusu 

etkinliğin, katılımcıların farkında olmadıkları neticelerdir. Merton, iki kavram arasındaki 

farkı açıklarken, yağmur duası örneğini kullanmaktadır. Yağmur duası, yağmuru 

getireceğine inanan sosyal grubun, bir tören düzenleyip ona katılmaları açık işleve bir 

örnektir. Ancak yapılan duanın, sosyal grup tarafından hiç hesap edilmediği bir başka 

işlevi ise, birlik ve dayanışma açısından sosyal grubun iç yapışkanlığını güçlendirmesidir. 

Bu tarz durumlar ise, toplumsal yaşamda örtük/kapalı işlevsel faktörlerdir. Merton’a göre, 

kentsel yaşamda bu işlevlerin sadece olumlu sonuçları olmayabilir. İdeolojilerin, 

geleneklerin, kültürün, düşünce ve inançların, her zaman sosyal sistemin istikrarı ve 

düzenine katkı sağlamayıp, düzensizliğe, kaosa ve istikrarsızlığa da neden olabilmektedir. 

Bu bağlamda, eğer iki sosyal grup, farklı dinleri veya aynı dinin farklı mezheplerini 

destekliyor ise, ortaya toplumsal bir çatışma çıkabilmektedir (Giddens, 2012: 56).  

4.1.2. İslam Kentinde Dinin Fonksiyonel Boyutu 

 İslam ve kent ilişkisi, Hz. Peygamber’in (s.a.v) 622'de Mekke'den Medine'ye göç 

etmesi sonucu, geçen on yıllık bir süre içerisinde, Medine kentinin aldığı hüviyet ile 

başladığı söylenebilir. Medine, izleyen dönemlerde hem ilk İslam kentlerinin 

kurulmasında hem de mevcut kentlerin şekillenmesinde, uzun yıllar boyunca kent 

idarecilerine ilham vermekte ve model olmaktadır. Arabistan Yarımadası ve diğer yakın 

bölgelerde, zamanla gerçekleştirilen fetihler ve yeni kurulan kentler, Medine kenti model 

alınarak inşa edildiği söylenebilir. Kurulan ilk kentler çölün kenar kısımlarında, 

Basra'dan bir yay şeklinde Mısır'a kadar uzanan çizgi üzerinde öncelikli olarak askerî bir 
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üs olarak kurulmuştur. Askeri kampların kurulmasındaki amaç, herhangi bir ani harekete 

karşı hazır olmak için, fatihlerin kabile gücünden yararlanmak olarak görülebilir. Böylece 

Arap toplumunun kabile asabiyeti, kentlerdeki yerini almakta ve kentleşmenin de bir 

göstergesi olan ekonomik ve sosyo-kültürel faaliyetler, birliği, düzeni ve istikrarı içine 

alan dinin vahdaniyet fonksiyonu altında serpilerek gelişim göstermektedir (Gül, 2001: 

80-81).  

İslamiyet'in yayılmasıyla birlikte, İslam hakimiyetine giren bölgelerde hızlı bir 

kentleşme süreci başlamıştır. Müslümanların hızlı bir şekilde kentler inşa edip, yerleşik 

hayata geçmelerinde dini, askeri, ekonomik, siyasi ve kültürel birçok sebep 

bulunmaktadır. Fethedilen bölgenin güvenliğini sağlamak, hükmetmek, elde tutmak, 

askeri ikmal noktaları oluşturmak, vergi ve ganimetleri toplamak ve daha da önemlisi 

İslam’ı tam yaşayabilmek için, fethedilen bölgelere kentler kurulmuştur. Burada kentlerin 

kurulmasındaki en önemli fonksiyonun din olduğu söylenebilir (Can, 1992: 111). 

Kentleşme süreci, İslami yayılmanın ilk dönemlerinde, sadece askerî ve siyasî bir konuma 

bağlı değil, aynı zamanda İslâm inancına da bağlı bir gelişim gösterdiği söylenebilir. 

Musevilik gibi, İslâmiyet de başlangıçtan beri kent merkezli bir inanç sistemidir. Bu 

konuda Kur'an'ın umumi bakışı anti-kabilevi ve kentleşme yönünde olduğu 

anlaşılmaktadır. Çünkü Onun terminolojisi, kent hayatını ve İslâm dininin yayıldığı ticari 

ortamı yansıtmaktadır. Hz. Peygamberin, Mekkeliler gibi ticarette tanınmış olması ve 

Kur'an’ın genel bakışı göçebeliği değil de birliği ifade eden vahdaniyet anlayışı içerisinde 

bir dini cemaat organizasyonuna dayalı kent dinini temsil etmesi, bu konuyu 

desteklemektedir. Max Weber, Avrupa'da orta çağ kentlerinin kurulmasında 

Hıristiyanlığın ve kilisenin fonksiyonundan bahsetmesine karşın, bir kent dini olan 

İslamiyet’in de kentleşmedeki işlevselliğinden bahsetmek, gayet doğal olmaktadır (Gül, 

2001: 81-82). 
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 İslam, kentsel mekânda günlük hayatın ve sosyal yaşamın akışı içerisinde, 

değerler, normlar ve kurallar ikame etmekte ve bireylerarası ilişkilerin kurulmasında ve 

sürdürülmesinde, kente özgü toplumsal bir sistemi eksen almaktadır. Göçebe kültürüne 

özgü kabileci ve gelenekçi tutumları reddeden dini öğreti, toplumsal yaşamda özgür 

iradeyi, seçim hakkını ve kente özgü dayanışma biçimlerini kutsamaktadır (Çelik, 2013: 

160). Bu bağlamda Kur’an ve Hadis-i şeriflerde kent hayatını teşvik eden birtakım 

vurgulamalara rastlamak mümkündür. Bu teşvikler, kentleşme hareketinin motoru 

olmuştur. Tevbe suresinin 97. ayeti: “Bedeviler küfür ve nifak bakımından daha 

şiddetlidir. Allah’ın Resulüne indirdiği sınırları bilmemeye de onlar daha yatkındır” 

ifadesi bize göstermektedir ki, Kur’an, göçebe kültürüne özgü kabileci, gelenekçi 

tutumlar ile çöl yaşamı ve köylülüğe karşı, kent hayatını ve medeniliği öne çıkarmıştır 

(Demirci, 2003: 132). Yine başka bir ayet olan Şura 7’de, Mekke’nin kentlerin anası 

olduğu açıklanmakta ve kentsel yaşamın önemi vurgulanmaktadır. Bu bağlamda, başta 

Hac faaliyetleri olmak üzere, topluca namaz kılma, oruç tutma ve kurban kesme gibi, 

İslam’daki birçok ibadetin teşvik edilmesi ve övülmesi, kentsel yaşamla ilgili olduğu 

açıktır ve söz konusu ibadetlerin kent ortamdaki toplumsal dayanışma fonksiyonu 

oldukça önemlidir (Uysal, 2020: 390). 

Hz. Peygamberin ve ilk Müslümanların çoğu, kent merkezli bir sosyal yaşam 

biçimine sahipti. Ekonomik gelirleri, kent içinde ve çoğunlukla kentler arası alışverişe 

dayalı ticaretle sağlanmaktaydı. Hatta, başlangıçta İslam’a karşı gelen Mekkeli 

aristokratlar bile, tüccar statüsüne sahip kentlilerden oluşuyordu. Bu aristokratlar, yeni 

gelen dinin, Mekke’nin ticari önemini azaltacağı düşüncesine kapılarak, Müslümanlarla 

savaşma yolunu tercih ettiler. Söz konusu dini, siyasi ve ekonomik mücadele, Mekke ve 

Medine kentleri arasında yaşanan bir savaşa dönüşmüştür. Yaşanan mücadelenin 

ardından dini ve siyasi birlik sağlanmış ve devam eden süreçte uygarlığın ve ilk kentlerin 

meydana geldiği Mezopotamya, Mısır ve İran’da, yayılmayı sürdüren İslam dini, böylece 
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yeni bir kültür inşa etmiştir. Antik dönemin kadim kentlerinin kültürel mirasıyla 

yoğurulan bu kültür, aynı zamanda yeni bir uygarlığa da işaret etmektedir. Bu uygarlık 

İspanya’dan Orta Asya’ya uzanan bir coğrafyada kendini göstererek Basra, Kufe, Bağdat, 

Fez, Samarra, Cezayir ve Kahire gibi yeni kentler şeklinde ortaya çıkmıştır. Ayrıca Şam, 

Halep, Semerkant, Granada ve Kordoba gibi eski kadim kentler de fiziksel ve kültürel 

bakımdan İslami nitelikler kazandığını söylemek mümkündür (Uysal, 2020: 389).  

Söz konusu yeni kurulan kentlerin ve mevcut kadim kentlerin, fiziki ve kültürel 

İslami özellik kazanmasındaki en önemli etmen dinin işlevsel boyutu olduğu söylenebilir. 

İslam medeniyetinde, kentleri ontolojik bağlamda ve kent-çevre ilişkisi açısından ele 

aldığımızda, İslam’ın kent tasavvuru ile dünya ve evren anlayışı arasında bir uyumluluk 

söz konusudur. İslam kültüründe kent, tabiatla barışık olmayı, uyumluluğu, dengeyi, 

düzeni ve ahengi esas alan bir inşayı gerektirmektedir. Çünkü Allah’ın her an tasarruf ve 

müdahalede bulunduğu evrendeki ahenk, düzen ve intizam, aynı zamanda kentsel 

mekânın inşasına da yansıtılması beklenmektedir. Bu bağlamda, geleneksel İslam 

kentlerinde, fiziki çevre, mimari ve insani çevre düzeni, İslam’ın tabiata olan bakış 

açısından hareketle inşa edilmesi beklenmiştir (Armağan, 2010: 124-125). Böylece, İslam 

kentindeki mimari yapılanma, daha çok estetik, güzellik, sükûnet ve derunilik gibi 

değerler üzerine kurularak, maddi manevi tüm yönleriyle, bir bütünlük içinde olmayı 

gerekli kılmıştır. Bu anlamda kentteki camiler, bulundukları mekanlarda, tabiatta 

yaratılan birlik, düzen, uyum ve huzuru simgelemektedir. Hatta geleneksel İslam 

kentlerinin fiziki uzantısı, caminin doğal bir uzantısı olmakta ve kentsel mekân, camiye 

organik bir şekilde bağlanmaktadır (Çelik, 2013: 167). Bu açıdan İslam kenti genelde 

cami, pazaryeri ve hamam olmak üzere üç temel öğe üzerine oturmaktadır. Özelde ise, 

caminin birçok fonksiyonu bulunmaktadır. Cami, İslam kentlerinde dinsel, entelektüel ve 

siyasal yaşamın merkezi konumunu oluşturmuştur (Keleş, 1993: 94).  
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İslâm kentinde yaşamın merkezinde bulunan, mimari, estetik ve dini yönüyle kenti 

kontrol altında tutan camiler vasıtasıyla kentsel mekân, adeta cami etrafında organik 

olarak gelişmiştir. Böylece kent, merkezdeki kutsal mekândan oluşan, tek bir çatı altında 

toplanmış gibidir. Geleneksel İslam kentlerinde cami, dini bir fonksiyona sahip olmakla 

birlikte, aynı zamanda pazarı, mahalleleri, medreseleri hatta sarayı, organik olarak 

birbirine bağlamaktadır. Toplumun sevk ve idare fonksiyonları ve diğer kurumlarla olan 

bağları, organik olarak camide toplanmaktadır. Böylece din, sosyal, siyasal, ekonomik ve 

kültürel olarak, gündelik hayatın merkezine oturmaktadır (Demirci, 2003: 137). 

İslam, kentsel yaşamı teşvik eden ve toplumu bir bütün ve düzen içinde tutma 

konusunda önemli fonksiyona sahip olan birtakım ibadetler getirmiştir. Bu ibadetlerin 

başında cemaatle kılınan namaz gelmektedir. İslam’da, dinin direği olarak tavsif edilen 

namaz, hem Hz. Muhammed (s.a.v.) zamanında ve İslam tarihi boyunca, hem de 

günümüz dünyasında, İslam’ın ayırdedici bir sembolü ve pratiği olmaktadır. Allah’a 

imandan sonra namaz ibadetinin yerine getirilmesi, İslam’ın gereği olmaktadır (Akyüz, 

2007a: 122). Toplu olarak kılınması teşvik edilen günlük beş vakit namaz ile cuma, 

bayram ve cenaze namazları, farklı ırk, meslek, düşünce ve duygulara sahip birçok insanı, 

bütünleştirme işlevi görmektedir. Namaz ibadetinin yerine getirilmesi için, yapılması 

gerekli olan birtakım şartlar, İslam kentlerinin fiziki ve mimari yapısını oldukça 

etkilemiştir. Abdest alınmasıyla temizliğin sağlanması ve bunun için çeşmeler, hamamlar, 

çarşılar inşa edilmesi, kent hayatına özgü dakikliğin, namaz vakitlerinde de geçerli 

olması, yüzünü Kabe’ye çevirerek birliğin sağlanması gibi fonksiyonlar, namaz 

ibadetinin bir bütün olarak yerleşik hayat tarzını gerektirdiği ve onu oluşturan cemaat için 

bir mekân ve bu mekânın çevre unsurlarını da şekillendiren bir işleve sahip olduğu 

görülmektedir. Ayrıca dini yapılar, sadece dini ibadetlerin yapıldığı bir yapı değil, aynı 

zamanda Müslümanların güncel meselelerinin konuşulup halledildiği, bir konsensüs 

oluşturulduğu yer, adeta bir meclis işlevi de görmektedir. İslam kentlerinde birlik ruhunu 
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oluşturmada önemli fonksiyona sahip olan diğer ibadet ise oruçtur. Oruç, kentsel ortamda 

fakir ve aç olan insanların halini anlama konusunda önemli bir işlevi vardır. Ayrıca 

ramazan geceleri toplu kılınan teravih namazları, Kadir Gecesi’nin kutlanması ve 

fakirlere sadaka verilmesi, kentlerde birlik, huzur ve uyum atmosferi oluşturmada önemli 

fonksiyona sahiptir. Zekât ise, cemaat ruhunun temel direklerinden birisi olmakta ve 

insanları kentsel hayat içerisinde birbirine bağlayan önemli bir köprü oluşturmaktadır. 

Zekâtın işlevlerinden biri, fakirlerin zenginlere karşı bir hürmet sağlaması, zenginlerin de 

fakirlere karşı bir şefkat oluşturmasıdır. Böylece zekât vasıtasıyla, toplumsal açıdan 

uyum, düzen, istikrar ve asayiş sağlanabilmektedir (Gül, 2001: 82).  

Sonuç olarak din, kentsel mekânda birlik sağlama, uyum, huzur ve güven ortamı 

oluşturma noktasında fonksiyoneldir. Ayrıca dinin, kentlerde mimari yapıya ve yerleşim 

biçimine de etkisinin olduğu söylenebilir.   

4.1.3. Dindarlığın Kentsel Görünümleri 

Din ve dindarlık tanımları, dinin özsel ve işlevsel boyutlarına, kapsadığı 

coğrafyaya, mensubu olunan dine ve dinin inşa ettiği geleneklere göre farklılık 

gösterebilmektedir. En genel ve yaygın tanımıyla din “kutsal fikrine dayalı olan ve 

müminlerin bir sosyo-dinsel topluluk içinde birleştiren inançlar, semboller ve pratikler 

kümesidir” (Marshall, 2005: 156) şeklinde genel bir din tanımı yapıldığında din, sadece 

bireylerin içsel bir durumu ve sübjektif bir tecrübesi olarak kalmadığı, aynı zamanda 

somut bir şekil, tutum ve davranış ya da tavır haline dönüşerek objektif bir hal aldığı 

(Wach, 1990: 49) da anlaşılmaktadır. Tavır haline dönüşen din, bireylerin tercihlerini, 

yaşam biçimlerini, tutumlarını, davranışlarını, ritüellerini, alışkanlıklarını ve sosyal 

ilişkilerini belirlemede işlevseldir. Sosyo-kültürel farklılaşmalar sonucunda, bireylerin 

dindarlık algılarında ve yaşantılarında da farklılıklar meydana gelmesi mümkündür. Hatta 

din ile dini davranışların tanımlanmasında meydana gelen çeşitlilik, dindarlık kavramı 

için de söz konusudur. Görece bir kavram olan dindarlık (Subaşı, 2002: 19), sadece dinin 
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özüne ve dini algılayan bireye göre değil, aynı zamanda dini yorumlayanın bakış açısına 

göre de farklılık gösterebilmektedir. 

 Dindarlık, bireysel düzlemde dinin insan hayatına nüfuz etme derecesidir. Bir 

insanın dindar olması, onun dini emir, tavsiye ve yasaklara ne ölçüde uyduğu ve 

içselleştirdiği, gündelik hayatında ne ölçüde toplumsal bir denetleyici olarak kabul ettiği, 

hal ve davranışlarında ne düzeyde kendi yaşayışının bir göstergesi haline getirdiği ile 

ilgilidir. Yani dindar insan, her türlü davranışında dini eksen almaktadır ve din, onun 

dünya hayatının merkezi konumundadır. Öyleyse denilebilir ki dindarlık, “bir kişinin 

mensubu olduğu dine ait inanç, ibadet ve sembollere ilişkin kabul, yoğunlaşma ve meşgul 

olma derecesi”dir. Dindar kavramını ise, “mensubu olduğu dinin inanç, ilke, pratik ve 

sembollerini içselleştirip bunları tutum ve davranışlarında sergileyen kişi” olarak 

tanımlamak mümkündür (Kurt, 2009: 2). 

Dindarlık, dinin belirli bir zaman ve şartlarda belli bir kişi, grup veya toplum 

tarafından yaşanması anlamına gelmektedir. Ancak dindarlık, çok farklı tanım, analiz ve 

açıklamalara imkân veren karmaşık ve problematik bir fenomendir. Bununla birlikte 

dindarlık, temelde dinin sosyal hayata aktarılmış biçimi, toplumsal yaşamdaki 

tezahürüdür. Dindarlık, dinin toplumsal yaşamdaki görüntüleri olarak analiz edildiğinde, 

insanların Allah’a bağlılık dereceleri, ibadetleri yerine getirme sıklığı, dine ilgisi, duygu, 

düşünce, hayal gücü, davranış kalıpları ve kültürün çeşitli biçimleri altında yaşanmaktadır 

(Çapcıoğlu, 2009: 150). 

Toplum bilimcileri, dindarlığı söz konusu anlamda analiz etmek için, anahtar bir 

kavram olarak “dini tecrübe” kavramını geliştirmiştir. Dini tecrübenin bireysel ve 

toplumsal hayatta tezahür eden biçimlerini farklı açılardan ele alıp kategorize etmiştir 

(Çapcıoğlu, 2009: 151). Bunlar arasında, birçok toplum bilimci olmasının yanı sıra en 

dikkat çekici olanı, Glock'un geliştirdiği dindarlık tipolojileri olduğu söylenebilir. Glock, 

çeşitli dünya dinlerini kapsayan bir dindarlık ifadesi için, değişik standartları dikkate alma 
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gayretindedir. Böylece dindarlığın çeşitli tezahürleri, bu standartlardan birine rahatlıkla 

giydirilebilecektir. Ona göre bu tezahürler beş boyutta gerçekleşmektedir. Bunlar: Dini 

tecrübe boyutu (experiential dimension), ayinsel boyut (ritualistic dimension), ideolojik 

boyut (ideolojical dimension), bilgi boyutu (intellectual dimension) ve dini kanaatlerin 

etkilenme boyutu (conze quential dimension) dur. Glock'un standart duruma getirdiği, 

deneyimsel, törensel, ideolojik, entelektüel ve yargısal boyutlara karşılık gelen, dindarlık 

tipolojileri, yapılan araştırmalarda daha fazla yönlendirici ve belirleyici ·bir fonksiyona 

sahip olduğu söylenebilir (Subaşı, 2002: 25-26). 

Dinin tecrübe boyutu ile dindar insanın sonsuz aşkın bir gerçekliğe bağlanması ya 

da dini bir duyguyu tecrübe etmesi anlaşılmaktadır. İnsanların yaşam biçimine ve 

duygularına işaret eden dinin bu boyutunda, korku, vecde hali, huşu, mutluluk hissi, 

ruhsal huzur ya da ilahi olanla yoğun vuslat gibi duygular görülmektedir. Ayinsel boyut, 

dini pratikler kapsamında din mensuplarının yerine getirdikleri çeşitli ayinler, törenler, 

dualar, oruçlar, ritüeller, seremoniler ve ibadetleri içine almaktadır. İslam’daki belli başlı 

ibadetler bu çerçevede ele alındığı söylenebilir. İdeolojik boyut ise, bireylerin inandığı 

dinin inanç sistemini benimsemesidir. İnanç ilkelerine dayalı olmayan bir din tasavvur 

edilemez. Diğer dinlerde böyle olduğu gibi, İslam söz konusu olduğunda da temel olarak 

bir Müslüman’ın “Amentü”de formüle edilen iman esaslarını bilmesi gerekmektedir. 

Zaten inanç ile ibadet boyutu birbiriyle oldukça ilişkilidir. Bu bağlamda İslam söz konusu 

olduğunda, iman ile amelin, yani inanç ve ibadet boyutunun birbirini tamamladığı ve biri 

olmadan diğeri eksik kalacağı, “amelsiz iman meyvesiz ağaca benzer” şeklinde ifade 

edilmiştir. Bilgi boyutu ise, din mensuplarının temel inanç, dini ve kutsal kitap kaynaklı 

bilgilerini kapsamaktadır. Son olarak dinin etki boyutunu, diğer dört boyuttan farklı 

olarak, insanın dini inanç, pratik, tecrübe ve bilgisinin bütün dünyevi boyutların 

sonuçlarının özetlenmiş hali olarak görülebilir. Bu boyut daha çok toplumsal ilişkilerde 

yaşandığı söylenebilir (Çapcıoğlu, 2009: 151-152). 
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Dindarlık olgusunu genel hatlarıyla ele almaya çalıştıktan sonra, şimdi dini 

hayatın başka bir boyutunu teşkil eden kent dindarlığı, dindarlığın kentsel görünümleri 

incelenebilir. Bu konuda Weber, birtakım mesleki gruplar, sınıflar ve toplumsal 

tabakalara göre değişen, köylü dindarlığı ve kentsel burjuva dindarlığı karakteristiğinden 

bahsetmektedir. Ona göre köylü dindarlığı, doğaya, organik süreçlere ve tabiat olaylarına 

oldukça bağlı olmakta ve ekonomik olarak rasyonelleşme az görülmektedir. Kentli sınıf, 

çok geniş sosyal çeşitliliğe sahip olduğundan, geniş bir dinsel eğilimler alanına sahiptir. 

Bu nedenle, mevcut kültürel farklılaşmalar, dindarlığın kentsel görünümlerini 

farklılaştırdığı söylenebilir. Weber kent dindarlığını, daha çok ekonomik rasyonalizm ile 

bağlantılı, ticari sınıfın ve tüccar aristokrasisinin kentsel mekâna özgü ilişkilerinde, dini 

tutum ve davranışlarının sergilenmesi olarak görmektedir (Weber, 2016: 181-194). 

Dindarlık, kır-kent karşıtlığından ziyade, kente özgü yaşam biçimi olarak 

irdelenmeye çalışıldığında, kent dindarlığı, kentsel mekâna özgü dini düşünce, davranış 

biçimi ve değerler dünyasıyla ilişkili olduğu görülmektedir. Kentsel mekân, düşünce ve 

değerler dünyası arasında kurulan bu ilişki, kentin kendine özgü yapısallığını, sistemini 

ve kültürel dünyasıyla ilişkisini gerekli kılmaktadır. Böylece kent dindarlığı estetik ve 

entelektüel özelliğini, kentin mimarisinden, kültüründen ve sanatsal atmosferinden 

almakta olduğu anlaşılmaktadır (Çelik, 2013: 12). Bunun yanında kent dindarlığı, bir 

bütünsellik içinde ahlaki, sosyo-kültürel, sanatsal, etik ve estetik boyutlarıyla kentsel bir 

deneyimi yansıtmaktadır. Her ne kadar, kentlerin, kendine özgü ilişkiler ve değerler 

düzenini gerekli kılan normatif, yeknesak bir karakteri olsa da kentler farklılıklar içeren 

tabakalı, heterojen bir yapıya sahiptir. Bu nedenle kentlerin, sosyo-kültürel ve dini hayat 

bakımından homojen olması mümkün görülmemektedir. Kentler, toplumu kuşatan ortak 

toplumsal ve kültürel normlar ve değerler düzenine sahiptir ancak bütün kent toplumunu 

kapsayan, tanımlayan ve belirleyen ortak bir kent dindarlığının ortaya çıkması mümkün 

görülmemektedir (Çelik, 2013: 17). Çünkü kentler, çok katmanlı, farklılıklar içeren 
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tabakalı bir yapıya sahip, farklı kültür ve yaşam tarzlarının bir arada olduğu, heterojen 

yerler olduğu için, tek boyutlu bir kent dindarlığından söz edilemeyebilir.  

Söz konusu farklılıklara rağmen kentler, geleneksel kalıplara göre değil, kentsel 

kalıplara göre şekillenen, kendine özgü kültürü ve estetiği ile uyumlu özgün bir kent 

dindarlığının ortaya çıktığı yerler olarak görülmektedir. Kente özgü bu dindarlık, eğitimli, 

seçkin, üst düzey toplumsal tabakanın ahlaki, estetik ve entelektüel niteliği öne çıkan bir 

dindarlık tarzını yansıtmaktadır (Çelik, 2013: 141-142). Yani eğitim seviyesi yüksek, 

donanımlı, hayat tecrübesi yaşamış, kendisine değerler katmış ve eğitip zenginleştirmiş 

sosyal insanların dünyasını yansıtmaktadır. Birey, kendi dünyasında inancını geliştirip 

derinleştirirken, aynı zamanda içinde bulunduğu toplumun, sosyal ve hukuki yapısını da 

dikkate almaktadır. Dini siyasete alet etmemek ve diğerlerine baskı aracı olarak 

kullanmamaktır. Bununla beraber kent dindarı, inancın kültürel boyutlarını, ulviyetini, 

özünü, derinliğini hazmeden ve farklı inançlara karşı da hoşgörülü, güler yüzlüdür. Dini 

değerlere bağlı bir ailede bile doğmuş olsa, ailesinden edindiği bilgi ve pratikleri, kendi 

düşünce süzgecinden geçirerek, öğretilenlerin niteliğini, dinin gereği olup olmadığını, 

kendi bilinciyle değerlendirendir. Kent dindarı, dini istismar etmeyen, din üzerinden çıkar 

sağlamayan, kentsel hayatta dini kimliğini ön plana çıkarmayan, fakat dini, içselleştirerek 

kendine rehber ittihaz etmiş kişidir. Tüm bu özellikleriyle kent dindarlığının en 

mükemmel yaşandığı dönem ise, Asr-ı Saadet olarak adlandırılan, Peygamber’in yaşadığı 

dönem ile Dört Halife dönemi olduğu görülmektedir (Altan, 2011: 140-167). 

Bununla birlikte, kentlerde orta ve alt katmanlarda ortaya çıkan, geleneksel yönü 

ağır basan halk (folk) dindarlığından da söz etmek mümkündür. Halk dindarlığı ise, dinin, 

özellikle biçimsel, pratik ve ritüel yönlerinin öne çıktığı bir karakteri yansıtmaktadır. 

Bireysel dindarlık eğilimlerinin de görüldüğü kentsel mekanlarda, tarikatlar, tasavvuf 

hareketleri, kültler, yeni dini hareketler ve cemaatleşmeler, dindarlık biçimlerinin kentsel 

ortamdaki bazı farklı tezahürleri olarak düşünülebilir (Çelik, 2013: 141-142). 
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Türkiye özelinde kent dindarlığı, hem süreç içinde değişen bir karakter 

göstermekte hem de kent içinde değişen farklı dindarlık biçimlerini yansıtmaktadır. 

Türkiye’de kente özgü dindarlıktan ziyade, çoğullaşan bir kent dindarlığından bahsetmek 

mümkündür. Süreç içerisinde değişen bir karakteri yansıtan kent dindarlığı, entelektüel, 

resmi, kitabi burjuva dindarlığının estetik boyutlarına atıf yapan ideolojik bir fonksiyona 

sahiptir. Bu bağlamda meydana gelen dini yaşam biçimleri, dini eğilimler, cemaatler ve 

gruplar, sosyal ve kültürel yapının değişen yön ve atmosferiyle birlikte farklılaşmakta 

olduğu düşünülebilir (Çelik, 2013: 17). 

4.1.4. Türkiye’de Din ve Kentleşme İlişkisi 

Türkiye’de kentleşme süreciyle başlayan toplumsal yapı ve kurumlardaki 

değişim, Batı’daki gibi sanayinin gelişmesi, fabrikalaşma ve kapitalizmin paralelinde 

gerçekleşmediğini (Sağlam, 2006:37) ve Türkiye’deki kentleşme kendine özgü şartlarda 

gelişme gösterdiğini çalışmanın “Kentleşme” bölümünde etraflıca irdelenmeye 

çalışılmıştı. Bununla beraber, Türkiye’de din ve kentleşme ilişkisini açıklayabilmek için, 

bazı noktalara tekrar değinmekte fayda görülmektedir. Özellikle, Türkiye’de 1950’lerde 

nispi bir sanayileşme yaşanmıştır ancak bu sanayileşme, kent ile kente göç eden nüfus 

arasında, emek gücünü eriten ortak bir mekanizma işlevi görememiştir (Altan, 2011: 46). 

Kentlere göç eden nüfus hareketliliğindeki yoğunluk ile sanayileşme, örgütleşme ve 

kurumsallaşma, aynı oranda dengeli gelişememiştir. İlk olarak, belli büyüklüğe ulaşmış 

kentlere göç eden nüfus, hem bölgeler arası orantısız bir gelişmeye neden olurken hem 

de istihdam alanları açısından birtakım dengesizlikleri beraberinde getirmiştir. Mübeccel 

Kıray, kentlerde meydana gelen nüfus yığılması oranı, sanayileşme, örgütleşme ve 

kurumsallaşma hızından daha yüksek düzeyde gelişim gösterdiğini ifade etmektedir. 

Böylece kırsaldan çözülen nüfus, kentlerde yeterli istihdam alanı bulamamakta ve kentsel 

faaliyetlere tam anlamıyla katılamamakta, köylü kalamadıkları gibi, tam olarak kentli de 

olamamaktadır. Modern iş ve tabakalaşma düzenine giremeyen kitlesel nüfusun, kentsel 
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mekandaki yerleşimleri de farklılaşmakta ve beraberinde birtakım sorunları getirmektedir 

(Kıray, 2007: 20-21). 

Türkiye’de yaşanan bu ekonomik ve toplumsal sorunların, sosyo-kültürel yapıya 

yansıması ve etkileri de önemli tartışma konusu olmuştur. Kentleşme sürecinde, kente 

özgü imkân ve donanımlara ulaşmadaki yetersizlikler, köy yaşamının, yani kırsal hayatın 

geleneksel yapı ve ilişki biçiminin devamını sağlarken, aynı zamanda kentlerde benzer 

köken ve gruplar etrafında yerel himaye ve patronaj ağları oluşmaya başlamıştır. Bu 

bağlamda kentsel mekânda akraba, hemşeri dayanışmaları ve gruplaşmaları, özellikle de 

cemaatleşmeler gibi sosyal dokular, söz konusu kitlesel nüfusun sarsıntılarını gideren 

“tampon mekanizmalar” olarak işlev gördüğü söylenebilir (Çelik, 2013: 38). 

Özellikle 1970’li yıllardan sonra gelişen dini yeniden canlanma, gruplaşma ve 

dernekleşme, Türkiye’nin nispi sanayileşme, modernleşme ve kentleşme süreçlerindeki 

değişimine paralel olarak, zamana özgü yeni anlam ve biçimleriyle ortaya çıkmıştır. Kent 

toplumunun sosyal ve kültürel yapısını meydana getiren toplumsal kurum ve ilişkilerinde, 

geniş çaplı değişimlerin yaşandığı bu dönemde, toplumun eski geleneksel davranış 

kalıpları, dayanışma biçimleri ve sosyal ilişkileri de değişimden etkilenmiştir. Ancak 

dağılan geleneksel dayanışma biçimlerinin yerine, kente özgü toplumsal dayanışma 

ağlarının oluşturulamaması ve bu boşluğu dolduracak sistemlerin geliştirilememesi, yeni 

dini hareketlerin, cemaatlerin ve dini grupların bu boşluğu doldurma konusunda işlevsel 

olduğu söylenebilir (Çelik, 2013: 40). 

Türkiye’de, kırsaldan kentlere doğru hızlı göç dalgasının yaşandığı söz konusu 

yıllardan sonra, kentleşme süreci de farklı bir boyut kazanmıştır. Kırsaldan gelen nüfusun 

geleneksel ilişki biçimleri, dini tutum ve davranış örüntüleri, kentlerin periferisinden yani 

çevresinden merkeze doğru kenti kuşatma altına almıştır. Şerif Mardin, yaşanan bu süreci, 

geleneksel-kırsal dini yaşayışın, modern-kent kültürünü kuşatması ve dönüştürmesi 

olarak yorumlamıştır. Mardin, bu bağlamda bir merkez-çevre modeli geliştirerek, kente 
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gelen göçmenler, sahip olduğu dinsel gelenekleriyle ve kültürleriyle gelmekte ve böylece 

kentsel kültürü kuşatması anlamına gelen “periferinin merkezi fethetmesi” olarak 

yorumladığı modeli ortaya koymuştur (Mardin, 1991b: 234). 

Mübeccel Kıray ise, söz konusu geleneksel kültürün kenti istilası sürecini, işlevsel 

açıdan analiz etmektedir. Kıray, Türkiye’nin içinde bulunduğu kentleşme sürecinde, 

sosyal değişimin bir sonucu olan toplumsal yapı ve kurumların değişme tarzı ve hızı ile 

ilgili olarak, denge sağlayıcı, bütünleştirme işlevi gören ve çözülmeyi engelleyen 

"tampon kurumlar" kapsamında din kurumunu incelemektedir. Ona göre toplumlar, 

gelenekselden moderne, kırsaldan kentsel yaşam tarzına doğru değişim içindedir. İster 

ilkel-feodal yapılar, ister modern sosyal yapılar olsun ya da bu yapıların değişim 

sürecindeki çeşitliliğinden kaynaklı olsun, her sosyal yapı, kendini meydana getiren 

toplumsal kurumlardan, bireyler arası ilişkilerden ve karşılıklı etkileşimlerinden meydana 

gelmektedir. Sosyal yapının değişimi, farklı zamanlarda farklı hızlarda gerçekleşerek 

fakat sürekli değişim içinde, birbirine bağımlı kurumların, ilişkilerin ve değerlerin denge 

halinde kaldığı bir değişimdir. “Tampon mekanizmalar” feodalden kapitale ya da 

geleneksel-kırsaldan, modern-kentsele geçişte, sosyal değişmenin bunalımsız olmasını 

sağlamakta, toplumsal çözülmeyi engellemekte ve toplumsal yapının çeşitli yönlerini de 

birbirine bağlamaktadır. Ayrıca işlevsel açıdan, bütünün parçası durumunda olup, fakat 

bütünleşemeyen yapı ve fonksiyonlar kaybolduğunda, devreye “tampon mekanizmalar” 

girmekte ve sosyal yapının değişimini dengede tutmaktadır (Kıray, 2000: 12-13, 20). 

Kıray için, denge sağlayıcı bir rol oynayan tampon mekanizmalardan biri de din 

kurumudur. Kentsel mekânda, resmi, örgütlü dini hayat ile tarikatlar, dini gruplar ve halk 

inançları, sosyal hayatta dayanışma ve bütünleştirme konusunda işlevseldir. Kentsel 

ortamda, dinsel yaşantılar, esoterik inançlar, toplum üyelerini genellikle bir dünya 

görüşüne götürmektedir. Özellikle “tevekkül” kavramı oldukça fonksiyoneldir. Kıray’a 

göre tevekkül “Her şeyin Allah'tan geldiğine, O'nun istediği gibi olduğuna, O'nun 
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isteklerinin değiştirilemeyeceğine inanmak, kişinin hayatında bütün sebeplerin ve 

başlangıçların Allah ve O'nun takdirine kalmış olduğunu düşünmek” demektir. Böyle bir 

davranışı esas alan birey, sosyal hayatta artık sevap-günah, iyilik-kötülük, yalancılık-

doğruluk esasları üzerinden hareket etmekte, sosyal ahlak kuralları dinsel inançlara göre 

belirlenmektedir. Dinin bu fonksiyonu, sosyal hayatta denetleme ve kontrol işlevi 

görmekte ve toplumun sürekliliğini sağlayıcı mekanizmaları oluşturmaktadır. Örneğin 

bireylerin hastalık, kaza ve ölüm fenomenine, kader noktasından bakması, toplumu 

hayata bağlayan, sosyal düzen sağlayan dini bir fonksiyondur denilebilir (Kıray, 2000: 

220). 

Sonuç olarak, Türkiye’de TÜİK verilerine göre 2021’den sonra, kentsel nüfusun 

%93’e çıktığı, kırsal nüfusun ise %7’ye gerilediği (URL 2) bu günlerde, din fenomeni, 

kendi fonksiyonları yanında, toplumsal yapıyı meydana getiren diğer kurumlar arasında 

da tamamlayıcılık ve kaynaştırıcılık işlevi gördüğü söylenebilir. Toplumsal yapı ise, 

sosyal sistemi oluşturmaktadır. Bu bağlamda din, sosyal sisteme bütünlük sağlama, sosyal 

yapıya düzenlilik ve devamlılık sağlama, sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı temin etme 

ve bu anlamda semboller oluşturma, sosyal ilişkilerde normatif kurallar koyma, bireylerin 

ve grupların mana ve kimlik arayışlarında onlara kaynak ya da bir repertuvar oluşturma 

bakımından önemli olduğu düşünülebilir (Coşkun, 2005: 14). Ayrıca Berger’in ifadesiyle 

din fenomeni, kentsel ortamda hayata anlam verme ve gaye kazandırma bakımından 

insanın dünya kurma girişiminde stratejik bir işleve sahiptir. Ona göre din, insanın 

kendini dışsallaştırmasının ve kendi öz mana dünyasını gerçekliğe aşılamasının en yüce 

sırrını ifade eden bir olgudur. Din, tüm evreni insan için manidar bir varlık olarak 

kavramanın cüretkâr bir girişimidir (Berger, 2015: 88), diyerek din ve kentsel toplum 

arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır. 

 

 



123 
 

5. KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TOPLUM 

5.1. Kentsel Dönüşüm Kavramı ve Müdahale Biçimleri 

Medeni insanın doğal yaşam alanı olan kentler (Park, 2018: 39) biyolojik 

organizmalara benzemektedir. Bu organizmanın tüm parçaları, onun hayatiyetine 

fonksiyonel olarak katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla, kentler de canlı varlıklar gibi 

doğmakta, kentleşme sürecinde büyümekte ve yapıları sürekli olarak değişmektedir 

(Keleş, 1993: 296-297). Biyolojik organizmalara benzeyen kentler, zamanla meydana 

gelen doğal koşullar (deprem, sel, erozyon, kasırga vb.), siyasi ve demografik etkenler, 

sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik nedenler, çarpık yapılaşma ve kentin çeperlerinde 

meydana gelen gecekondulaşma gibi çeşitli sorunlardan dolayı yıpranmakta, 

köhneleşmekte ve hastalıklı bir hal almaktadır (Şişman ve Kibaroğlu, 2009).  

Değişim sürecinde yıpranan yapıların onarılması ya da yıkılarak yeniden kentsel 

yenileme ve dönüşüm yapılması, beraberinde tekrar kentsel mekânın bir düzen, uyum ve 

istikrara kavuşması, kentsel dönüşüm uygulama stratejileri kapsamına girdiği 

görülmektedir. Bu açıdan, tıpkı canlı varlıkların yaralanması, yıpranması sonrasında, 

yeniden tedavi edilmesi gibi kentlerin de yıpranan, eskiyen kesimleri, kentleşme 

sürecinde zamanla, yenileme, sağlıklaştırma, yeniden canlandırma, soylulaştırma, 

koruma, düzenleme, ıslah-imar ve temizleme gibi kentsel dönüşümün farklı müdahale 

biçimlerini gerekli kılmaktadır. Bununla birlikte kentsel dönüşüm, kentteki yapıların 

fiziksel ve toplumsal anlamda köhneleşmesinden doğabileceği gibi, kentin belli bir 

bölgesinin değerini tamamen yitirmesi sonucunda da ortaya çıkabilmektedir. Böylece, 

kentlerdeki birçok eskimiş, fiziksel ömrünü tamamlamış yapılar yıkılarak, yıkılan 

yapıların yerlerine, kent dokusuna uygun yapıların inşa edilmesi, kentsel yenileme ve 

kentsel dönüşüm yapılması gereklilik arz etmektedir (Keleş, 1993: 296-297). 

Kentsel dönüşümle ilgili bu kısa girişten sonra, şimdi kentsel dönüşümün kısa bir 

tanımı yapılabilir. Türk Dil Kurumuna (TDK) göre “dönüşüm” kelimesi, “Olduğundan 
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başka bir biçime girme, başka bir durum alma, şekil değiştirme, tahavvül, inkılap, 

transformasyon” anlamına gelmektedir. Genel tanım ise, “Kentin imar planına uymayan 

ruhsatsız binalarının yıkılıp planlara uygun olarak toplu yerleşim alanlarının 

oluşturulması.” biçiminde tanımlanmaktadır (URL 3). 

Kentsel dönüşüm, “kapsamlı ve bütünleşik (entegre) bir vizyon ve eylem olarak, 

bir alanın ekonomik, fiziksel, toplumsal ve çevresel koşullarının sürekli iyileştirilmesini 

sağlamaya çalışmak” anlamına geldiği de söylenebilir (Akkar, 2006: 29). Başka bir 

ifadeyle kentsel dönüşüm, “yitirilen bir ekonomik etkinliğin yeniden geliştirilmesi ve 

canlandırılması, işlemeyen bir toplumsal işlevin işler hale getirilmesi; toplumsal dışlanma 

olan alanlarda, toplumsal bütünleşmenin sağlanması; çevresel kalitenin veya ekolojik 

dengenin kaybolduğu alanlarda, bu dengenin tekrar sağlanması” demektir. Bu kapsamda 

“kentsel dönüşüm, çökme ve bozulma olan kentsel mekânın ekonomik, toplumsal, 

fiziksel ve çevresel koşullarını kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirmeye 

yönelik uygulanan strateji ve eylemlerin bütünüdür” (Akkar, 2006: 29) şeklinde, genel 

bir tanım yapmak da mümkündür. 

Bu kısa tanımlardan sonra, kentsel dönüşümün tarihsel serüvenine bakılabilir. 

Kentsel dönüşümün gündeme gelişinin tarihsel arka planında bazı nedenler yatmaktadır. 

Özellikle, geniş çaplı bir değişim süreci olan geleneksel-kırsal toplumdan, modern-

kentsel topluma geçişin hızlı yaşandığı ve âdeta bir kırılma noktası olan 19.yüzyılda, 

sanayileşmenin, fabrikalaşmanın ve kapitalistleşmenin etkisiyle üretim merkezi haline 

gelen kentler, nüfusu yoğun bir şekilde kendine çeken bir konuma girmiştir. Dışarıdan 

yoğun göç alan kentler, aşırı nüfusu potasında eritecek yapı stokuna sahip olmaması, 

barınma ihtiyacını karşılayamaması ve alt yapı yetersizliği gibi çeşitli sorunlarla birlikte, 

çarpık yapılaşmaya da açık hale gelmiştir. Böylece kentlerin heterojen yapısı âdeta 

hastalıklı bir hal almıştır (Keleş, 1993:296). 
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Söz konusu değişime uğrayan kentsel mekanlar, zamanla artan nüfus, çeşitli doğal 

afetler, gecekondulaşma, sosyal gelişimdeki yetersizlik, yanlış yer seçimi ve çarpık 

yapılaşma gibi nedenlerden dolayı yıpranmakta, boğulup hastalanmakta ve zamanla cildi 

bozulmaktadır. Bu durumdan dolayı, kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm uygulamaları 

ve planları ile köhneleşmiş yerleri iyileştirmeye yönelik uygulamalara ve çeşitli projelere 

ihtiyaç duyulmuştur. Bu noktada çağdaş şehircilik ilkeleri ve şehircilik planlama 

esaslarına bağlı olarak, kenti iyileştirmek amacıyla ilk defa 1851’de İngiltere’de 

çıkarılmış olan ve kentsel politikalar içeren “Konut Kanunu” ile, 1851-1873 yılları 

arasında Fransa’da, Paris kenti için, gelişim müdahaleleri gerçekleştiren Haussmann’ın 

stratejileri kapsamında, kentsel dönüşüm konusu gündeme getirilmiştir (Şişman ve 

Kibaroğlu, 2009).  

Ayrıca 19. yüzyılda, işçi sınıfının içinde bulunduğu insanlık dışı dramatik 

koşulları gören kent düşünürleri, mimarlar ve kent planlayıcıları, kentsel dönüşüm ile 

ilgili fikirlerini ortaya koymuşlar ve kentsel mekânın insanca yaşanır hale gelmesi için 

kentin yenilenmesine yönelik fikir bazında ilk adımı atmışlardır. Kent ile ilgili gelişen 

fikirler ve tartışmalar, ütopyacı akımları da meydana getirmiştir. Tony Garnier’in 

“Endüstri Kenti”, “Ebenezer Howard’ın “Bahçe Şehir” kavramsallaştırması, ilk kentsel 

dönüşüm fikrinin yayılmasında etkili olmuştur. Tüm bu yaşananlarla beraber zamanla 

kentsel dönüşüm sürecinin sosyo-politik, sosyo-kültürel ve ekonomik yapısı ulusal 

olmaktan çıkıp, uluslararası bir nitelik kazanarak, küresel çapta diğer ülkeleri de 

ilgilendiren bir işlevsellik kazanmıştır (Polat ve Dostoğlu, 2007:63). 

Kentsel yenileme stratejisi, daha çok büyük kentlerin yenilenme sürecinde, 

kapitalist ekonominin mekânsal örgütlenme biçimi olarak kendini göstermiştir. Bu 

kapsamda ilk olarak kamusal alanlar artırılmıştır. Amerika’da uygulamaya koyulan 

“Güzel Kent Hareketi” kapsamında, belediye binaları, kütüphaneler, mahkeme ve müze 

yapıları inşa edilmiş, hastane, okul, fabrikalar kurulmuş, yollar, caddeler ve geniş 
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bulvarlar açılmıştır. Ayrıca, Batı’da 1850’lerde “Park Hareketi” projesi uygulamaya 

koyularak, kentsel mekânda, doğa ortamı oluşturulmaya çalışılmıştır. 1844’te 

Liverpool’da Birkenhead Parkı, 1845’te Londra’da Victoria Parkı inşa edilmiş ve 1863’te 

New York’ta yapılan Central Park’ın yanı sıra, kentsel mekânın merkezi noktalarında 

geniş bulvar ve caddeler açılmıştır. Paris’in merkezinde geniş çaplı yıkımlar yapılarak, 

geniş caddeler ve yollar açılmış, trafik rahatlatılmış, merkezdeki nüfus yoğunluğu 

azaltılarak, genel açıdan bir kentsel yenileme yapılmıştır. Böylece, kentlerde meydana 

gelen fiziksel ve toplumsal bozulmaya karşı, ilk müdahale biçimi olan kentsel yenileme 

(urban renewal) uygulaması hayata geçirilmiştir. Bu uygulama projeleri, İngiltere’de 

çıkarılan Konut Kanunu ve Fransa’da uygulanan, Haussmann’ın kentsel yenileme 

stratejileri olarak tarihe geçmiştir (Akkar, 2006: 30-31). 

20. yüzyılın ilk yarısında, İngiltere’de başlatılan “Bahçe Kent Hareketi” ve “Yeni 

Kentler Hareketi” uygulamasının yanı sıra, “Modernist Hareket” projesi geliştirilmiştir. 

“Modernist Hareket” kapsamında, Avrupa’da birçok kentte yıkımlar yapılarak, yıkılan 

alanların yerine, Modernist planlama ve tasarım stratejilerine uygun, yeniden inşa 

sürecine gidilmiştir. Modernist uygulama, 2. Dünya Savaşından sonra da uygulamaya 

devam ederek, savaş sonrası oluşan büyük yıkım ve enkaz, kentlerin yeniden inşası (urban 

reconstruction) müdahale biçimini gündeme getirmiştir. Bunun için Amerika’da yeniden 

yapılanma stratejisi kapsamında 1949’da “Konut Yasası” uygulaması çıkarılarak kentsel 

yenileme kurumsallaşmıştır. Bu yıllarda ayrıca, kentsel gelişim (urban development) 

müdahale biçimi de uygulanmaya başlamıştır. Bu kapsamda kentsel gelişim kent 

çeperlerine kaymaya başlamış ve birçok kentte banliyöleşme meydana gelmiştir. 1960 ve 

1970’lerde, yeni müdahale biçimleri olan Kentsel iyileştirme (urban improvement) ve 

kentsel yenileme (urban renewal) uygulamalarına ağırlık verilmiş ve bu kapsamda, 

fiziksel bozulma ile sosyal bozulma arasında ilişki kurularak, sosyal sorunlara duyarlı 

kentsel iyileştirme ve kentsel yenileme yapılmaya çalışılmıştır. 1980’lerde ise, eskimiş, 



127 
 

boşaltılmış, âtıl kalmış veya çöküntüye uğramış alanlar ve fonksiyonel açıdan 

kullanılamaz durumda olan kentsel mekanlar, kentsel yeniden yapılandırma (urban 

redevelopment) müdahale biçimi ile yeniden işlevsellik kazandırılmış, kamu ve özel 

sektör aracılığıyla, bu politika yaygın olarak kullanılmıştır (Akkar, 2006: 31-32). 

1980 sonrası ve günümüze bakan yıllarda ise Neoliberal politikaların, kentsel 

mekân üzerinde ekonomik ve sosyal açıdan etkili olduğu bir dönem olmuştur. Sanayi 

sonrası gelişmelerin yaşandığı bu dönemin kentlerinde, küresel ekonomik yeniden 

yapılanma stratejisi uygulanmış ve kentsel hayat standartları yeni yasalarla geliştirilmiş, 

kentlerin gelecekteki işlevsel rolleri tanımlanmış, kentsel sorunlara ilişkin kapsamlı bir 

idari ve teknik yöntemler stratejisi geliştirilmiştir. Kentsel yenileşme (urban regeneration) 

müdahale biçimi uygulanan bu dönemde, kentsel mekânda tarihi ve kültürel alanlar 

yeniden yapılandırılmış, kentsel dönüşüm uygulamaları daha kapsamlı fonksiyona sahip 

olmuştur. Ayrıca, kamu ve özel kuruluşlar arasında denge kurulmaya çalışılmış ve kentsel 

dönüşümün toplumsal rolü güçlendirilmiştir. Ancak yerel yönetimlerin politikaları 

doğrultusunda ve kentsel dönüşümü yönlendirme stratejileri açısından, dönüşümün amacı 

farklılaşarak, kamu yararından ziyade, ticarete ve yüksek kar elde etme amacına doğru 

kaydığı da görülmektedir (Polat ve Dostoğlu, 2007: 64). 

5.2. Kentsel Dönüşümün Amaçları 

Kentsel yenileme ve dönüşüm gereksinimi, kentteki yapıların ya da belli bir kent 

bölgesinin fiziksel ve toplumsal açıdan yıpranması, köhneleşmesi, eskimesi ve değerini 

tümden yitirmesi gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkabilmektedir (Keleş, 1993: 296). 

Kentsel dönüşüm uygulaması, kentin yapısına ve kentte yaşayan bireylerin sosyal, 

kültürel, fiziksel-çevresel ve ekonomik geleceğine etkisi olmakla birlikte, kentin tüm 

yaşam tarzına ve geleneklerine de etki edebilmektedir. Bu nedenle, kentsel dönüşüm 

stratejisi planlanırken, kent hayatını çok yönlü düşünmek gerekmektedir. Bunun için 

sosyologlar, mimarlar, mühendisler, ekonomistler, tasarımcılar, peyzaj mimarları ve sivil 
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toplum örgütleri gibi düşünürlerin bir arada olduğu, ortak bir proje geliştirilmelidir 

(Şişman ve Kibaroğlu, 2009: 1). Bu bağlamda, kentsel dönüşüm yaklaşımı, beş temel 

amaca hizmet etmek için tasarlanması mümkündür. 

1-Bir kentin fiziksel koşulları ile toplumsal sorunları arasında kuvvetli bir ilişki 

kurulması gerekmektedir. Çünkü kentsel alanların çöküntü alanı haline gelmesindeki en 

önemli etkenlerden birisi toplumsal problemlerdir. Kentsel dönüşüm projeleri ise, söz 

konusu toplumsal bozulmanın nedenlerini araştırmalı, kentsel çöküntü ve bozulma 

sorunlarına çözüm bulmayı amaçlamalıdır. 

2-Değişime uğrayan sanayi alanları ve konut bölgeleri gibi kentsel dokunun ortaya 

çıkan ihtiyaçlarına cevap verebilmelidir. Kentin hızla büyüyen, değişen, bozulan 

dokusunda meydana gelen yeni sosyal, kültürel, ekonomik, fiziki-çevresel ve altyapısal 

ihtiyaçlara göre, kentsel bölgelerin yeniden geliştirilmesi amacını taşımalıdır. 

3-Kentsel ilerleme ve sosyal gelişim kalitesini artırıcı, başarılı bir ekonomik 

kalkınma stratejisi ortaya koymak, kentsel dönüşümün üçüncü amacıdır. Çünkü kentsel 

mekânın çöküntü bölgeleri haline gelmesinin, beraberinde fiziksel ve toplumsal 

bozulmanın ortaya çıkmasının temel nedenlerinden birisi, bu bölgelerin ekonomik 

canlılığını yitirmesidir. Kentsel dönüşüm projeleri ise, fiziksel ve toplumsal çöküntü 

alanları haline gelen kentsel bölgelerin, ekonomik canlılığını oluşturacak yeni stratejileri 

geliştirmeli, kentsel refah ve sosyal yaşam kalitesini artırmayı amaçlamalıdır. 

4-Kentsel dönüşüm yaklaşımı, kentsel alanın, mümkün olan en iyi şekilde 

kullanılmasına ve gereksiz kentsel yayılmadan kaçınmaya yönelik stratejiler sunmalıdır. 

Yenileme ve dönüşüm uygulamaları “sürdürülebilirlik” hedefi taşımalı, kentsel mekânda 

âtıl kalmış bölgelerin, tekrar kullanımını sağlayan ve kentsel büyümenin ve yayılmanın 

sınırlandırılmasına yönelik kentsel dönüşüm projelerinin geliştirilmesini hedeflemelidir. 
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5-Kentsel dönüşüm politikası, toplumsal koşullar ve siyasal güçlerin ürünü olarak 

kentsel politikanın şekillendirilme ihtiyacını karşılamayı amaçlamalıdır. Kentsel 

alanların inşası ve yeniden geliştirilmesi, artık günümüzde çok paydaşlı bir planlama ve 

tasarım süreciyle gerçekleştirilmesi mümkündür. Batı’daki kentsel dönüşüm projeleri, 

kamu ve özel sektör katılımının yanı sıra, sivil toplum örgütleri ve toplumun farklı 

kesimlerinin katılımını sağlayan bir planlama anlayışı benimsemektedir. Böylece, kentsel 

politikanın çok aktörlü ve çok sektörlü bir müzakere süreçleriyle şekillenmesi gerekliliği 

gündeme gelmelidir (Akkar, 2006: 30). 

Keleş ise, kentsel yenileme ve dönüşümün üç amacından bahsetmektedir. Ona 

göre, kentsel dönüşüm ile yoksulluk yuvalarının temizlenmesi, gecekondu yapılarının ve 

oluşturdukları yerleşim yerlerinin temizlenmesi (slum clearance) amaçlanmalıdır. Diğeri, 

Kent merkezlerinin, kentlerin diğer kesimleriyle ve banliyölerle aralarındaki ekonomik 

düzey farklılıklarını gidermek ve çöküntü meydana gelmiş alanlarda, yitirilen ekonomik 

canlılığı yeniden kazandırma, canlandırma (urban rehabilitation), yeniden geliştirme 

(urban redevelopment) amaçlanmalıdır. Son olarak, kent merkezindeki yerel yönetimlerin 

imkanları genişletilmeli ve artırılmalıdır (Keleş, 1993: 297). Buraya kadar yapılan 

analizlerden, çok boyutlu bir kentsel dönüşüm amacı güdülmesi gerektiği 

anlaşılmaktadır. Şimdi kentsel dönüşüm amacının çeşitli boyutları irdelenmeye 

çalışılacaktır. 

     5.2.1. Kentsel Dönüşümün Sosyal Amaçları 

 Kentsel dönüşüm uygulamaları, sadece fiziki ve mekânsal açıdan değil aynı 

zamanda sosyal yaşam açısından da kapsamlı bir amaç gütmelidir. Sosyal yaşam 

kapsamında kentsel dönüşümün amacı, kentin ve sakinlerinin yaşam standardını daha iyi 

bir düzeye yükseltmektir. Bu anlamda yapılması gerekenler, dönüşüm yapılacak bölgenin 

fiziki, çevresel, ekonomik, yönetsel ve sosyal yönler birlikte düşünülmeli ve aynı anda 

yürütülmelidir. Kentsel dönüşümün kültürel yaşam alanını da kapsayan sosyal boyutu, 
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kentsel dönüşümün toplumsal kabul görmesi açısından önem arz etmektedir (Akkaya, 

2020: 125). 

Kentsel dönüşüm uygulanan bölgelerin altyapısı ve ulaşımı tamamlanmış olmalı, 

eğitim, sağlık, kültür, ticaret alanında sosyal donatıları yeterli olmalıdır. Çevre 

düzenlemesi yapılmış, parkları, spor yerleri ve dinlenme alanlarıyla donatılmış olmalı ve 

bölgede yaşayan insanlara çağdaş yaşam olanakları sunmalıdır. Kentsel dönüşüm 

uygulanan mekânda, okul, sağlık ocağı, kreş, ticaret merkezi, cami ve kültürel tesis gibi 

insan ihtiyaçlarına hitap eden sosyal donatılar da dönüşümün uygulandığı mekânda inşa 

edilmelidir. Kentsel yaşam kalitesi, ulaşım, alt yapı, konut, iletişim ve benzeri olanakların 

sunulma seviyesi, kentin önceki yaşam standardının üstüne çıkarılmalıdır (Akkaya, 2020: 

125-126). 

Kentsel dönüşüm uygulamalarında, sosyal yaşama dair stratejilerin 

oluşturulmasında nüfusun gelir durumu, eğitim seviyesi, sağlık durumu, bölgeden 

hoşnutluğu, bilinçlilik düzeyi, aidiyet duygusu, gelenek ve görenekler gibi kültürel düzeyi 

dikkate alınmalıdır. Bölgenin demografik yapısı ve göç analizi tespit edilmeli ve yaşanan 

sorunlar, beklentiler gibi kriterler göz önünde bulundurulmalıdır. Uygulamalarda halkın 

katılımının sağlanması için, çeşitli anket uygulamaları, şehir toplantıları yapılmalı ve 

gönüllü kuruluşların da projeye katılımıyla, proje desteklenmelidir (Ertaş, 2011: 5-6). 

Toplum ancak bu şekilde sağlıklı bir sosyal yaşam sürebilir ve tam manasıyla kentli 

olabilir. Böylece kentsel dönüşümün sosyal amacı, kısmen de olsa yerine getirildiği 

söylenebilir. 

    5.2.2. Kentsel Dönüşümün Kültürel Amaçları 

 Kentler, sahip olduğu kültürel ve doğal değerlere duyarlı olarak gelişim gösteren 

mekanizmalar olarak görülebilir. Kentler, nüfus hareketliliğine, yoğunluğuna, sosyo-

ekonomik açıdan gelişmişlik seviyesine, tarihsel, sosyal ve kültürel açıdan geçmişe 

uzanan sembol ve değerlere sahip yerleşim yerleridir. Kentlerin sahip olduğu kültürel 
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değerler, aynı zamanda kentlerin kimliğini şekillendiren temel göstergeler olmaktadır. 

Kentlerin söz konusu özellikleri ve kendine özgü kültürel dokusu dikkate alınarak, kentsel 

dönüşüm uygulamaları yapılması gerekmektedir (Sağır, 2009: 59-60). 

 Kentsel dönüşümün amacı, kent sakinlerinin sosyal, kültürel ve rekreasyonel 

işlevlere olan taleplerini ve kaliteli yaşam beklentilerini karşılamanın yanı sıra (Sarı ve 

Kındap, 2018: 42), topluma geçmişten miras kalan kültürel değerlerini yansıtan fiziksel 

yapısının yaşanan toplumsal değişim ve gelişimler nedeniyle yok olmasını engellemek, 

kültürel dokunun çağdaş yaşamla bütünleşmesini sağlamak ve işlevsel koşullarla 

sağlıklaştırmaktır. Eski canlılığı yitirilmiş, kültürel açıdan bozulmuş ve köhnemiş 

kültürel tarihi kent bölgelerinde, alınacak sosyal önlemlerle kültürel yapının geliştirilerek, 

yeniden canlılık kazanmasını sağlamaktır. Böylece, kentsel toplumun kültürel ve çevresel 

dinamiklerine uygun kentsel dönüşüm müdahalelerinin geliştirilmesi amaçlanmalıdır 

(Ertaş, 2011: 4-7). 

     5.2.3. Kentsel Dönüşümün Ekonomik Amaçları 

 Kentsel dönüşümün sosyal, kültürel ve mekânsal amaçlarının yanı sıra ekonomik 

amacının da önemi büyüktür. Çünkü, nüfusun kentlerde yoğunlaşmasının nedeni, sadece 

güvenlik meselesi değil, aynı zamanda ekonomik nedenlerin bir sonucudur (Bookchin, 

1999: 46). Bu anlamda kentler, tarihsel süreç içerisinde sürekli bir cazibe merkezi 

olmakta ve ekonomik faaliyetlerin odağında yer almaktadır. Kentlerin bu ekonomik 

sistemi, beraberinde birçok sosyal yaşam ve ilişki biçimini de ortaya çıkarmıştır. Böylece 

kentler, heterojen yapısıyla günümüzde büyük nüfuslara sahiplik etmekle birlikte, 

eşitsizliklerin, sosyal çatışmaların ve kötü yaşam koşulların yüksek seviyede olduğu 

yerleşim birimleri haline geldiği de söylenebilir. Bunun için, ekonomik değişimin odağı 

olan kentlerde, ekonomik büyümenin sürdürülebilir olması ve refahın yaygınlaştırılması, 

ekonomik dengesizliğin giderilmesi, çalışma yaşamının canlandırılması önem arz 

etmektedir. Kent sakinlerinin bulundukları mekânlarda yaşam kalitesinin ve yaşana 
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bilirlik standartlarının çevreye duyarlı bir şekilde yükseltilmesi gerekmektedir. İşte 

kentsel değişim ve dönüşüm, bu ekonomik kriterler dikkate alınarak uygulanmalıdır (Sarı 

ve Kındap, 2018: 39-41). 

 TOKİ ‘ye göre kentsel dönüşümün temel amacı, artan ekonomik dengesizlikleri 

ve küresel baskıları dengelemek, sosyal eşitsizliği gidermek, yaşam kalitesini artırmak ve 

toplumun konut ihtiyacına cevap vermekle birlikte, sosyal değerlere öncelik tanıyan kent 

mekanları inşa etmektir. Kentsel toplumun ekonomik canlılığının oluşması, beraberinde 

rekabet edilebilirliği getirecek ve yüksek nitelikli kentsel yapı ortaya çıkacaktır (URL 4). 

  Son olarak, kentsel dönüşümün ekonomik amacı, fiziksel ve sosyal çöküntü 

alanlarında, ekonomik canlılığı artıracak stratejiler geliştirmek, kentsel refah ve yaşam 

kalitesini yükseltmek (Şişman ve Kibaroğlu, 2009: 2) olduğu söylenebilir. 

     5.2.4. Kentsel Dönüşümün Mekânsal Amaçları 

 Kentsel dönüşüm gereksinimi, kentteki yapıların fiziksel ve toplumsal anlamda 

köhneleşmesinden doğabileceği gibi, kentin belli bir kısmının değerini tamamen yitirmesi 

sonucunda da meydana gelebilmektedir. Bu anlamda, kentlerdeki birçok eskimiş, fiziksel 

ömrünü tamamlamış yapılar yıkılarak, yıkılan yapıların yerlerine, kent dokusuna uygun 

yapıların inşa edilmesi, kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm yapılması, kentsel 

dönüşümün mekânsal amacı olmaktadır (Keleş, 1993: 296-297). 

Bununla beraber, bölgenin içinde bulunduğu kent ile ulaşım bağlantıları, konut 

stoku, teknik, sosyal altyapı ve fiziki-çevresel donatıları, kentli birey yaşamına uygun 

yapılandırma gerçekleştirilmelidir. Bu amaçla, dönüşüm projelerinin başarısı fiziksel, 

sosyal, ekonomik ve yönetsel boyutlarının bir arada düşünülmesi ile insan-mekân-

istihdam üçlüsünün, bütüncül ve dengeli bir şekilde gerçekleştirilmesine bağlı olduğu 

düşünülebilir. Kentsel dönüşüm projeleri, kentin merkezinde veya kenar bölgelerinde 

uygulanabildiği gibi, endüstriyel alanlarda, gar bölgelerinde ve kent merkezleri dışındaki 
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banliyölerde hayata geçirilebilmekte, kentlerin konumlarına ve işlevlerine göre uygulama 

değişebilmektedir. Ayrıca, ölçeklerine göre de büyük, orta ve küçük ölçekli projeler 

geliştirmek mümkündür (Polat ve Dostoğlu, 2007: 65). 

Kentsel dönüşüm politikası, gecekondu bölgelerinin değiştirilerek yerlerine 

modern kentsel projeler uygulamayı amaçlamaktadır (Erman, 2011: 180). Gecekondu 

alanlarının yeniden şekillendirilmesi, fonksiyon kazandırılması, mekânsal kalitenin ve 

altyapısının iyileştirilmesi, kentsel dönüşüm amaçları kapsamındadır. Bu bağlamda 

mekân kavramı, sosyal, kültürel, ekonomik ve görsel ilişkileri bünyesinde 

barındırmaktadır. Bunun için kentsel dönüşüm stratejileri kapsamında, mevcut kentsel 

nüfus ile kente yeni gelen nüfus arasında uyumun sağlanması amaçlanmalıdır. Özellikle, 

kapalı mekanların artması, güvenlikli sitelerin ortaya çıkması sonucu, site içerisinde ve 

dışarısındaki farklı grupların ya da bireylerin ilişkisini olumsuz etkileyebilmektedir. 

Kentsel dönüşüm projeleri bu olumsuz yönleri dikkate alarak geliştirilmelidir. Site 

biçimindeki mekânsal yaşam yerlerinde olanlar ile site dışında olan bireyler arasında 

yabancılaşma yaşanabilmektedir. Bu nedenle, dönüşüm projeleri kapsamında, fiziki çevre 

ve mekân açısından insani yönü dikkate alan projeler geliştirilmelidir (Ünal, 2018: 27). 

5.3. Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Süreci 

Türkiye’de kentsel yenileme ve dönüşüm uygulamalarının tarihsel arka planı, 

Türkiye’nin kendine özgü şartlarda gelişen kentleşme süreci incelendiğinde 

anlaşılabilmektedir. Türkiye’deki kentleşme fenomeni, Batı tarzı sanayileşme, 

fabrikalaşma ve kapitalizmin paralelinde gelişen bir olay değil, kendine özgü şartlarda 

gelişme gösteren bir olaydır (Sağlam, 2006: 37). Cumhuriyetle birlikte eşzamanlı olarak, 

modernleşme sürecinde köklü değişimler yaşayan Türkiye, 1950’ler den itibaren kitlesel 

göç ve hızlı bir kentleşme deneyimi yaşayarak, toplumsal yapı ve kurumları etkileyen bir 

değişim sürecine girmiştir (Mardin, 1991a: 236; Tekeli, 2014: 5-6). 
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Kırsal alanda nüfusun artması ve toprağın miras yolu ile paylaşımı, beraberinde 

toprak yetersizliğinin yaşanması, iş gücü fazlalığı, tarımda modernizasyon ve 

makineleşmenin ortaya çıkması gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanan kırdan itici 

nedenler, kırsal alandan kentlere kitlesel göç hareketini tetiklemiştir (Keleş, 1993:47-48). 

Bununla birlikte, kentsel hayata özgü sosyo-kültürel ve ekonomik imkanlar, eğitim, 

sağlık, eğlence, tüketim ve yüksek yaşam standardı gibi çok faktörlü nedenler, kırsaldan 

ayrılan göçü kentlere çekmiştir. Ayrıca, ulaşım ve iletişim alanındaki gelişmeler de iletici 

nedenler arasında yer alarak, göçmenleri bireysel ve toplumsal bakımdan kentlere doğru 

iletmiştir denilebilir (Keleş, 1993: 49-52; Çelik, 2001: 143; Akyüz, 2007: 37-38). 

Tüm bu yaşanan söz konusu gelişmelerden sonra, kentlere göç eden kırsal nüfus, 

kentlerin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel potasında eriyemediği ya da 

bütünleşemediği için, göçmenler birçok sorunla karşılaşmıştır. Özellikle konut stokunun 

yetersizliği ve barınma ihtiyacının karşılanamaması ile ekonomik sebeplere bağlı 

faktörler, kentlerin dışladığı kontrol edilemeyen bölgelerin, çarpık yapılaşmanın ve 

gecekondulaşmanın doğmasına neden olmuştur (Tatlıdil, 1992a: 51-52). Böylece, kırdaki 

aşırı hareketlenme, göçmenleri büyük kentlerde ortaya çıkan gecekondulara yönelmesine 

neden olmuştur. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir 1950’den sonra, yoğun gecekondu 

alanlarıyla kuşatılmaya başlamıştır (Mardin, 1991a: 273). 

Türkiye’de, 1945-1980’li yıllar arasında, yoğun ve yaygın bir gecekondulaşma 

süreci başlamıştır. Bu süreç, Türkiye’nin sosyo-ekonomisini, sosyo-kültürünü, siyasalını, 

toplumsal yapısını, örgütlenme biçimini, kentleşmesini ve fiziksel mekânın 

biçimlenmesini oldukça etkilemiştir. Gecekondulaşma, özellikle Anakara gibi büyük 

kentlerde, ilk olarak yoksulluk ve sefaletin sembolü olan barakalaşma biçiminde tezahür 

ederken, sonraları “mahalleleşme” ve “kente yerleşme” şeklinde gelişme göstermiştir. 

Siyasal açıdan “oy depoları” potansiyeline de sahip olan bu nüfus, 1966 yılında, “775 

Sayılı Gecekondu Yasası”nın çıkmasında önemli bir role sahip olmuş ve gecekondunun 
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varlığını resmen ilan ettirmiştir. Kentler 1980’e kadar geçen sürede, teneke damlı, 

yetersiz altyapılı mahalle biçiminden, daha düzenli, yeşil ağırlıklı ve eskiye nazaran az 

yoğunluklu, altyapılı mahallelere doğru bir değişime sahne olmuştur (Şenyapılı, 2014: 

341-342). 

 Kentlerin söz konusu değişiminde “yap-satçılık” önemli rol oynamaya 

başlamıştır. Kat kanunu ve kooperatifleşme ile yaygın bir apartmanlaşma süreci 

başlamıştır. 1980 sonrası dönemde, yeni bir kentsel dönüşüm süreci başlamış ve 

modernitenin yerine, modernite dışı öğelerin hem siyasal alanda hem de kültürel alanda 

filizlenmeye başladığı, neoliberalleşmenin yaşandığı bir sürece girilmiştir. Artık kentlerin 

gelişimi, binaların tek tek eklemlenme suretiyle apartmanlaşma biçiminde değil, toplu 

konutlar biçiminde ve parsel bazında büyük parçaların eklemlenmesiyle meydana geldiği 

söylenebilir (Tekeli, 2014: 8-9). 

1990’lı yıllardan sonra, büyük ölçekli müteahhitlik ve inşaat şirketleri, ulusal ve 

uluslararası sermayedarlar, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile büyükşehir ve ilçe 

belediyeleri, TOKİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi devlet kurumları etkin rol sahibi 

olmuştur (Erman, 2011: 179). Özellikle 2004’te Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Toplu 

Konut İdaresi iş birliği çerçevesinde “Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi 

Kanunu” kapsamında, Ankara’nın kuzey girişini kapsayan bölgesinde gecekondu 

yapılaşmasını ortadan kaldırmak, bölgenin fiziki ve çevre görünümünü iyileştirmek ve 

güzelleştirmek, daha sağlıklı bir yerleşim düzeni inşa etmek ve bölgenin kentsel yaşam 

düzeyini artırmak amacıyla, kentsel yenileme politikası uygulanmıştır (Yenice, 2014: 84). 

Kentsel dönüşüm uygulama politikalarının iki önemli fonksiyonel mekanizması, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığıdır. TOKİ, her ne kadar 

1984 yılında kurulmuş olsa da fonksiyonel açıdan 2000’lere kadar âtıl kalmış bir kamusal 

kurumdur. Ancak 2002 yılında devletin inşaat sektöründe, itici bir güç konumuna 

gelmiştir (Suğur, 2014: 179-182). 
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2000’li yıllardan günümüze bakan dönemde, kamu yönetimi ve özel sektörün 

ortak çalışmasının hızlandığı, çok aktörlü ve çok sektörlü iş birliğine dayalı kentsel 

dönüşüm uygulamalarının yanı sıra, gönüllü kuruluşların ve toplumun farklı kesimlerinin, 

kentsel dönüşüm süreçlerine katıldığı bir dönem olmuştur. Bu dönemde yaygın kullanılan 

kentsel dönüşüm uygulama müdahale biçimi, kentsel yenileme veya kentsel canlandırma 

(urban regeneration) şeklinde yapılmıştır (Akkar, 2006: 32). 

Söz konusu günümüze bakan dönemde, kentsel dönüşüm müdahale biçimleri de 

farklılık göstermektedir. Radikal müdahale biçimi olan kentsel yenileme (urban renewal) 

stratejisi, İstanbul’da “Haliç Çevre Nazım İmar Planı” biçiminde uygulanırken, 

Ankara’da “Dikmen Vadisi Gecekondu Dönüşüm Projesi” ve “Portakal Çiçeği Vadisi 

Projesi” uygulamaları, sağlıklaştırma (upgrading) ve ıslah-imar (improvement) planı ve 

müdahale biçimi olarak uygulanmıştır. Sağlıklaştırma, alt yapısı yetersiz bir yerleşim 

yerinin, yeterli hale dönüştürülmesi iken, imar-ıslah uygulaması ise, yasal olmayan bir 

yerleşkenin yasal hale getirilmesi, gecekondu sahasını, düzenli konut stokuna 

dönüştürmeyi amaçlayan müdahale stratejileridir. Bu süreçte hem yerel yönetimler hem 

de özel sektör rol oynamaktadır. Bir başka müdahale biçimi ise, tarihi değeri olan bir 

alanın korunması (conservation) ve soylulaştırılması (gentrification) dır. Bu amaçla, 

tarihi alanlara yeni fonksiyonlar kazandırmak önem arz etmektedir. Ankara’da kale içi 

sosyo-ekonomik yapılaşma buna örnektir (Ataöv ve Osmay, 2007: 67-68). 

Son olarak, günümüzde, tüm kentlerimizi kapsayan yeni bir kentsel dönüşüm 

politikası geliştirilmiştir. Bu politika kapsamında, en kapsamlı kentsel dönüşüm yasası 

olan “2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 

Hakkında Kanun” çıkartılarak, 7 milyon konut kentsel dönüşüm sürecine dahil edilmiştir 

(Suğur, 2014: 179-182). 
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İKİNCİ BÖLÜM 

ARAŞTIRMA BULGULARI 

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN DİNİ VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİ:  

ANKARA ÖRNEĞİ 

1. ANKARA İLİ VE ARAŞTIRMA SAHASINA DAİR BİLGİLER 

1.1. Coğrafi Yapı 

Türkiye’nin başkenti olan Ankara, konum olarak ülkenin İç Anadolu Bölgesi’nde 

yer almaktadır. Ankara’nın doğusunda Kırıkkale ve Kırşehir kentleri bulunurken, 

kuzeyinde Çankırı, kuzeybatısında Bolu, batısında Eskişehir ve güneyinde ise Konya ve 

Aksaray kentleri bulunmaktadır (Akyüz, 2007a: 61).  

Türkiye’nin ikinci büyük kenti olan Ankara’nın yüzölçümü, 26.897 km2 iken, 

deniz seviyesinden yüksekliği, yaklaşık 890 metredir. Kızılırmak ve Sakarya nehirlerinin 

oluşturduğu ovalarla kaplı bir bölgeye ve karasal bir iklime sahip olan Ankara’nın, 

kuzeyine doğru gidildiğinde, Kuzey Anadolu Dağları’nı görmek mümkündür. Güneybatı, 

kuzeydoğu bölgesinde, çeşitli dağ sıraları bulunurken, bu bölgede çöküntü alanları ve 

kıvrımlardan meydana gelen ovalar bulunmaktadır. Ankara’nın güney kısmında ise Tuz 

Gölü ve çeşitli düzlükler yer almaktadır. Ankara topraklarını Sakarya ve Kızılırmak 

nehirleri sularken, ayrıca Çubuk, İncesu ve Ova çayları da oldukça önemlidir. Mogan, 

Eymir, Karagöl, Kurumcu ve Samsam doğal göllerine sahip olan Ankara, daha birçok 

yapay göller ve barajlara da sahiptir. Bu bağlamda, Ankara’nın oldukça zengin bir 

coğrafyaya sahip olduğunu söylemek mümkündür (URL 5). 

   1.2. Demografik Yapı 

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı devletinden Ankara’yı devraldığında Ankara, 

Anadolu’nun 20,000 nüfuslu bir yerleşim birimiydi. 1923’de Türkiye’nin başkenti 

yapıldıktan sonra, başkente özgü fonksiyonlar nedeniyle, kente göç eden nüfus ve bu 
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nüfusun tüketim gereksinimleri, Ankara’da hızlı bir kentleşmeyi beraberinde getirmiştir. 

İdari organların teşkilatlanması ve kentin kendine özgü sanayisinin gelişmesi ile birlikte, 

yakın il ve ilçeler ile yurdun diğer bölgelerinden gelen iç göçün de etkisiyle, hızlı bir 

demografik yoğunluk yaşayan kent, Cumhuriyetin ilk genel sayım yılı olan 1927'de, 

nüfusu 74 bine yükselirken, 1945 yılında 226 bine ulaşmıştır (Yavuz, 1980: 13). 

Ancak, genelde Türkiye’de ve özelde Ankara’da, 1945’lerden sonra, Marshall 

yardımının etkisiyle, kırsal alana giren çok sayıda traktör ve kombine hasat makinesi ile 

tarımda modernizasyon ve makineleşmenin yaşanması, kırsal alanda toprağın miras yolu 

ile paylaşımı, toprak yetersizliği ve işgücü fazlalığının ortaya çıkması gibi çeşitli 

faktörler, kırsal alandan kente doğru kitlesel bir göç hareketi başlatmıştır. Böylece 

1950’lerin sonlarına doğru yaklaşık 600 bin olan Ankara kentsel nüfus, 1960’ların 

sonlarına doğru 1 milyona yaklaşmıştır. 1970 yılında, 1,3 milyona ulaşan kentsel nüfus, 

1980 yılının başlarında 2 milyonu aşarak, modern metropol bir kent olma seviyesine 

yükselmiştir (Keleş, 1983: 35). Ankara nüfusunun son 20 yılı incelendiğinde, kentsel 

nüfus 2000 yılında 3,8 milyon, 2010 yılında 4,7 milyon ve 2021 yılında ise 5,7 milyon 

seviyesine yükselmiştir (URL 6). 2021 yılı itibariyle erkek nüfusu 2,8 milyon iken, kadın 

nüfusu 2,9 milyon olarak saptanmıştır (URL 7). Ankara kentsel nüfusun %53’ü, 

Ankara’da doğan bireylerden oluşmaktadır. Ankara kentinde olup fakat kent dışındaki 

illerde doğanlar içinde en yüksek paya Çorum ili doğumlular sahip iken, ardından Yozgat, 

Çankırı ve Kırşehir doğumlular gelmektedir (URL 8). Sonuç olarak Ankara’nın 

demografik yapısı, siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal bakımdan çok katmanlı, 

heterojen bir yapıya sahip metropol bir kent özelliği taşıdığı söylenebilir. 

1.3. Ekonomik Yapı 

 Ankara ili sınırları içerisinde, önemli miktarda ova bulunmaktadır (Haymana, 

Çubuk, Mürted, Bala, Şereflikoçhisar, Polatlı, Beypazarı, Kalecik ve Ayaş ovalarından 

oluşmaktadır) ve bu ovalarda makineleşme ve modernizasyon sonucu sulu tarım yapıldığı 
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için, oldukça fazla tarımsal ürün elde edilebilmektedir. Bu nedenle Ankara, Konya’dan 

sonra tarımsal faaliyetler bakımından ikinci tarım merkezi olduğu söylenebilir. Ekim 

yapılan alanlara, Ankara’nın meraları ve ormanları da eklendiğinde, önemli miktarda 

tarım alanları ortaya çıkmaktadır. Söz konusu alanlarda yetiştirilen buğday, arpa, yulaf, 

pirinç ve şekerpancarının yanı sıra, sebze ve meyvecilik de oldukça gelişmiştir. Özellikle 

elma ve armut yetiştiriciliğinde meşhur olduğu söylenebilir. Tüm bu tarımsal faaliyetlere, 

bir de hayvancılık eklendiğinde, kente önemli bir ekonomik katkı söz konusu olmaktadır. 

Çünkü hayvancılık, Ankara’nın çok eski dönemlerinden bu zamana kadar, önemli 

ekonomik faaliyetleri arasında olduğu kabul edilmektedir. Sığır yetiştiriciliği, koyun, 

Ankara’ya özgü “Tiftik Keçisi” yetiştiriciliği ve tavukçuluk, kentin önemli ekonomik 

faaliyetleri arasındadır (Akyüz, 2007a: 61). 

 Ankara metropolü kapsamında, endüstriyel faaliyetler de önemli derecede hız 

kazanmıştır. Ankara’nın sanayileşmedeki deneyimi ile artan nüfusu birbirinin hem sebebi 

hem de sonucu olarak düşünülebilir. Türkiye geneline göre, diğer illerin ekonomik 

faaliyet ağırlığı bakımından Ankara, sanayi ağırlıklı iller arasında yerini almaktadır. 

Ayrıca kentin üretim faaliyetleri incelendiğinde ağaç işleri bakımından, mobilyacılar, 

keresteciler, lakeciler ve döşemeciler olarak, Ankara’nın Siteler semtinde (mobilyacılar 

sitesi), çok sayıda imalathanede üretim yapılmaktadır. 

 Ankara’da, 1926 yılında kurulan çimento fabrikası ve Elmadağ’da kurulan barut 

fabrikasının ardından, günümüzde sanayi kuruluşlarının sayısı hızla artarak çeşitlilik 

kazandığı söylenebilir. Son yıllarda makarna, un, bitkisel yağ, süt ürünleri ve şeker gibi 

birçok gıda ürünlerine ait endüstriyel kuruluşların yanı sıra, makine endüstrisi 

kapsamında, motor, traktör, tarım aleti ve makineleri, tuğla, kiremit, boya ve orman 

ürünleri, mobilya, madenî eşya ve dokuma üreten endüstriyel kuruluşlar da önemli 

derecede görülmektedir. 
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Kentin, diğer sanayi faaliyetlerden birisi de savunma sanayisidir. Bu bağlamda, 

Türkiye’nin en büyük savunma sanayi projesinin yapımcısı olan Türk Havacılık ve Uzay 

Sanayi 1984 yılında Türk-Amerikan iş birliği ile kurulmuştur. Türkiye’de modern 

havacılık ve uzay sanayi kuruluşu, işletilmesi ve sürekliliği için gerekli teknolojileri 

geliştirmek, F-16 uçağını ortaklaşa üretmek ve bu uçağın Türk Hava Kurumları için 

yenilenmesini sağlamak, söz konusu kuruluşun görevleri arasında yer almaktadır. Ayrıca, 

rulman ve seri halde dişli üretimi, ilaç ham maddesi olarak kullanılan morfin ve diyaliz 

makinesi, Ankara’da üretimi yapılan sanayi faaliyetleridir (Akyüz, 2007a: 62; URL 5). 

   1.4. Tarihi Bilgiler 

 Ankara adının kaynağı konusunda, kesin bir bilgi bulunamadığını söylemek 

mümkündür. Ancak, belgelere dayanmayan değişik rivayetlere göre, tarihte ilk adını 

Galatların verdiği ve Yunanca “çapa” anlamına gelen Ankyra olduğu görüşü hakimdir. 

Rivayetlere göre Ankyra adı, zamanla değişerek Ancyre, Engüriye, Engürü, Angara, 

Angora ve nihayet Cumhuriyet döneminde, Ankara olarak adlandırılmıştır (URL 5). 

Ankara, ilk çağlardan bu yana, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan bir 

coğrafyada bulunmaktadır. Ankara ili sınırlarında yapılan arkeolojik bulgularda, 

Paleolitik dönemden, Neolitik döneme ve Bakır Çağı dönemi boyunca yaşamış 

kültürlerin izlerine rastlamak mümkündür. Bu bakımdan kentin yerleşik düzeni çok 

eskilere dayanmakta olup ancak bütün arkeolojik bulgulara rağmen kentin kim tarafından 

ve ne zaman kurulduğu ile ilgili kesin bir bilgi bulunamamıştır. Yine de Ankara ve 

çevresinin Hititler tarafından ele geçirilip yerleşik bir düzene geçtikleri, Bitik’te yapılan 

kazılarda Hitit dönemine ait bulgulardan anlaşılmaktadır. Hititlerden sonra, bölgeye 

Frigler’in hâkim olduğu ve ilk düzenli yerleşim biçimine geçildiği düşünülmektedir. 

Efsanelere göre Ankara’nın kurucusu Frig Kralı Midas kabul edilmektedir. Frigler’in 

başkenti olan Gordion, günümüz Polatlı ilçesi sınırları içerisinde bulunan Yassıhöyük 

Köyünde yer aldığı düşünülmektedir. Ankara, Friglerden sonra Lidyalıların eline 
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geçmiştir. Lidyalılardan sonra da Persler bölgeye egemen olmuştur. Pers Kralı I. Dareios 

döneminde yapılan “Kral Yolu”nun Ankara’dan geçmesi, Ankara’ya ticari ve askeri 

bakımdan stratejik önem kazandırdığı söylenebilir. Persler’den sonra Makedonyalıların 

eline geçen Ankara, sonrasında M.Ö. III. yüzyılda, Galatlara ev sahipliği yapmıştır. Roma 

İmparatoru Augustus’un M.Ö. 25’te, Galatya’yı Roma egemenliğinden aldıktan sonra, 

Ankara, Roma’nın bir eyaleti ve Galatya’nın başkenti olmuştur. Böylece Ankara, önemli 

bir askeri üs olarak kullanılmıştır. Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesinin ardından 

kent, Doğu Roma İmparatorluğu’nun sınırları içerisinde kalmıştır ancak askeri ve lojistik 

önemini sürdürmüştür. Bizans döneminde, birçok hakimiyet mücadelesi arenasına dönen 

Ankara, 1073’e kadar Bizanslıların hakimiyeti altında kalmaya devam etmiştir. 

Selçuklu Hükümdarı Alparslan’ın 1071’de gerçekleştirdiği Malazgirt Meydan 

Muharebesi sonucunda, Anadolu’nun kapıları Türklere açılmış ve 1073’te Ankara 

fethedilmiştir. Moğolların Anadolu’yu istilasından sonra, 14. yüzyıl başlarında kent, 

İlhanlıların hakimiyetine girmiştir. Ankara, Osmanlıya geçmeden önce, bir süre Ahiler 

tarafından yerel yönetimle yönetilmiştir. Ankara, Osmanlı topraklarına dahil olduktan 

sonra, sınır kenti olma fonksiyonunu devam ettirmiştir. Kentin “Ankyra” adı, İslami 

devirlerde “Engürü” ve “Angora” şeklinde değişmiştir. Kent, 1402 yılında Çubuk 

Ovasında yapılan Ankara Savaşı’na sahne olmuş ve Ankara bir süre Timur kuşatması 

altında kalarak, kısa süreliğine fetret dönemi yaşanmıştır. Mehmet Çelebi, Fetret 

Devri’nin sonunda padişahlığını ilan ederek, Ankara’yı tekrar Osmanlı egemenliği altına 

almıştır. Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşı sonrasında, Osmanlı Devleti’nin güç 

kaybetmesi sonucunda başkent İstanbul, Anadolu’da başka bir kente taşınması konusu 

gündeme gelmiş ve ardından 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi 

kurulmuştur. Başkent ise, Ankara olarak ilan edilmiş ve İstiklal Savaşı’nın koordine 

edildiği stratejik bir merkez haline gelmiştir. 13 Ekim 1923’te çıkarılan kanun ile 

Ankara’nın başkent olması resmiyet kazanmıştır. Böylece, kentin bugünkü gelişiminin 
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önü açılmıştır. Cumhuriyet’in ilanından sonra Ankara’ya, imar çalışmaları yapılarak, çok 

daha yeni ve modern bir görünüm kazandırılmış ve kentsel gelişimin ilk adımları bu 

dönemde atılmıştır (Akyüz, 2007a: 62-63; URL 5).  

1.5. Ankara’da Kentleşme, Gecekondulaşma ve Kentsel Dönüşüm Süreci 

Cumhuriyetin ilanından sonra, Türkiye’nin kentleşme deneyimi, başkent 

Ankara’nın model alınmasıyla başladığı söylenebilir. Türkiye’de meydana gelen kentsel 

gelişme eğilimlerinde, Ankara için alınan kararlar ve kentsel deneyimler etkili olmuştur. 

Bu anlamda Ankara, kentsel gelişim modeli olma konusunda işlevsel olduğu 

düşünülebilir. 

Türkiye’nin kentleşme sürecinde, kente dair yeniliklerin, girişimlerin ve 

başarıların arkasında, Ankara kentinin etkisi görüldüğü gibi aynı paralelde, kente dair 

ortaya çıkan birçok sorunların ilki, Ankara kentinde yaşandığını söylemek mümkündür. 

Çünkü, ilk modern kent planı, ilk yapı kooperatifi, ilk kamu konutları, ilk yaya alanına 

ait kentsel projeler Ankara kenti için tasarlanmıştır. Bunun yanında, ilk düzensiz 

kentleşmeye, ilk gecekondulaşmaya, ilk gecekondu affına ve ilk arsa rantçılarına ev 

sahipliği yapmakta olduğunu da söylemek mümkündür. İçinde yaşadığımız kentleşme 

olgusunun olumlu ya da olumsuz yönlerini görmek için, Ankara’nın kentleşme evrimine 

bakmak yeterli olacaktır (Keleş ve Duru, 2008: 27). 

Ankara başkent ilan edilmeden önce, Anadolu’nun bir kasabası görünümünde, 

planlı bir imar faaliyeti görmemiş sıradan bir yerleşim yeri durumundaydı. Bu haliyle 

beraber 1916 yılında meydana gelen ve iki gün devam eden bir yangın felaketi, Ankara’yı 

kısmen tahrip etmişti. Tahrip olan yerleşim yeri için, 1923’te Ankara’nın başkent ilan 

edilmesiyle birlikte, yeni imar faaliyetleri, kentsel dönüşüm, kentsel gelişme projeleri ve 

stratejileri gündeme gelmiştir (Yavuz, 1950: 283). 
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Ankara’da kentsel planlama hizmetlerinin kurumsallaşması 1928’li yıllara 

rastlamaktadır. Özellikle, Ankara’nın kentsel gelişimi için, imar planı yarışması 

yapılması ve 1351 sayılı kanunla Ankara İmar Müdürlüğünün kurulması bu yıllarda 

gerçekleşmiştir. Söz konusu yıllar, kurumsallaşmada önemli dönüm noktaları olmuştur. 

1923 ile 1928 yılları arasında, kentsel mekânda birçok imar faaliyetlerine girişilmişse de 

bunlar, az katlı küçük gruplar halinde inşa edilen binalar, kent içinde açılan yollar ve yeşil 

anların oluşturulması gibi birtakım girişimlerden oluştuğu söylenebilir. Ancak bu 

dönemde, daha sonraki kentleşme dinamiğinde işlevsel olacak iki önemli adım atılmıştır. 

İlki 1925 yılında, 583 sayılı kanunla 4000,000 m2 lik arazinin istimlak edilmesi ve 

kentleşme sürecinde, söz konusu istimlak edilen alan hem yeni gelişecek olan mekânsal 

alanları belirlemekte hem de daha sonra yapılacak kentsel gelişim planının ve imar 

faaliyetlerinin gerçekleşmesinde kolaylık sağlayıcı bir fonksiyon icra ettiğini söylemek 

mümkündür. Ayrıca bu dönemde kentin idaresi Belediyede değil, 417 sayılı kanunla 

kurulan Şehremanetine yani kent yönetimi bünyesindedir. Ancak Şehremanetinin teknik 

kadrosu ve örgütsel yapısı, kentin imarını yönetmekte ve gerekli yatırımları 

gerçekleştirmekte yetersiz kaldığından dolayı, kentsel yönetimi merkezi hükümete bağlı 

Ankara İmar Müdürlüğü (Dahiliye Vekaleti) devralmıştır. Yeni yönetim ilk beş yıllık 

imar planını bu dönemde hazırlamıştır.  Diğer önemli kurumsal gelişme ise, 1926 yılında 

kurulan Emlak ve Eytam Bankasının, Ankara’nın imarını kolaylaştırmadaki 

fonksiyonudur. Emlak ve Eytam Bankasının kaynak ve fonlarının büyük kısmı, 

Ankara'nın kentsel imarı için ayrılmıştır (Tekeli, 1975: 13-14). 

Böylece Ankara, sadece siyasal bakımdan değil, aynı zamanda kentsel gelişme 

bakımından da Türkiye’nin başkentliğini, öncülüğünü yapmaya başladığı düşünülebilir. 

Ankara’nın bu öncülüğü, 1930’larda kentsel düzenlemelerin hayata geçme biçiminin 

deneyimlenmesiyle başlamıştır. Özellikle, 1930’da Belediye Kanunu, 1933’te Yapı ve 

Yollar Kanunu, 1934’te Tapu Kanunu ve 1939’da Belediye İstimlak Kanunu çıkarılması, 



144 
 

Ankara kenti için modern, planlı ve düzenli bir kentleşmeyi amaçlamaktadır (Keleş ve 

Duru, 2008: 30). 

1930’lu yılların Ankara’sının kentleşme biçimini etkileyen diğer önemli bir 

fonksiyon ise, Jansen Planıdır. Uluslararası bir nitelik taşıyan bu plan, Herman Jansen’in 

hazırlamış olduğu kentsel gelişim planıdır. 1928 yılında uluslararası bir yarışmada 

gündeme getirilen Ankara kent planı, Türkiye’nin ilk modern kent planlaması ve kentsel 

dönüşüm deneyimi fonksiyonuna sahip olduğu söylenebilir (Keleş, 1993: 155).  

1932’de Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan söz konusu kentsel gelişim planı 

kapsamında, 1,500 hektar üzerine, 270,000 kişi yerleştirilmesi hedeflenmiştir. Plan’a 

göre, kentsel mekân kuzey-güney ve doğu-batı yönlerinden kesen bir yol çatısı üzerine 

kurulmuştur. İki ana yolun kesişmesi, eski kent ve yönetim merkezi Ulus ile yeni yönetim 

ve konut alanı Yenişehir’i birleşmiştir. Böylece kentsel doku, ana caddeleri dik kesen 

sokaklar biçiminde gelişim gösterirken, ayrıca birbiriyle bağlantılı üç farklı konut 

bölgesini meydana getirmiştir (Şenyapılı, 1983: 39). 

Bu bölgelerin ilki, Kale ve yakın çevresinde varlığını sürdüren, geleneksel 

Osmanlı konut dokusundan oluşmaktadır. Konutlara, yeni eklemeler, iyileştirmeler ve 

parçalı yenilemeler yapılarak, bölgenin kentsel dokusu rahatlatılmaya ve iyileştirilmeye 

çalışılmıştır. Jansen’in planına göre, eski kentsel mekânın sıkışık, yoğun dokusunu 

rahatlatmak için, Kale’nin batısındaki yangın yerlerini ve istasyon ile bulvar arasındaki 

bataklık alanı parka dönüştürmektir. Diğer konut bölgeleri ise, bir kısmı görünüşte Ulusal 

mimarinin özelliğini taşıyan çok katlı süslü yapılardan oluşurken, bazı konutlar ise 

bahçeli ve çok katlı konutlardan meydana gelmektedir. Demiryolu ile ayrılan bu yeni kent 

bölgesi için Jansen, 500-700m2 lik bir parsel ayrılmasını önermiştir. Ayrıca Jansen’in 

planına göre, Bakanlıkların batısına 3000 konutluk bir memur sitesi yapılması ve Devlet 

mahallesi ile Çankaya arasında ise yüksek prestije sahip bahçeli konutların inşası 

önerilmiştir. Sonuç olarak, Jansen’e göre, konut alanı kentin güneyine doğru genişlerken, 
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kentten tepelerle ayrılan kuzey-doğu kesimi ise, kentin gelişim bölgesi olarak ayrılmıştır. 

Böylece bulvar üzerinde, kuzeyde alt gelir gruplarından başlayarak, eski kentte alt-orta 

ve orta gelir grupları, Sıhhiye bölgesinde ve Cebeci’de orta gelir grupları, Bakanlıklarda 

orta-üst grupları, Kavaklıdere ve Çankaya ekseninde ise, üst gelir gruplarının yerleşmesi 

için, konut çeşitliliği önerisi yapılmıştır (Şenyapılı, 1983: 39-41). 

Bu plan 1950’li yıllara kadar işlevselliğini sürdürmüştür. Yenişehir ve Cebeci 

konut alanları, Bakanlıklar, Yüksek Öğretim Kurumu, Gençlik Parkı, Hipodrom ve 19 

Mayıs sitesi söz konusu gelişim planına göre gelişmiştir. Ancak bu plan, arsa fiyatlarında 

yüksek oranda artışı beraberinde getirmiştir ve orta sınıfın kentte barınması, konut sahibi 

olması güçleşmiştir. İlk olarak modern bir kentsel mekân inşa edilmekle birlikte, hızla 

artan yoğunlaşan kent nüfusunu barındıracak yeterli sayıda ve ucuzlukta yapı stokunun 

bulunmayışı, konut kooperatifleri gibi başka arayışları gündeme getirmişse de yine de 

konut sorunu çözülememiştir. Bunu üzerine yeni bir imar planı yarışması yapılarak, 

Yücel-Ubaydin Planı devreye sokulmuştur. Bu plan kapsamında daha yoğun ve homojen 

bir kentsel mekân tasarımı yapılmıştır ve Jansen Planı döneminde inşa edilen az katlı 

konutlar yıkılarak, yerine çok katlı, yüksek binalar inşa edilmiştir. Bu durum, kentsel 

alanda arsa spekülasyonunu artırmış ve kentsel gelişmeye ayrılan alanlar da 

apartmanlaşarak, kentin topografik konumu, karasal iklimi ve konutları ısıtmak için 

kullanılan düşük kaliteli linyitin de etkisiyle Ankara, çevre ve hava kirliliğiyle 

mücadeleye başlamıştır (Akyüz, 2007a: 64-65).  

Alt gelir grubunun, yaşanan konut yetersizliği sorununa karşın geliştirdiği yöntem 

olan barakalaşma ve gecekondulaşma da buna eklenince, Ankara yeni sorunları tecrübe 

etmeyi sürdürmüştür. 1950’lerden sonra Ankara’nın deneyimlemeye başladığı 

gecekondulaşma olayı, kentsel mekânın sosyo-kültürel potasında eriyemeyen, kent 

kültürünü tam olarak içselleştiremeyen bir karakteri yansıtmaya başlamıştır. İlk zamanlar 
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geçici olduğu düşünülse de sonraları kalıcı bir toplumsal yapılaşma meydana getirmiştir 

(Kıray, 2007: 19-21). 

1947’den sonra, Marshall Yardımıyla birlikte, tarımda önemli yapısal değişimler 

yaşanmıştır. Kırsal alana giren çok sayıda traktör ile tarımda modernizasyon ve 

makineleşmenin yaşanması, kırsal alanda nüfusun artması, toprak yetersizliği gibi çeşitli 

itici nedenler, kırsal alandan Ankara gibi büyük ketlere doğru kitlesel bir göç hareketi 

başlatmıştır (Kıray, 2007: 68-69). Kırdaki bu aşırı hareketlenme, köylü nüfusu, kentsel 

mekânda ortaya çıkan gecekondulara yönelmesine neden olmuştur. Böylece Ankara, 

1950’den sonra yoğun gecekondu alanlarıyla kuşatılmaya başlamıştır (Mardin, 1991a: 

236). 

Ankara’yı kuşatan bu göç dalgası, daha çok çevre illerin ve kentin köylerinden 

gelmiştir. Köyden akım eden nüfus, ilk olarak Altındağ bölgesine yerleşmiş ve zamanla 

kent içinden kentin çeperlerine yayılmıştır. Özellikle Çorum, Yozgat, Sivas ve 

Kırşehirliler, Ankara’nın doğu girişine gecekondularını kurarken, Çankırı, Kastamonu ile 

Ankara’nın ilçelerinden Kızılcahamam, Çubuk ve Kalecikliler de kentin kuzey girişine 

mahallelerini kurmuştur. Türkiye’nin Doğusundan ve Karadeniz’den de göç alan 

Ankara’nın kentsel mekânında meydana gelen bu coğrafi konumlanma, gecekondu 

mahallelerinin farklı gelişimini ve siyasetle olan ilişkisini de etkilemiştir. Kuzey Ankara, 

dönemsel ve yerel olarak içinde birtakım farklılıklar gösterse de genelde muhafazakâr bir 

siyaset içinde yer almıştır. Kentin doğusunda kalan Mamak-Tuzluçayır ise, 1970’lerde 

radikal sol siyaset içine girmiş ve solun kalesi olarak görülmüştür. Sonuç olarak, tüm bu 

farklı toplumsal yapılaşma, Ankara’nın modernleşme sürecinde kentin kendine özgü 

kimliğine ve planlı kentsel gelişimine ciddi bir tehdit olarak görülse de ve kentin 

bürokratik elitinin tepkisine uğrasa da gecekondu fenomeni, giderek varlığını kabul 

ettirmeyi başarmıştır. Böylece, gecekondu halkı hem “oy deposu” olarak görülmeye hem 

de endüstriyel alanda ucuz iş gücü olarak görülmeye başlamıştır (Erman, 2011: 178). 
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Söz konusu yaşanan gelişmelerden sonra Ankara, Cumhuriyetin ilk planlı kent 

olma özelliğini yitirmeye başlamıştır. Kentsel mekân arsa vurguncularının, onların 

işbirlikçisi olan siyasetçilerin ve bürokratların çıkarlarına göre şekillenmeye devam 

etmiştir. Böylece Ankara’nın imarlı alanlarında yaşayan nüfusun oranı %49’u 

oluştururken, gecekondu alanlarında oturan nüfusun oranı ise, %51’i oluşturduğu 

söylenebilir (Geray, 2000: 13). 

1965 yılında yapılan düzenleme ile üç büyük kentin nazım planlarının 

hazırlanması görevi, İmar ve İskân Bakanlığı tarafından Nazım Plan Bürolarına 

verilmiştir. Ankara Nazım Plan Bürosu, ilk kez uygulamaya koyduğu birçok çözümleme 

yöntemi kullanmıştır. Bunun yanında, Ankara’da apartmanlaşma oldukça hız 

kazanmıştır. Bu bağlamda 1965 yılında çıkarılan “Kat Mülkiyeti Kanunu” başta Ankara 

olmak üzere bütün kentleri etkilemiş, aynı parsel üzerinde birden fazla sahipliğe izin 

verilen apartmanlaşmanın önü açılarak daha da hızlanmıştır (Keleş ve Duru, 2008: 37). 

Bununla birlikte, kapital ekonominin birikim hızı oldukça düşük, yerel yönetimlerin 

ekonomik gelirleri yetersiz ve gelir artırıcı bir esnekliğe de sahip değildir. Bu koşullar 

altında, kırda yaşanan çözülme ve büyük göç hareketi, buna bağlı olarak kentsel mekânda 

oluşan demografik yoğunluk ve bu yoğunluğu eritecek ekonomiye sahip olunmaması, 

istihdam yetersizliği, altyapı sorunu ve konut sorununu beraberinde getirmiştir (Tekeli, 

2014: 7).  

Bu sorunların üstesinden gelme stratejisi, 1980’e kadar gecekondu mahallelerine 

dönüşen kent çevresindeki arazilerin zamanla, sağlıklaştırılması, apartmanlaştırılarak 

yeniden inşa edilmesi ya da temizlenerek çeşitli nüfus gruplarına göre yenilenmesi 

biçiminde olmuştur. Bu uygulamalar merkezi bir planlama anlayışını gerektirmiş ve 

1960’larda kurulan Devlet Planlama Teşkilatı, İmar ve İskân Bakanlığının fonksiyonları 

genişletilmiştir. Yeni Belediyecilik Hareketi ile belediyeler, kentsel sorunlara karşı 

fonksiyonları artırılmış, ıslah-imar planları yoluyla gecekondu yasallaştırılmıştır. Parsel 
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üzerine apartmanlaşma uygulaması hızlanmış, kooperatifçilik ve buna bağlı kat kanunu 

politikalarının uygulandığı bir dönem olmuştur (Ataöv ve Osmay, 2007: 58-63; Tekeli, 

2014: 7-8). 

Ankara kent yönetimi, 1980 öncesi gecekondu olgusuna yaklaşımı, yumuşak ve 

bütünleştirici bir kentleşme politikası şeklinde iken, 1980 sonrası yıllarda ise, dışlayıcı ve 

saldırgan bir kentleşme modeli uygulamıştır. Bu yeni dönemin kentsel koalisyonu, büyük 

ölçekli müteahhitlik ve inşaat şirketleri ile ulusal ve uluslararası sermayedarlar, 

gayrimenkul yatırım ortaklıkları, emlak tröstleri ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) gibi 

devlet kurumlarından oluşmaktadır. Ayrıca büyükşehir ve ilçe belediyeleri de kentleşme 

politikaları geliştiren birimler olarak yerini almıştır. Özellikle 2005 yılında yürürlüğe 

giren 5266 sayılı “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek 

Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun” ile belediyeler gecekondu 

bölgelerine müdahale ederek “kentsel yenileme” politikalarını hayata geçirme hakkını 

elde etmiştir. “Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi” bu kapsamda uygulandığı 

söylenebilir. Böylece kentsel yenileme kapsamında, gecekondular yıkılarak yerine, 

modern kentsel gelişim projeleri uygulanmaya başlamıştır (Erman, 2011: 179-180).  

Sonuç olarak, 1980 sonrası yıllarda Ankara kentinde, dışa açık liberal ekonomi 

politikaları ve küreselleşme odaklı politikaların benimsediği yıllar olmuştur.  Sanayi 

sonrası, piyasa yönelimli kentsel mekânda, hem liberal ekonomi politikaları ve ihracata 

yönelik ekonomik yaklaşımlar hem de postmodern yaklaşıma dayalı uygulamalar öne 

çıktığı söylenebilir. Böylece, yerel yönetimlerin yetkileri artırılmış, imar faaliyetleri hız 

kazanmıştır. Ankara kent içi tarihi alanlar korunarak, yeniden kullanımı ve 

rehabilitasyonu sağlanmış, kaçak yapılar yasallaşmıştır. Gecekondu alanları yüksek 

standartlara haiz konut yapılarına dönüştürülerek, konut odaklı uygulamalar 

benimsenmiştir (Polat ve Dostoğlu, 2007:64). 
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Kent içinde meydana gelen ruhsatlı-ruhsatsız yapılanma ve yerleşim alanları, kent 

merkezinin dışına taşmaya başlamıştır. Kentsel dönüşüm müdahale biçimi olarak ise, 

yaşam kalitesi düşük, riskli alan ve yapıların yenilenmesi anlamında sağlıklaştırma, 

soylulaştırma ve yeniden canlandırma politikaları uygulanmaya başlamıştır (Ataöv ve 

Osmay, 2007:59). 2000 sonrası dönemde ise, kamu yönetimi ve özel sektörün ortak 

çalışmasının hızlandığı, çok aktörlü ve çok sektörlü iş birliğine dayalı kentsel dönüşüm 

uygulamalarının yanı sıra, gönüllü kuruluşların ve toplumun farklı kesimlerinin, kentsel 

dönüşüm süreçlerine katıldığı bir döneme girilmiştir. Sonuç olarak Ankara, kentsel 

gelişme bakımından Türkiye’ye örnek bir model olduğu söylenebilir (Keleş ve Duru, 

2008: 41). 

2. ARAŞTIRMA SAHASI İLE İLGİLİ BİLGİLER 

Keçiören ilçesinin tarihsel gelişimine kısaca bakıldığında, Keçiören adına dair 

bazı rivayetler bulunmaktadır. İlk olarak, Ankara Keçisi’nin otlak yeri olduğu ve buna 

bağlı olarak, “keçi’lerin ören yeri” rivayetinden geldiği düşünülmektedir. İkinci olarak, 

Keçiören toprakları M.Ö. altıncı yüzyılda Pers İmparatoru’nun, Anadolu’dan geçerken 

tarihi kral yolu üzerinde bulunmasıdır. Doğudan uzanan yol Ankara’dan geçmekte ve 

Keçiören ise tarihi yol üzerinde bulunmaktadır. Ankara’da yaşayan halk, yöresel ağzıyla 

kullandığı “geçivermek” ve ”gidivermek” anlamından “geçiveren” anlamına değişen 

bölge adı, günümüze ise Keçiören şeklinde ulaştığı düşünülmektedir. Üçüncü rivayet, en 

güzel keçeler bu bölgede döküldüğü için buraya Keçiören denilmiştir. Dördüncü rivayet, 

bölgede geç yetişen üzüm çeşitleri ile meşhur üzüm bağları bulunduğu için, “geç veren” 

bağları diye diye, günümüze Keçiören olarak geldiği de söylenenler arasındadır (URL 9). 

Keçiören, 1966’da Altındağ ilçesine bağlı bir yerleşim yeri iken, 1983 yılında ilçe 

olmuştur. İlçe sınırları yaklaşık 156 km2 olan Keçiören 51 mahalleye sahiptir. Ankara’nın 

kuzeyinde ve merkeze 13 km uzaklıkta olan Keçiören, yükseklik olarak 1075 rakıma 

sahip, etrafı dağ ve tepelerle çevrili, yeşil bir alanı kapsamaktadır. Çok engebeli ve 
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kayalık bir alan üzerine kurulmuş olan ilçenin, kuzeyinde Ufuktepe ve Karyağdı Dağları, 

kuzey batısında Etlik tepesi, batısında bu çalışmanın araştırma sahası olan Yükseltepe, 

doğusunda ise Aktepe, Hüseyin Gazi Dağı ve İdris dağı bulunmaktadır. Nüfusu, yaklaşık 

950,000 civarında olan ilçe, Ankara’nın en yoğun iki ilçesinden birisidir (URL 9). 

Keçiören, ilçe olduktan sonra, 1985 yıllardan itibaren, genel olarak nüfusu sürekli 

artış gösterdiğini söylemek mümkündür. 1985 yılında Keçiören nüfusu 433,559 iken, 

2007’de 843,535, 2016’da 903,565 ve 2021’de 942,884 olarak, son 30 yıl içerisinde, 

yaklaşık iki kat artış yaşamıştır (URL 9). 

Keçiören İlçesinin kentleşme deneyimi incelendiğinde, 1960’lı yıllardan itibaren 

kırsal alandan ilçeye yoğun göç olayı yaşanmıştır. İlçenin güneyinde bulunan planlı 

yerleşim alanları dışında, Keçiören’de bu tarihten itibaren çarpık yapılaşma ve 

gecekondulaşma yaşanmaktadır. 1980’lerde oldukça yoğun ve yaygın bir hal alan 

gecekondulaşma hem Keçiören ilçesinin hem de Ankara’nın “öteki yüzü” olarak 

görülmeye başlamıştır. Söz konusu öteki yüz, 1990’lardan itibaren gecekondu afları ve 

ıslah imar planları ile Keçiören ilçesinin siyasal, sosyal, kültürel ve iktisadi yaşamını 

etkileyen bir yaşam biçimine dönüşmüştür. 1990’lardan itibaren gecekondular yıkılmaya 

başlamış ve yerlerine, kentsel standartları yetersiz, arazi yapısına uygun olmayan kent 

dokusunun meydana gelmesine neden olan bir apartmanlaşma süreci yaşanmıştır. Bunun 

sonucunda, kendi içinde parçalı, kentsel bütünlüğü tartışmalı, mekânsal donanımları ve 

ulaşım olanakları yetersiz, çarpık bir yapılaşma düzeni ortaya çıkmıştır. Bu plansız ve 

düzensiz kentleşme, nüfus yoğunluğunu beraberinde getirmiştir (Şahin vd., 2015: 185-

186). 

Söz konusu düzensiz yapılaşma ve gecekondulaşma, Keçiören’in kuzeyine doğru 

gidildikçe artış göstermektedir. Özellikle araştırma sahası olan Yükseltepe semti ve semte 

bağlı Şehit Kubilay mahallesi, Ankara kentinin çeperlerinde gecekondulaşma ve çarpık 

yapılaşma süreci geçiren mahalleler olmaktadır. Yükseltepe semti “2012 tarihli ve 6306 
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sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” ile birlikte, 

mekânsal olarak yenilenme hızı kazanmış ve kentsel dönüşüm deneyimleyen semtlerden 

biri olmuştur. 

3. ÖRNEKLEM GRUBUNUN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ 

Araştırma sahası kapsamında, katılımcılara yöneltilen demografik ya da olgusal 

nitelikli soruların temel amacı, örneklem grubunun bireysel ve toplumsal karakteristikleri 

hakkında bilgi sahibi olmaktır. Çünkü bir varlığı tanımlayabilmenin yolu, o varlığın diğer 

varlıklardan ayırt edilmesi gerekmektedir. Bunun için, tanımlanacak varlığın temel 

özelliklerini saptamak gerekmektedir (Arslantürk, 2016: 22). Örneklem grubunun sosyal 

karakterini yansıtan bilgiler, istatistiksel tablolar halinde görselleştirilerek, analiz 

sonuçları verilmiştir. 

3.1. Örneklem Grubunun Cinsiyet Durumu 

İşlevsel paradigma bakımından, toplumda olması gereken denge ve uyum 

toplumsal cinsiyet farklılıklarına dayanmaktadır. Toplumsal cinsiyet, hem birbirini 

tamamlayıcı birtakım rollerin şekillenmesini sağlamakta hem de bu roller aile kurumu 

içinde kadın ve erkeği birleştirmekte, toplumsal bir uyum sağlamaktadır (Başak, 2013: 

225). Biyolojik olarak erkek ile kadın arasındaki söz konusu farklılık ve ayrılıktan başka, 

cinsiyet kavramının sosyolojik ve psikolojik yönleri de vardır. Bu yönler, bireylerin 

toplumsal olay ve olgular karsısında sergilediği düşünce, tutum ve davranışlarında temel 

belirleyiciler arasında yer almaktadır. Böylece erkek veya kadın olma özelliğine göre, 

bireylerin olaylar karşısındaki tepkileri farklılaşabilmektedir (Marshall, 2005: 98-102).  

Bu kapsamda, kentsel dönüşüm konutlarında oturan bireylerin kentsel 

dönüşümden istekleri, beklentileri (sosyal, kültürel, ekonomik ve dini) farklılık 

gösterebilmektedir. Bunun için, yürütülen saha çalışmasında erkek ve kadın bireylerin 

düşünce, görüş ve önerileri alınmıştır. Katılımcıların cinsiyetlerine göre dağılımı Tablo 

4’de verilmiştir. 



152 
 

Tablo 4. Katılımcıların Cinsiyete Göre Dağılımı 

Cinsiyet N % 

Erkek 229 56,5 

Kadın 176 43,5 

Toplam 405 100,0 

Tablo 4 incelendiğinde, araştırmanın gerçekleştirildiği örneklem grubunda, 

çalışmaya katılan 405 katılımcının 229’u (%56,5’i) erkeklerden ve 176’sı (%43,5’i) 

kadınlardan oluştuğu belirlenmiştir. Bu istatistiksel sonuçlar örneklem grubunun erkekler 

lehinde bir dağılıma sahip olduğunu göstermektedir. 

3.2. Örneklem Grubunun Yaş Gruplarına Göre Değişimi 

Toplumsal sistem, birbiriyle ilişkili parçalardan örgütlü kurumsal yapılardan 

oluşmaktadır. Bu parçalar, işlevsel olarak toplumsal ilişkilerde belli bir standart, düzen 

sağlamakta, örgütlü ve tekrarlanan davranış kalıpları meydana getirmektedir. İşlevsel 

açıdan her bir parça, bütünün çalışması için çaba göstermekte, uyum ve yardımlaşma 

sergilemektedir. Bir bütün halinde çalışmakta olan toplumsal yapının üyeleri, yaş 

aralığına göre farlı sosyal rollere sahip olabilmekte ve sosyalizasyon sürecinde toplumsal 

dayanışma, sistemle bütünleşme ve amaca ulaşma gibi süreçler ile sosyal norm ve 

değerlere bağlı olarak değişim gösterebilmektedir. Örneğin ulusal ve dinsel bayramlar, 

dinsel törenler, düğünler, taziyeler, akraba ziyaretleri vb. faaliyetler, toplumun değerleri 

bakımından devamlılığını sağlayan, sosyal uyum ve bütünleştirme işlevi gören (Bahar, 

2009: 14) fonksiyonlar olduğu söylenebilir.  

Söz konusu faaliyetlerin yaş gruplarına göre farklılık göstermesi, elbette 

mümkündür. Çünkü, gençler, orta yaş grubundakiler ve yaşlı bireyler arasında sosyal 

yaşam, toplumsal dayanışma ve dini ritüelleri yerine getirme durumları farklılık 

gösterebilmektedir. Bunun için yaş gruplarının kendine özgü bakış açılarını, davranış ve 

tutumlarını saptamak gerekmektedir. 
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Ayrıca sosyal bir varlık olan her bireyin, doğumundan ölümüne kadar geçen yaş 

aralığında zevk ve tercihleri, sosyal davranışları, sosyal çevresi, ihtiyaç duyduğu 

gereksinimleri, tüketimi, gelecek beklentisi, yaşadığı konuttan memnuniyeti, konut tipi 

tercihi, kente özgü yaşam tarzını içselleştirmesi, boş zaman aktiviteleri, ideolojisi ve dini 

yaşantısı yaşa bağlı olarak değişebilmektedir. Bu anlamda farklı yaş grupları içinde yer 

alan bireyler, bulundukları yaş dönemine ait sosyal olay ve olgular karsısında farklı 

kültürel, dinsel, sosyolojik tutum ve davranışlar sergilemeleri mümkündür. Buna göre, 

konutlarda görüşülenlerin yaşları, belli aralıklara göre sınıflandırılmıştır. Bu 

sınıflandırma, gelişim dönemleri bakımından katılımcıların ilk yetişkinlik dönemi (18-

25), orta yetişkinlik (26-35), yetişkinlik (36-45), olgunluk (46-60) ve yaşlılık (61 ve üstü) 

dönemlerini kapsayacak şekilde bir kriter (Yıldırım, 2012: 274) belirlenerek baz 

alınmıştır. Bununla beraber, katılımcıların kendilerine ait bireysel görüş sahibi olma ve 

bağımsız davranabilme yaşı olarak 18 yaş ve üstü olarak belirlenmiştir (Akyüz, 2007a: 

23, 70). Katılımcıların yaş gruplarına göre dağılımı Tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo 5. Katılımcıların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

Yaş N % 

18-25 arası 96 23,7 

26-35 arası 115 28,4 

36-45 arası 94 23,2 

46-60 arası 73 18,0 

61 ve üzeri 27 6,7 

Toplam 405 100,0 

Tablo 5’de sunulduğu gibi, konutlarda görüşülen katılımcıların yaşları, belli 

aralıklara göre sınıflandırılmıştır. Buna göre en fazla yaş aralığı %28,4 ile 26-35 arası, 

yani orta yetişkinlik diye ifade edilen grup olmuştur. Bu yaş dilimini %23,7 ile 18-25 yaş 

arası grup olan ilk yetişkinlik dönemi izlemiştir. 36-45 arası yetişkin yaş grubu %23,2 

olarak belirlenirken, olgunluk çağı olan 46-60 yaş arası grup %18,0 olarak saptanmıştır. 
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En düşük düzeyde yer alan yaş grubu ise %6,7 ile yaşlı olarak nitelendirilen 61 ve üzeri 

yaş grubu olduğu görülmektedir. 

3.3. Örneklem Grubunun Eğitim Düzeyi 

 Eğitim, bireyleri toplumsallaştıran sosyal bir olgudur. Bireyi yetiştirmek, onu bir 

ya da daha fazla topluluğun üyesi olmaya hazırlamak veya zorlamak, eğitimin 

işlevlerindendir. Eğitim toplumsal bir süreçtir ve her toplum kendisine uygun eğitim 

kurumlarına sahiptir. Durkheim’a göre toplum, eğitim sistemini belirlerken eğitim sistemi 

de toplumu yansıtan bir ayna olmaktadır. Eğitim, sadece toplumsal gereksinimlere 

karşılık vermez aynı zamanda toplumun sosyo-kültürel değerlerini sürdürme işlevini de 

yerine getirmektedir (Aron, 2010: 277-278). 

 Toplumsal olguların işlevinin ahlaki olduğunu savunan Durkheim’a göre 

toplumsal kurumlar, toplumsal dayanışmanın hedeflerini yerine getiren fonksiyonlardır. 

Eğitim ile din kurumu, farklı bireyleri toplumsal kollektivite halinde birleştirmekte ve 

ahlaki değerleri güçlendirme konusunda işlevsel olmaktadır (Swingewood, 1998: 266). 

 Buna göre saha çalışmasında, örneklem grubunun eğitim durumlarının tespiti 

önem arz etmekte ve katılımcıların eğitim düzeyi ile sosyal olay ve olgular karsısında 

farklı kültürel, dinsel, sosyolojik tutum ve davranışların ortaya çıkmasında, işlevsel bir 

rol oynadığı düşünülmektedir. Bu bağlamda, örneklem grubunun eğitim düzeyine göre 

dağılımı Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6. Katılımcıların Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı 

Eğitim durumu N % 

Okur-yazar değil 3 0,7 

İlkokul mezunu 53 13,1 

Ortaokul/İlköğretim 101 24,9 

Lise mezunu 173 42,7 

Üniversite mezunu 64 15,8 

Yüksek lisans / doktora mezunu 11 2,7 

Toplam 405 100,0 
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Tablo 6’da verilen istatistiksel verilere göre, katılımcıların %42,7’si (173 kişi) lise 

mezunu olduğu ve örneklem grubunun en fazla oranına sahip olduğu belirlenmiştir. Lise 

mezunlarını takip eden ikinci yüksek oran ise %24,9 (101 kişi) ile ortaokul/ilköğretim 

mezunları olmuştur. Ardından, %15,8 (64 kişi) oranında üniversite mezunu gelirken, 

devamında %13,1 (53 kişi) oranında ilkokul mezunu takip etmiştir. Katılımcılardan 

yüksek öğrenim gören yüksek lisans / doktora mezunu oranı ise %2,7 (11 kişi) olarak 

belirlenmiştir. En az orana sahip olan katılımcı ise %0,7 (3 kişi) ile okur-yazar olmayan 

grup olmuştur. Araştırma sahasının ortalama eğitim düzeyi lise seviyesinde olduğu ve 

okur-yazarlığı önemli derecede yüksek olduğu söylenebilir. 

3.4. Örneklem Grubunun Mesleki Durumu 

Durkheim, toplumsal gerçekliğin temeli toplumsal bilinçte yattığını 

düşünmektedir. Ona göre, toplumsal bilinç “bir toplumun bireylerindeki ortak inanç ve 

duyguların bütünüdür.” Bu bütün kendine özgü yaşantısı olan bir sistemi oluşturmaktadır. 

Toplumsal bilinç, toplumun tek bir organına değil, toplumun bütün uzamına yayıldığı ve 

bireyin kendisini ayrı kılan bir gerçekliğe sahip olduğu söylenebilir. Bireyler geçici iken, 

toplumsal bilinç kalıcı olmakta ve kuşakları birbirine bağlama konusunda fonksiyoneldir. 

İşte değişmeyen bu toplumsal bilinç gerçekliği, özellikle kentlerde ve mesleki yapılarda 

işlev görmektedir (Ergun, 1984: 56). 

Sosyolojinin ilgilendiği ana öğelerden birisi, kentteki mesleksel yapılardır. 

Kentteki mesleksel yapılar kentleşmenin önemli bir fonksiyonudur (Ergun, 1984: 144). 

Toplumda farklı meslekler ve farklı mesleki bakış açıları bulunmakla birlikte, bu farklılık, 

toplumsal gerçeklik düzleminde, sosyal bütünlük, uyum ve düzen bakımından işlevsel 

olmaktadır. Bu anlamda, kentsel mekânda bireylerin ilgi, ihtiyaç ve düşüncelerini 

etkileyen unsurlardan biri de mesleki statüsüdür. Her meslek sahibi değişik konu ve 

olaylara farklı yorumlar getirebilmekte ve kendi mesleğinin perspektifinden olayları 

değerlendirebilmektedir (Güngör, 2007: 64). Bunun için, araştırmada yardımcı olacak bir 
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başka bağımsız değişken mesleki statüdür. Örneklemin mesleki durumuna ilişkin veriler, 

Tablo 7’de sunulmuştur. 

Tablo 7. Katılımcıların Mesleki Durumuna Göre Dağılımı 

Mesleğiniz N % 

İşçi 82 20,2 

Memur 35 8,6 

İşsiz 26 6,4 

İşletme Sahibi (Esnaf, zanaatkar vb.) 76 18,8 

Ev kadını/Kızı 101 24,9 

Öğrenci 40 9,9 

Emekli 45 11,1 

Toplam 405 100,0 

Tablo 7 incelendiğinde, araştırmada yer alan katılımcıların %24,9’u (101 kişi) ev 

kadını/kızı olduğu ve en fazla orana sahip olduğu tespit edilmiştir. Ardından %20,2 (82 

kişi) oranında işçi sınıfı gelmektedir. %18,8’i (76 kişi) işletme sahibi (esnaf, zanaatkar 

vb.) sınıfını oluştururken, ardından %11,1 oranla (45 kişi) emekliler takip etmektedir. 

Öğrenciler %9,9’luk (40 kişi) bir orana sahip iken, memurlar ise %8,6 (35 kişi) oranında 

bir paya sahip olmuştur. Son olarak, %6,4 (26 kişi) oranında işsiz sınıfı gelmektedir. 

3.5. Örneklem Grubunun Aylık Toplam Ekonomik Gelir Düzeyi 

Toplumsal yapı içinde, bireylerin sosyo-ekonomik durumları, onların sosyal, 

kültürel, dini tutum ve davranışlarının belirlenmesinde önemli bir etken olabilmektedir. 

Bireylerin içinde bulundukları veya elde ettikleri ekonomik konum, kendilerine verili bir 

sosyal statü kazandırmaktadır. Bu statü, dünya görüşlerine, dini ve sosyal yaşamlarına 

etki edebilmektedir. Böylece ekonomik konum bireyin dini, sosyal hayatı ve sosyo-

kültürel değerler ile ilgili tutumlarının farklılaşmasında önemli faktörlerinden biri 

olmaktadır (Güngör, 2007: 64). 

 Ayrıca, bireylerin sahip olduğu ekonomi, onların yaşam tarzlarını 

etkileyebilmekte ve kentsel mekânda konutların sunduğu sosyal aktiviteler (düşük 

gelirliler genelde parkı, havuzu vb. aktiviteleri olmayan konutlarda kalabiliyorlar), boş 
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zaman aktiviteleri (düşük gelirliler ek iş yapmak zorunda kalabiliyorlar), akraba, arkadaş 

ve yakınları ziyaret sıklığı, dini ve sosyo-kültürel değerlere katılım gibi sosyal 

dayanışmalar, ekonomik gelire göre farklılık gösterebilmektedir. Bunun için saha 

çalışmasında, bağımsız bir değişken olarak ele alınan ailenin ekonomik seviyesi, aylık 

eve giren toplam para olarak düşünülmüş, 2020 senesine ait asgari ücret (2324 TL) baz 

alınarak toplam 5 gruba ayrılmıştır. Katılımcıların ailelerinin ekonomik seviyeleri Tablo 

8’de verilmiştir. 

Tablo 8. Katılımcıların Aylık Toplam Gelir Düzeyine Göre Dağılımı 

Toplam Aylık Gelir N % 

2324 TL den az 48 12,8 

2325-3000 TL arası 104 27,7 

3001-5000 TL arası 115 30,6 

5001-10.000 TL arası 104 27,7 

10.001 TL den fazla 5 1,3 

Toplam 376 100,0 

 Tablo 8’de sunulan istatistiksel verilere göre, katılımcıların hanelerine giren, aylık 

toplam gelir dağılımında en büyük oran %30,6 (115 kişi) ile 3001-5000 TL arası olduğu 

görülmektedir. %27,7 (104 kişi) ile hem 2325-3000 TL arası hem de 5001-10,000 TL 

arası, eşit orana sahip olduğu tablodan tespit edilmektedir. Asgari ücretten az miktara 

sahip olanların oranı ise %12,8 (48 kişi) olarak saptanmıştır. En az orana sahip olan ise, 

%1,3 (5 kişi) ile 10,001 TL den fazla olan grup olduğu, istatistiksel verilerden 

görülmektedir. Eksik olan 29 kişi ise, ekonomik gelirlerinin açığa çıkmasından endişe 

ettiklerinden çekingen davranmıştır. Bu nicel verilere göre, Yükseltepe ve Şehit Kubilay 

mahallelerindeki katılımcıların, 2020 yılı için orta seviyeye yakın bir ekonomik gelire 

sahip olduğu söylenebilir. 

3.6. Örneklem Grubunun Medeni Durumu 

Sosyal, kültürel ve psikolojik farklılıklara etki eden faktörlerden biri de medeni 

durum olduğu söylenebilir. Evli bireylerin karşılaştıkları sorunlar, hayattan beklentileri, 
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ihtiyaçları ve yaşam biçimi ile bekar, dul veya boşanmış bireylerin algıları, istek ve 

arzuları farklılık gösterebilmekte, toplumsal olay ve olgular karşısında farklı inanç, tutum 

ve davranışlarda bulunabilmektedir (Güngör, 2007: 63). Bunun için, araştırmada 

bağımsız değişkenlerden biri de katılımcıların medeni durumları olmuştur. Tablo 9’da 

medeni duruma ilişkin nicel veriler gösterilmiştir. 

Tablo 9. Katılımcıların Medeni Duruma Göre Dağılımı 

Medeni durum N % 

Evli 261 64,4 

Bekar 124 30,6 

Boşanmış 20 4,9 

Toplam 405 100,0 

Tablo 9 incelendiğinde, katılımcıların %64,4’ü (261 kişi) evli olduğu ve 

araştırmada en yüksek orana evliler sahip olduğu görülmektedir. Bekarlar ise %30,6 (124 

kişi) oranla araştırmada ikinci düzeye sahiptir. %4,9 (20 kişi) oranında ise, boşanmış 

bireyler bulunmaktadır. 

4. YÜKSELTEPE VE ŞEHİT KUBİLAY YERLEŞİM YERİNDE SOSYAL 

YAŞAM VE DİN 

4.1. Kentsel Dönüşüm Sürecinde Sosyal Hayat 

4.1.1. Komşularla Görüşme Sıklığı 

Komşular arası görüşme sıklığı komşuların haberleşme, yardımlaşma ve 

dayanışma ilişkilerinde işlevsel olabilmektedir. Sosyal hayatın işleyiş seyrinde komşuluk, 

yardımlaşma ve güven ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, boş zaman aktiviteleri 

gerçekleştirme, yeni mekanlara alışma, birlikte iş yapma, sosyo-kültürel ve dini 

toplantılar (mevlit, kandil, taziye, kadınlar günü toplantıları vb.) yaparak kültürel ve 

manevi ihtiyaçları karşılama gibi fonksiyonlara sahip olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, 

komşuların birbirleriyle olan irtibatları, sosyal hayatta toplumsal bütünleşme ve uyum 

oluşturmada önemlilik arz etmektedir. Komşular arası görüşme sıklığı, aynı zamanda 

toplum tarafından uzlaşılan ve ortak olarak paylaşılan temel değerlerin 
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içselleştirilmesinde ve ona göre bir davranış örüntüsü oluşturmada işlevsel olduğu 

söylenebilir. 

Söz konusu fonksiyonlarla beraber, değişen dünya şartları neticesinde komşuların 

birbiriyle olan irtibat sıklığı ve ilişkileri de değişim gösterebilmektedir. Özellikle 

gecekondu bölgesinin, kentsel dönüşüm süreciyle birlikte, değişen fiziki mekânın 

(yerleşim yeri ve konutlar bakımından, çok katlı binalar, apartmanlar ve siteler inşa 

edilerek değişim yaşanması) yanı sıra komşuluk ilişkileri ve irtibat sıklığı da 

değişebilmektedir. Çünkü kentleşme dinamiğinin göstergelerinden birisi de kentte 

yaşayan bireylerin sosyo-kültürel ve dini davranışlarında, kentsel yaşama özgü davranış 

biçimi sergilemesidir. Geleneksel-kırsal yaşam biçiminden gelen ya da gecekondulu 

davranış kalıplarına sahip olan bireylerin, kentsel dönüşüm uygulama politikaları ve 

stratejileri neticesinde değişen mekanla birlikte, bireylerin de sosyal ilişkilerinde değişim 

yaşaması ve kentlilere özgü davranış örüntüleri sergilemesi, yani kentleşen mekanlarda 

yüz yüze samimi birincil ilişkiler yerini, daha resmi ve sınırlı ilişkilere bırakması 

mümkündür.   Bu bağlamda, saha çalışması kapsamında katılımcılara yaşadıkları konutta 

(yeni inşa edilen konut) ve önceki oturdukları konutta (gecekondu ya da eski, yıpranmış, 

ömrünü tamamlamış konut) komşularıyla görüşme sıklıkları sorulmuş ve elde edilen 

istatistiksel sonuçlar Tablo 10’da verilmiştir. 

Tablo 10. Katılımcıların Komşuya Gitme Sıklığına Ait İstatistiksel Dağılımı 

Sıklık İfadeleri 

Şu an komşuya gitme 

sıklığı 

Daha önce komşuya gitme 

sıklığı 

N % N % 

Hiç gitmem 163 40,2 91 22,5 

Ara sıra giderim 187 46,2 200 49,4 

Sık giderim 55 13,6 114 28,1 

Toplam 405 100,0 405 100,0 
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Tablo 10 incelendiğinde, katılımcılara yöneltilen “şu an yaşadığınız yerde 

komşularınıza ne sıklıkla misafirliğe gidersiniz?” ile “daha önce oturduğunuz yerde 

komşularınıza ne sıklıkla misafirliğe giderdiniz?” ifadelerinden, daha önce yaşadığı 

konutta komşulara “hiç gitmem” diyenlerin oranı %22,5 iken, şu anda oturulan konutta 

komşulara “hiç gitmem” diyenlerin oranı %40,2 olarak saptanmıştır. Önceki oturulan 

yerde “ara sıra giderim” diyenlerin oranı %45,9 iken, şu anda kaldığı yerde, komşulara 

“ara sıra giderim” diyenlerin oranı %43,2 olarak belirlenmiştir. Katılımcıların %28,1’i 

önceki yaşanılan yerde komşulara “sık giderim” yanıtını verirken, katılımcıların %13,6’sı 

şu anda oturulan yerde komşulara “sık giderim” şeklinde yanıtladığı, nicel verilerden 

görülmektedir. 

Söz konusu elde edilen nicel değerlere göre, genel olarak değerlendirildiğinde, 

katılımcıların önceki yaşadığı konutlarda, komşularıyla görüşme sıklığı yüksek düzeyde 

iken, yeni inşa edilen konutlarda komşularıyla görüşme sıklığı düşük düzeyde olduğu 

görülmektedir. Özellikle, komşulara sık giderim diyen katılımcıların, yeni konutlara 

yerleştikten sonra, komşuluk irtibatında yarı yarıya bir düşüş yaşanmıştır. Diğer taraftan, 

önceki yaşadığım konutta komşulara hiç gitmem diyenlerin oranı %22,5’iken, yeni konuta 

yerleştikten sonra bu oran %40,2’ye yükselerek, yeni konutta komşuya hiç gitmeme 

davranışı yaklaşık iki kat arttığı görülmektedir. Elbette yeni inşa edilen konutlarda 

komşuluk irtibatının azalmasına yol açacak birçok faktörün bulunması mümkündür. 

Özellikle, araştırma sahası önceki yıllarda gecekondu bölgesi olması (şu anda sayıları az 

da olsa gecekondu yapıları hala mevcuttur) ve gecekondulu halkın yaşam tarzını 

yansıtması, aynı zamanda kentin sınır bölgesinde, kent ile kırsal bölge arasında bir yer 

olması sonucu, bireylerin önceki davranış biçimi daha çok yüz yüze, samimi birincil 

ilişkilere sahip bir komşuluk ilişkileri ve davranış örüntüleri yansıtmakta iken ancak yeni 

inşa edilen konutlarla ve değişen fiziki mekanla birlikte kentle bütünleşme neticesinde, 

sosyal yaşam daha çok resmi, ikincil ilişkilere ve kentli davranış biçimine yerini bıraktığı 
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söylenebilir. Çünkü, gecekondu ve geleneksel mahalle görüntüsü, kentsel dönüşüm 

sonucunda kentle bütünleşerek kentin bir parçası olmuştur. Bu bağlamda, kentsel dönüşüm 

sürecinde fiziki mekânın değişimi, sosyal yaşamda komşuluk ilişkilerinin zayıflamasına 

neden olduğu söylenebilir. 

Araştırma sahasının önceki toplum yapısı, Kıray’ın ifade ettiği gibi, “ara form” ya 

da “tampon mekanizma” özelliği göstermektedir. Bu konuda Kıray, kentlerdeki 

uyumsuzluk ve çatışma sorununu analiz ederken, toplumsal düzensizlik ve “bozuk 

işlevler”e karşın “tampon mekanizmalar” kavramını kullanmaktadır (Kıray, 2000: 20). Bu 

mekanizmalar, kırsal ile kentsel olanın arasında bir denge oluşturmaktadır ve bu denge 

mekanizmalarından birisi gecekondu olgusudur (Tekeli, 2000: 30). Tampon 

mekanizmaların işlevi, geleneksel toplum tipinden, modern kent toplumuna geçerken, 

toplumsal çözülmeyi engellemekte ve buhransız bir geçiş sağlamaktadır. Özellikle, 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin kentleşme sürecinde, toplumsal yapının çeşitli 

yönlerini birbirine bağlayan bu mekanizmalar, bütünün bir parçası olarak işlev görmekte 

ve toplumsal değişimi dengede tutmaktadır (Kongar, 2000: 294-295). Dolayısıyla 

araştırma sahası, kentsel dönüşüm politikaları kapsamında gelişme gösterdiğinden, söz 

konusu “tampon mekanizma” özelliğini yitirerek, kente uyum ve bütünleşme sürecini 

yaşamaktadır. Böylece, kentlileşen bireyler, kente özgü yaşam tarzını içselleştirmeye 

başladığı için, sosyal davranış biçimi resmi ikincil ilişkilere göre şekillenmekte ve 

komşuluk ilişkileri ve irtibat sıklığı da kentsel yaşam tarzını yansıtan resmi ilişkilere göre 

değişim göstermekte olduğu söylenebilir. 

Kentsel dönüşümün komşuluk ilişkilerinde zayıflamaya neden olduğu konusunda 

benzer bir çalışmayı, Korkma (2016: 84-94), Alipaşa ve TOKİ konutları bölgesinde 

gerçekleştirmiştir. Korkma’nın bulgularına göre, kentsel dönüşüm komşuluk ilişkilerini 

zayıflatmıştır. Katılımcıların yanıtlarına göre %51 oranında, komşuluk ilişkilerinin 

zayıfladığı yönünde, %37 oranında zayıflamadığını yönünde bulgular elde edilmiştir. 
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Söz konusu değişim, katılımcıların yaş grupları üzerinden değerlendirildiğinde, 

gelişim dönemleri bakımından katılımcıların ilk yetişkinlik dönemi (18-25), orta 

yetişkinlik (26-35), yetişkinlik (36-45), olgunluk (46-60), yaşlılık (61 ve üstü) dönemlerini 

kapsayacak şekilde bir kriter (Yıldırım, 2012: 274) belirlenmiştir. Buna göre, katılımcıların 

yaşları arttıkça, komşuluk irtibatları artmakta ve ilişkiler sıklaşmakta iken, yaşları 

azaldıkça komşuluk irtibatlarında bir azalma yaşandığı bulgularına, yapılan saha çalışması 

sonucu elde edilmiştir. Buna göre yaş grupları ile komşuları ziyaret sıklığı arasındaki ilişki; 

şu anda yaşadığı yere göre Tablo 11’de, daha önceki yaşadığı yere göre ise Tablo 12’de 

sunulmuştur. 

Tablo 11. Katılımcıların Yaş Gruplarına Göre Şu anda Yaşadığı Yerde Komşuları Ziyaret 

Etme Sıklığına Ait Ki-kare Analizi 

X2=25.685, p<0.01 

 

 

 

 

Sıklık ifadeleri 

Yaş grupları 

Genel 18-25 26-35 36-45 46-60 61 ve 

üzeri 

Hiç gitmem 
n 

54 39 35 27 8 163 

% 
33,1 23,9 21,5 16,6 4,9 100,0 

Ara sıra 

giderim 

n 
32 66 41 37 11 187 

% 
17,1 35,3 21,9 19,8 5,9 100,0 

Sık giderim 
n 

10 10 18 9 8 55 

% 
18,2 18,2 32,7 16,4 14,5 100,0 

Toplam 
 N 

96 115 94 73 27 405 

% 
23,7 28,4 23,2 18,0 6,7 100,0 
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Tablo 12. Katılımcıların Yaş Gruplarına Göre Daha Önce Yaşadığı Yerde Komşuları 

Ziyaret Etme Sıklığına Ait Ki-kare Analizi 

X2=19.815, p<0.05 

Tablo 11 ve 12 incelendiğinde, kentsel dönüşüm süreci deneyimleyen 

katılımcılara, şu anda oturulan konutlar ile önceki oturulan konutlarda, komşularını 

ziyaret etme sıklıkları sorulmuş ve katılımcıların şu anda (X2=25.685, p<0.01) ve daha 

önce (X2=19.815, p<0.05) oturdukları konutta komşuları ziyaret etme sıklıkları arasında 

farklılık olduğu saptanmıştır. Bununla beraber, katılımcıların şu anda yaşadığı konutlarda 

ve daha önce yaşadığı konutlarda komşuları ziyaret sıklıkları ile yaş grupları arasında 

farklılık olduğu ve katılımcıların yaşları arttıkça komşuları ziyaret sıklığının da arttığı 

tespit edilmiştir. 

Bu bağlamda, şu anda oturulan konutta komşulara “hiç gitmem” diyen 

katılımcılardan 18-25 yaş grubuna dahil olanların oranı %33,1 iken, 26-35 yaş grubuna 

dahil olanların oranı %23,9 olduğu, 36-45 yaş grubuna dahil olanların oranı %21,5 iken, 

46-60 yaş grubuna dahil olanların oranı %16,6 olduğu görülmektedir. 61 ve üzeri yaş 

grubuna dahil olanların oranı ise %4,9 olarak tespit edilmiştir. Bu durumda, katılımcıların 

yaşları arttıkça komşuları ziyarete “hiç gitmem” diyenlerin oranı azalmaktadır.  

Sıklık ifadeleri 

Yaş grupları 

Genel 

18-25 26-35 36-45 46-60 

61 ve 

üzeri 

Hiç 

gitmezdim 

n 30 27 23 10 1 91 

% 33,0 29,7 25,3 11,0 1,1 100,0 

Ara sıra 

giderdim 

n 42 65 42 37 14 200 

% 21,0 32,5 21,0 18,5 7,0 100,0 

Sık giderdim 
n 24 23 29 26 12 114 

% 21,1 20,2 25,4 22,8 10,5 100,0 

Toplam 
 N 96 115 94 73 27 405 

% 23,7 28,4 23,2 18,0 6,7 100,0 
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Komşulara “ara sıra giderim” diyen katılımcılardan 18-25 yaş grubuna dahil 

olanların oranı %17,1 iken, 26-35 yaş grubuna dahil olanların oranı %35,3, 36-45 yaş 

grubuna dahil olanların oranı %21,9, 46-60 ve 61 ve üzeri yaş gruplarına dahil olanların 

oranı %19,8 ile %5,9 olduğu tespit edilmiştir. Böylece, katılımcıların yaşları arttıkça, 

komşularla irtibat sıklığı da artmakta olduğu görülmektedir. Bu durumda, ergenlik ve ilk 

yetişkinlik grubuna dahil olan 18-25 yaş arası bireylerin komşularla irtibat sıklığı, 

sırasıyla “orta yetişkinlik”, “yetişkinlik ve olgunluk” yaş gruplarına göre daha az olduğu 

tespit edilmiştir. 

Komşulara “sık giderim” diyen katılımcılardan 18-25 yaş grubuna dahil olanların 

oranı %18,2 iken, 26-35 yaş grubuna dahil olanların oranı %18,2, 36-45 yaş grubuna dahil 

olanların oranı %32,7, 46-60 ve 61 ve üzeri yaş gruplarına dahil olanların oranı %16,4 ile 

%14,5 olduğu tespit edilmiştir. Böylece, katılımcıların yaşları arttıkça, komşularla irtibat 

sıklığı da artmakta olduğu söylenebilir (Tablo 11). 

Katılımcıların, daha önce yaşadığı konutta komşuları ziyaret etme sıklığı 

sorulduğunda, komşulara “hiç gitmezdim” diyen katılımcılardan en yüksek orana sahip 

olan %33,0 ile 18-25 yaş grubu olmuştur. Diğer yaş grupları ise, sırasıyla %29,7 ile 26-

35 yaş grubu, %25,3 ile 36-45 yaş grubu, %11,0 ile 46-60 yaş grubu, %1,1 ile 61 ve üzeri 

yaş grubu takip etmektedir.  

Komşulara “ara sıra giderdim” diyen katılımcılardan en yüksek orana %32,5 ile 

26-35 yaş grubu sahip olurken, komşulara “sık giderdim” diyen katılımcılardan en yüksek 

orana %25,4 ile 36-45 yaş grubu ve %22,8 ile 46-60 yaş grubu sahip olmuştur (Tablo 12). 

Katılımcıların önceki ve sonraki durumları, komşuya “sık giderim” davranışı ile 

karşılaştırıldığında, önceki hayata göre şu an yaşadığı yerde komşuya gitme sıklığında 

genel olarak bir azalma olduğu görülmektedir. Bu durum, kentlileşmenin önemli 

göstergelerinden biri olan kente özgü yaşam tarzının içselleştirilmesi sonucu, bireylerin 
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sosyo-kültürel davranışlarında kentlilere özgü değişimlerin yaşanması olarak görülebilir. 

Böylece, kentsel dönüşüm ile kentleşen mekanlarda yüz yüze samimi birincil ilişkiler 

yerini, biraz daha soğuk, sosyal mesafeli, resmi ilişkilere bıraktığını yaş grupları 

üzerinden görmek mümkündür. Bu bağlamda, araştırmada yaş grupları ile komşuları 

ziyaret sıklığı ilişkisine dair elde edilen sonuçlara göre, “Konutlarda yaşayan 

katılımcıların yaşları arttıkça komşuları ziyaret etme sıklığı artmaktadır” hipotezi 

doğrulanmaktadır. 

4.1.2. Akrabalarla Görüşme Sıklığı 

Kentsel dönüşüm süreciyle meydana gelen mekânın dönüşümü, sosyal yaşamda 

bireylerin akrabalarla görüşme sıklığını ve buna bağlı akrabalık ilişkilerini etkilemesi 

mümkündür. Fiziki mekânın değişimi, sosyo-kültürel yaşam tarzının kapsamlı bir 

dönüşümüne neden olabilmektedir. Fiziki mekânda meydana gelen farklılaşma, sosyal 

mekânı etkilemekte, sonrasında sosyal mekânda üretilen kültürel kalıplar farklılaşmakta 

ve nihayetinde toplumsal yapıya kadar bir dizi değişimin nedeni olabilmektedir (Çelik, 

2013: 129). Böylece, toplumsal yapının birçok kurumları gibi, aile ve din kurumu da bu 

değişimden etkilenmesi mümkündür. Özellikle, aile bağları içerisinde akrabalık ilişkileri 

ve birbirleriyle irtibat sıklığı gibi durumları, bu değişimden olumlu veya olumsuz 

etkilenebilmektedir. 

Söz konusu değişimin temel nedenlerinden biri kentsel yenileme ve dönüşümle 

birlikte, kente özgü bir yaşam biçimi ve ona göre davranış kalıplarının ortaya çıkması 

olduğu söylenebilir. Kentsel dönüşüm sürecinde, gecekondu hayatını terk eden bireyler 

kentlileşerek kentle bütünleşmekte ve kente özgü davranış biçimi sergilemeye 

başlamaktadır. Böylece, kentle uyum sağlayan ve bütünleşen bölgelerin sakinleri, kentsel 

mekanla kurduğu sık temas sonucunda, geleneksel değerleri kaybolmakta, akrabalar arası 

görüşme sıklığı ve ilişkiler çözülmeye başlamaktadır (İlbars, 1972: 205). Akrabalar arası 

bu tarz bir çözülme ve ziyaret sıklığındaki farklılaşma, bu çalışmada incelenmiştir. 
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Araştırma sahası, kentsel dönüşümle birlikte maddi ve manevi kültürel olarak 

kentle bütünleşme ve uyum sürecine girdiği söylenebilir. Bu bağlamda, katılımcıların şu 

anda yaşadığı yerde akrabalarla görüşme ve ziyaret sıklıkları ile daha önce yaşadığı yerde 

akrabalarla görüşme ve ziyaret sıklıkları karşılaştırılmış olup, konuyla ilgili istatistiksel 

sonuçlar Tablo 13’de verilmiştir. 

Tablo 13. Katılımcıların Akrabalarıyla Görüşme Sıklığına Ait İstatistiksel Dağılımı 

Sıklık İfadeleri 

Şu an akrabalara gitme 

sıklığı 

Daha önce akrabalara 

gitme sıklığı 

N % N % 

Haftada bir 48 12,1 65 16,4 

İki haftada bir 52 13,1 59 14,9 

Ayda bir 142 35,9 122 30,8 

Düğün, bayram, taziye 

vb. durumlarda 
154 38,9 150 37,9 

Toplam 396 100,0 396 100,0 

Tablo 13 incelendiğinde, katılımcılara kentsel dönüşüm öncesine ait konutlarda 

ve yeni inşa edilen konutlarda yapılan akraba ziyaret sıklıkları sorulmuştur. “Şu an 

akrabalara gitme sıklığı” ile “daha önce akrabalara gitme sıklığı” sorularına yanıt veren 

katılımcılardan, şu anda oturdukları yerde “haftada bir” akrabalarıma giderim diyenlerin 

oranı %12,1 iken, daha önce akrabalarıma giderim diyenlerin oranı %16,4 olduğu 

görülmektedir. Şu anda akrabalarıma “iki haftada bir” giderim diyenlerin oranı %13,1 

iken, daha önce akrabalarıma giderim diyenlerin oranı %14,9 olarak tespit edilmiştir. 

Akrabalarıma şu anda “ayda bir” giderim diyen katılımcıların oranı %35,9 iken, daha 

önce akrabalarıma giderim diyenlerin oranı %30,8 olarak saptanmıştır. Şu anda 

akrabalarıma “Düğün, bayram, taziye vb. durumlarda” giderim diyen katılımcıların oranı 

%38,9 iken, daha önce akrabalarıma giderim diyenlerin oranı %37,9 olarak tespit 
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edilmiştir. Bu durumda, şu an oturulan konutta en yüksek düzeyde akraba ziyaret sıklığı, 

bayramlarda, taziyelerde, düğünlerde vb. zamanlarda yapıldığı istatistiksel verilerden 

tespit edilmiştir. 

Bu konuda benzer bir çalışmayı, Ergun (2011: 262)’un araştırmasında görmek 

mümkündür. Ergun’a göre, akrabalar arası görüşme sıklığı daha çok ayda bir ya da senede 

birkaç kez yaşanmaktadır. Bunun en önemli nedeni ise, kentsel dönüşüm sonucunda, 

ulaşım zorluğunun ortaya çıkması olarak yorumlanmıştır. 

Bununla beraber, katılımcıların şu an yaşadığı konuta göre daha önceki yaşadığı 

yerde hem haftalık olarak hem de iki haftada bir, akrabalarla görüşme sıklığının daha 

yüksek olduğu görülmektedir. Bu noktada, gecekondu yaşam tarzı, akrabalık ilişkilerinin 

çözülmesini bir derece engellediği söylenebilir. Diğer açıdan bakıldığında, kentsel 

dönüşüm sürecinde akrabalık ilişkilerinde çözülme yaşandığı söylenebilir. 

Ayrıca, akrabaları ziyaret etme geleneği, bireylerin eğitim düzeylerine göre 

farklılık gösterebilmektedir. Çünkü eğitim, bireyleri toplumsallaştıran sosyal bir olgudur. 

Bireyi yetiştirmek, onu bir ya da daha fazla topluluğun üyesi olmaya hazırlamak veya 

zorlamak, eğitimin temel fonksiyonudur. Eğitim toplumsal bir süreçtir ve her toplum 

kendisine uygun eğitim sistemine sahiptir. Durkheim’a göre toplum, eğitim sistemini 

belirlerken, eğitim sistemi de toplumu şekillendirmektedir. Ayrıca, eğitim sadece 

toplumsal gereksinimlere karşılık vermez, aynı zamanda toplumun sosyo-kültürel 

değerlerini, ilişkilerini ve bağlarını sürdürme konusunda işlevsel olduğu söylenebilir 

(Aron, 2010: 277-278). 

 Toplumsal olguların fonksiyonu ahlaki olduğunu savunan Durkheim’a göre 

toplumsal kurumlar, toplumsal dayanışmanın hedeflerini yerine getiren fonksiyonlardır. 

Eğitim ile din kurumu, farklı bireyleri toplumsal kollektivite halinde birleştirmekte ve 

ahlaki değerleri güçlendirme noktasında işlevseldir (Swingewood, 1998: 266). Bununla 
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beraber, eğitimin başka bir yönü de bireylerin sosyal olay ve olgular karsısında farklı 

kültürel, dinsel, sosyolojik tutum ve davranışlar sergilemesinde önemli bir etmendir. Bu 

temelde, saha araştırmasında katılımcıların eğitim düzeyi ile akrabaları ziyaret etme 

sıklığı arasındaki ilişki; şu anda yaşadığı yere göre Tablo 14’de, daha önceki yaşadığı 

yere göre ise Tablo 15’de sunulmuştur. 

Tablo 14. Katılımcıların Eğitim Düzeyine Göre Şu anda Yaşadığı Yerde Akraba Ziyareti 

Sıklığına Ait Ki-kare Analizi 

Sıklık ifadeleri 
Eğitim düzeyi 

Genel 
İlkokul Ortaokul/İlköğretim Lise Üniversite 

Haftada bir 
n 4 17 20 7 48 

% 8,3 35,4 41,7 14,6 100,0 

İki haftada bir 
n 6 15 24 7 52 

% 11,5 28,8 46,2 13,5 100,0 

Ayda bir 
n 28 41 50 23 142 

% 19,7 28,9 35,2 16,2 100,0 

Düğün, bayram, taziye 

vb. durumlarda 

 n 18 27 73 36 154 

% 11,7 17,5 47,4 23,4 100,0 

Toplam 
 N 56 100 167 73 396 

% 14,1 25,3 42,2 18,4 100,0 

X2=18.113, p<0.05 

Tablo 15. Katılımcıların Eğitim Düzeyine Göre Daha Önce Yaşadığı Yerde Akraba 

Ziyareti Sıklığına Ait Ki-kare Analizi 

Sıklık ifadeleri 

Eğitim düzeyi Genel 

  

  İlkokul Ortaokul/İlköğretim Lise Üniversite 

Haftada bir 
n 13 17 27 8 65 

% 20,0 26,2 41,5 12,3 100,0 

İki haftada bir 
n 9 18 24 8 59 

% 15,3 30,5 40,7 13,6 100,0 

Ayda bir 
n 18 38 43 23 122 

% 14,8 31,1 35,2 18,9 100,0 

Düğün, bayram, taziye 

vb. durumlarda 

 n 16 27 73 34 150 

% 10,7 18,0 48,7 22,7 100,0 

Toplam 
 N 56 100 167 73 396 

% 14,1 25,3 42,2 18,4 100,0 

X2=14.891, p>0.05 
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Tablo 14 ve 15 incelendiğinde, kentsel dönüşüm süreci deneyimleyen 

katılımcıların eğitim düzeylerine göre, şu anda oturulan yer ile daha önce oturulan yerde, 

akrabalarını ziyaret etme sıklıkları araştırılmış ve katılımcıların daha önce yaşadığı yerde, 

akrabaları ziyaret etme sıklığı ile eğitim düzeyi arasında farklılık aranmıştır. Bu 

bağlamda, daha önce yaşanılan yerde bireylerin akrabalarla irtibat sıklığı ile eğitim 

seviyesi arasında farklılık olmadığı (X2=14.891, p>0.05), yani daha önceki yerde, 

bireylerin akrabalarla görüşme sıklığı ve eğitim düzeyi benzerlik gösterdiği ve bireylerin 

homojen, benzer davranış sergilediği tespit edilmiştir.  

Ancak, kentsel dönüşüm süreci yaşayan katılımcıların şu anda oturdukları yerde, 

akrabaları ziyaret sıklığı ile eğitim düzeyi arasında farklılık olduğu (X2=25.685, p<0.01) 

istatistiksel verilerden elde edilmiştir. Özellikle, lise mezunu katılımcılar, şu an yaşadığı 

yerde %47,4 oranında “düğün, bayram, taziye vb. durumlarda” akrabalarını ziyaret ettiği 

yanıtını vermiştir. Yine lise mezunu katılımcıların akrabaları ziyaret sıklığı sırasıyla, “iki 

haftada bir” ziyaret ederim diyenlerin oranı %46,2, “haftada bir” ziyaret ederim 

diyenlerin oranı %41,7 ve “ayda bir” ziyaret ederim diyenlerin oranı %35,2 şeklinde takip 

etmektedir. Lise mezunlarından sonra en yüksek ziyaret etme oranına ortaokul mezunları 

sahip olmuştur. Bu kapsamda, ortaokul mezunu olup, akrabaları “haftada bir” ziyaret 

ederim diyen katılımcıların oranı %35,4 iken, diğer zamanlar sırasıyla, “ayda bir” giderim 

diyenlerin oranı %28,9, “iki haftada bir” giderim diyenlerin oranı %28,8 ve “düğün, 

bayram, taziye vb. durumlarda” akrabalara giderim diyenlerin oranı ise %17,5 şeklinde 

takip etmiştir. Üniversite mezunlarının da önemli bir orana sahip olduğu nicel verilerden 

anlaşılmaktadır. Bu kapsamda, “düğün, bayram, taziye vb. durumlarda” akrabalarımı 

ziyaret ederim diyen katılımcıların oranı %23,4 iken, diğer zamanlar sırasıyla, “ayda bir” 

akrabaları ziyaret ederim diyenlerin oranı %16,2, “haftada bir” ziyaret ederim diyenlerin 

oranı %14,6 ve “iki haftada bir” giderim diyenlerin oranı %13,5 olarak takip etmiştir. 

İlkokul mezunlarının oranı ise, %19,7 ile “ayda bir” akrabaları ziyaret ederim diyenlerden 
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oluşmaktadır. Diğer ziyaret sıklıkları ise, sırasıyla, %11,7 oranında “düğün, bayram, 

taziye vb. durumlarda”, %11,5 oranında “iki haftada bir” ve %8,3 oranında “haftada bir” 

olarak, akraba ziyaretleri gerçekleştirilmiştir (Tablo 14). 

Genel olarak incelendiğinde, şu an yaşanılan yerde eğitim düzeyi arttıkça 

akrabaları ziyaret sıklığında artış yaşandığı görülmektedir. Şu an yaşanılan yer ile önceki 

yaşanılan yere göre incelendiğinde, önceki yerde zaman aralığı azaldıkça akrabaları 

ziyaret sıklığı artmakta iken, şu an yaşanılan yerde zaman aralığı azaldıkça akraba ziyareti 

azalmakta olduğu söylenebilir. Tüm bu istatistiksel bulgulara göre değerlendirildiğinde 

“Konutlarda yaşayan katılımcıların eğitim düzeyi arttıkça akrabaları ziyaret etme sıklığı 

artmaktadır” hipotezi doğrulanmaktadır. 

4.1.3. Sosyo-ekonomik Yaşam Düzeyine Göre Aylık Geliri Harcama Yeri 

Bireylerin eşyaya karşı duyduğu ilgi ve istek, ekonomi ile yakından ilişkilidir 

(Taplamacıoğlu, 1969: 33-35). Buna bağlı olarak ekonomik gelir ise, bireye veya 

topluluğa emek hizmeti karşılığında, periyodik şekilde akıp gelen para birimini veya 

benzer birimleri ifade ettiği söylenebilir. Buna belirli bir zaman şeridi üzerinde periyodik 

olarak vücut bulan bir satın alma kuvveti de denilebilir. Bununla beraber, bireyler 

varlığını sürdürme içgüdüsü ile çeşitli ihtiyaçlarını karşılama eğilimindedir. Bu bakımdan 

söz konusu ekonomik gelir, bireylerin ihtiyaçlarını karşılama konusunda fonksiyoneldir 

(Eke, 1980: 101-103). Yeme-içme, giyinme, barınma, ulaşım, sağlık, eğitim ve boş zaman 

aktiviteleri gibi ihtiyaçların tatmin şekli ve toplumun tabii çevresinin imkanları, bireyin 

sahip olduğu ekonomik gelir düzeyine göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu bakımdan, 

kentsel hayatta her birey, aynı yaşam tarzına sahip olmayabilir. Demografik farklılaşma, 

sosyal tabakalaşmaya ve diğer statü organizasyonlarına göre değişiklikler göstermesi bu 

konunun en belirgin özelliklerindendir. Buna göre, tabakalaşmış bir toplumun muhtelif 

tabakalarına mensup bireyleri, farklı konutlarda oturabilmekte, farklı giyim ve gıda 

maddelerine sahip olabilmekte ve boş vakitlerini değişik şekillerde değerlendire 
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bilmektedir. Dolayısıyla ekonomik gelir olgusunun, bireyler arasındaki münasebetleri 

düzenleme fonksiyonu, statü ve prestij endeksli oluşu, özellikle göze çarpan bir durumdur 

(Kıray, 2006: 77). Bu nedenle, sosyal sistemi oluşturan aile, din, eğitim, sağlık vb. 

kurumlar, ekonomi ile yakından ilişkilidir ve toplumun sahip olduğu ekonomik durumuna 

göre şekillenebilmektedir. Özelde de durum benzer niteliktedir. Kentsel yaşam 

ortamında, bireylerin sahip olduğu ekonomik düzey, onların sosyal, kültürel ve dini 

hayatlarını ve kentsel yaşam tarzlarını belirlemede işlevseldir. 

Özellikle, kentsel mekânda konutların sunduğu sosyal aktiviteler (düşük gelire 

sahip olanlar, parkı, havuzu vb. aktiviteleri olmayan konutlarda kalabildikleri gibi), sahip 

olunan ekonomik gelire göre farklılık gösterebilmektedir. Bir kısım bireyler, gelirlerini 

ev kirasına yetiştirmeye çalışırken, diğerleri, eğitim, kişisel gelişim ve sağlık alanlarına 

harcayabilmekte ve daha kültürel bir yaşama sahip olabilmektedir. Benzer şekilde, 

bireylerin bir kısmı faturalarını ödemekte zorlanırken, ekonomik geliri daha yüksek olan 

bireyler, çok rahat eğlence ihtiyacını karşılayabilmekte, çocukların gelişimine önem 

verebilmekte veya satın aldıkları lüks konutun taksitlerini ödeyebilmektedir. Tüm bu gelir 

farklılıkları, sosyal hayatta bireylerin yaşam biçimlerini, davranışlarını, kültürlerini ve 

psikolojilerini belirleyebilmektedir. Bu kapsamda, katılımcıların sahip oldukları 

ekonomik gelire göre, yaşadığı konutta öncelikli harcama yerleri sorulmuştur. 

Katılımcıların öncelik sırasına göre (1 en fazla harcama yapılan yer, 5 en az öncelikli 

harcama yapılan yer) verdikleri yanıtların nicel değerleri Tablo 16’da sunulmuştur. 
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Tablo 16. Katılımcıların Öncelikli Gelir Harcama Yerine Göre Dağılımı 

Gelir 

Harcama 

Yeri 

1.Öncelik 

harcama 

2.Öncelik 

harcama 

3.Öncelik 

harcama 

4.Öncelik 

harcama 

5.Öncelik 

harcama 

N % N % N % N % N % 

Gıda ürünleri 193 47,7 136 33,7 50 13,1 5 1,5 2 0,7 

Ev kirası 79 19,5 30 7,4 2 0,5 1 0,3 1 0,3 

Ev taksiti 52 12,8 21 5,2 6 1,6 4 1,2 2 0,7 

Eğlence 1 0,2 7 1,7 6 1,6 5 1,5 5 1,7 

Çocuklar için 7 1,7 37 9,2 59 15,4 36 10,7 13 4,5 

Araba taksiti 5 1,2 10 2,5 7 1,8 1 0,3 0 0,0 

Haberleşme 

(İnternet, 

telefon) 

11 2,7 48 11,9 74 19,3 67 19,9 24 8,2 

Ulaşım 1 0,2 11 2,7 41 10,7 44 13,1 45 15,5 

Eğitim 5 1,2 20 5,0 33 8,6 38 11,3 21 7,2 

Giyim-kuşam 6 1,5 13 3,2 47 12,3 74 22,0 77 26,5 

Ev eşyaları 3 0,7 4 1,0 7 1,8 19 5,6 34 11,7 

Sağlık 0 0,0 15 3,7 38 9,9 30 8,9 27 9,3 

Kişisel gelişim 2 0,5 4 1,0 6 1,6 8 2,4 39 13,4 

Fatura* 40 9,9 47 11,7 7 1,9 5 1,5 1 0,3 

Toplam 405 100,0 403 100,0 383 100,0 337 100,0 291 100,0 

*Fatura: Elektrik, su, doğalgaz ve ortak gider. 

Tablo 16’ya göre, katılımcılar, genel olarak aylık toplam gelirlerinin büyük bir 

kısmını gıda harcamalarına ayırdıkları görülmektedir. Katılımcıların sahip olduğu 

ekonomik gelirin, önem sırası bakımından öncelikli harcama yerlerine göre 

incelendiğinde sırasıyla, birinci öncelikli harcama yeri gıda ürünleri diyenlerin oranı 

%47,7 olarak saptanmıştır. Yine birinci önceliğe göre gıda harcamalarını sırasıyla, ev 

kirası %19,5, ev taksitleri %12,8, faturalar (elektrik, su, doğalgaz ve ortak gider) %9,9, 
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haberleşme (internet, telefon) %2,7, çocuklara %1,7, giyim-kuşam %1,5, eğitim %1,2 

oranında olduğu ve sonrasında diğer harcamalar bu oranları takip ettiği tespit edilmiştir. 

 Önem sırası bakımından, ikinci öncelikli gelir harcama yeri analiz edildiğinde, 

yine gıda ürünleri %33,7 oranıyla, ilk sırada yer aldığı söylenebilir. Önem sırasına göre, 

ikinci öncelikli aylık geliri harcama yeri gıda ürünlerinden sonra sırasıyla, haberleşme 

(internet, telefon) %11,9, faturalar (elektrik, su, doğalgaz ve ortak gider) %11,7, 

çocuklara %9,2, ev kirası %7,5, ev taksiti %5,2, eğitim %5,0, sağlık %3,7, giyim-kuşam 

%3,2, ulaşım %2,7, araba taksiti %2,5, eğlence %1,7 oranında olduğu ve diğer harcamalar 

bu oranları takip ettiği tespit edilmiştir. 

 Önem sırası bakımından üçüncü öncelikli gelir harcama yerinin ilk sırası, %19,3 

oranında haberleşme (internet giderleri ve telefon giderleri) olduğu, haberleşme 

harcamalarını sırasıyla, çocuklara %15,4, gıda ürünleri %13,1, giyim-kuşam %12,3, 

ulaşım %10,7, sağlık %9,9, eğitim %8,6, faturalar (elektrik, su, doğalgaz ve ortak gider) 

%1,9, ev eşyaları %1,8, araba taksiti %1,8, kişisel gelişim %1,6, eğlence %1,6 oranları 

ile diğer harcama yerleri bu oranları takip etmiştir. 

 Önem sırası bakımından dördüncü öncelikli gelir harcama yerinin ilk sırası, %22,0 

oranında giyim-kuşam olduğu görülmektedir. Giyim-kuşam harcamalarını sırasıyla, 

haberleşme (internet giderleri ve telefon giderleri) %19,9, ulaşım %13,1, eğitim %11,3, 

çocuklar %10,7, sağlık %8,9, ev eşyaları %5,6, kişisel gelişim %2,4, eğlence %1,5 

oranları ile diğer harcama yerleri takip etmektedir. 

 Son olarak beşinci öncelikli gelir harcama yerinin ilk sırasında %26,5 oranında 

giyim-kuşam olduğu görülmektedir. Giyim-kuşamı sırasıyla, ulaşım %15,5, kişisel 

gelişim %13,4, ev eşyaları %11,7, sağlık %9,3, haberleşme (internet giderleri ve telefon 

giderleri) %8,2, eğitim %7,2, çocuklar %4,5, eğlence %1,7 oranları ile diğer harcama 

yerleri takip etmektedir (Tablo 16). 
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 Genel olarak analiz edildiğinde, katılımcılar aylık gelirlerini, birinci ve ikinci 

öncelik bakımından en yüksek oranda gıda ürünlerine harcama yaptıkları tespit edilmiştir. 

Devamında ise, öncelikli bakımdan faturalar, giyim-kuşam ve haberleşme takip 

etmektedir. Gıda ürünleri, aylık geliri bu kadar çok etkilemesinin bir nedeni, Türkiye’nin 

tarım toplumundan ziyade tüketim toplumu görüntüsünde olması, kentleşmenin aşırı 

yaygınlaşması ve tarımsal faaliyetlerin azalmasıyla birlikte dışa bağımlılığın ortaya 

çıktığı bir sürecin sonucu olduğu söylenebilir. Ayrıca, konut kiraları ve konut taksitlerinin 

aylık geliri bu kadar etkilemesi, Türkiye’de yaşanan önemli sorunlardan birinin barınma 

sorunu olduğu sonucu çıkarılabilir. 

Bununla beraber, katılımcıların sahip olduğu aylık gelir ile aylık geliri harcama 

yeri arasında bir farklılık olup olmadığı araştırılmış ve bunun için, birinci öncelikli 

harcama yapılan yer dikkate alınmıştır. Bu kapsamda, birinci öncelikli harcama yapılan 

yer içerisinde en yüksek orana sahip olan “gıda ürünleri”, “ev kirası”, “ev taksitleri”, 

“faturalar” ve “diğer: Eğlence, çocuklar için, araba taksiti, haberleşme, ulaşım, eğitim, 

giyim-kuşam, ev eşyaları, sağlık ve kişisel gelişim” harcama yerleri başlığı altındakiler 

ile katılımcıların sahip olduğu aylık gelir düzeyleri karşılaştırılmış olup, aylık gelir düzeyi 

ile aylık geliri harcama yeri arasındaki farklılığı gösteren istatistiksel sonuçlar Tablo 

17’de sunulmuştur. 
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Tablo 17. Katılımcıların Aylık Gelir Düzeyi ile Aylık Geliri Birinci Öncelikli Harcama 

Yeri Arasındaki İlişkiye Dair Ki-kare Analizi 

Aylık gelir 

düzeyi 

Aylık geliri harcama yeri 

Genel Gıda 

ürünleri 

Ev 

kirasına 

Ev 

taksitlerine Faturalar Diğer* 

3,000 TL ve 

altı 

n 97 19 16 6 14 152 

% 63,8 12,5 10,5 3,9 9,2 100,0 

3,001-5,000 

TL 

n 52 25 16 13 9 115 

% 45,2 21,7 13,9 11,3 7,8 100,0 

5,001-

10,000 TL 

n 25 28 17 19 15 104 

% 24,0 26,9 16,3 18,3 14,4 100,0 

10,001 TL 

ve üstü 

 n 19 7 3 2 3 34 

% 55,9 20,6 8,8 5,9 8,8 100,0 

Toplam 
N 193 79 52 40 41 405 

% 47,7 19,5 12,8 9,9 10,1 100,0 

X2=46.656, p<0.01 

Diğer*: Eğlence, çocuklar için, araba taksiti, haberleşme, ulaşım, eğitim, giyim-kuşam, ev 

eşyaları, sağlık ve kişisel gelişim.  

Tablo 17 incelendiğinde, genel olarak katılımcıların gıda ürünleri, ev kirası, ev 

taksiti, faturalar ve diğer harcama yerlerine göre dağılımları sırasıyla, %47,7, %19,5, 

%12,8, %9,9 ve %10,1 olarak tespit edilmiştir. Katılımcıların gelir düzeyleri ile gelirlerini 

birinci öncelikli harcama yerleri ki-kare analiz yöntemine göre analiz edildiğinde, 

bireylerin harcama davranışlarının farklılık gösterdiği (X2=46.656, p<0.01) saptanmıştır.  

Bu bağlamda, katılımcılardan aylık gelir düzeyi “3,000 TL ve altı” olanlar, 

harcama yeri bakımından gelirleri gıda ürünlerine, ev kirasına, ev taksitine, faturalara ve 

diğer harcama yerlerine göre dağılımları sırasıyla, %63,8, %12,5, %10,5, %3,9 ve %9,2 

şeklinde iken,  katılımcılardan aylık gelir düzeyi “3,001-5,000 TL” olanlar, harcama yeri 

bakımından gelirleri gıda ürünlerine, ev kirasına, ev taksitine, faturalara ve diğer harcama 

yerlerine göre dağılımları sırasıyla, %45,2, %21,7, %13,9, %11,3 ve %7,8 olarak 

belirlenmiştir. Katılımcılardan aylık gelir düzeyi “5,001-10,000 TL” olanlar, harcama 

yeri bakımından gelirleri gıda ürünlerine, ev kirasına, ev taksitine, faturalara ve diğer 

harcama yerlerine göre dağılımları sırasıyla, %24,0, %26,9, %16,3, %18,3 ve %14,4 
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şeklinde iken, “10,001TL ve üstü” gelir düzeyine sahip bireylerin harcama yeri ise, gıda 

ürünlerine, ev kirasına, ev taksitine, faturalara ve diğer harcama yerlerine göre dağılımları 

sırasıyla, %55,9, %20,6, %8,8, %5,9 ve %8,8 olarak tespit edilmiştir (Tablo 17). 

Bu değerler incelendiğinde, katılımcılardan aylık gelir düzeyi “3,000 TL ve altı” 

olanlar ile “3,001-5,000 TL” olanlar, aylık gelirlerini temel ihtiyaçları olan beslenme ve 

ev kirasına daha çok harcama yaptığı, geliri “5,001-10,000 TL” olanlar ise, daha çok ev 

taksitlerine harcama yaptığı belirlenmiştir. Bu bağlamda, geliri 5000 TL’den az olanlar, 

beslenme ve barınma gibi zorluklarla mücadele ederken, 5000 TL’den fazla gelire sahip 

olanlar, daha çok ev sahibi olup, ev taksitleri ödeyenler oldukları ve barınma sorununu 

aşmaya çalıştıkları söylenebilir. 10,000 TL’den fazla gelire sahip olanlar ise, çoğunlukla 

barınma ihtiyacını gidermiş ve daha çok, beslenme ihtiyacına harcama yaptığı sonucuna 

varılabilir. 

Gecekondu sahipleri, kentsel dönüşüm sürecinde yapılan konutlar için, 

müteahhitlere gecekondu arsasını konut karşılığında verdiğinde, kentsel dönüşüm 

konutunun fiyatını karşılamada yetersiz kalabilir. Bu durumda, borç veya kredi alarak, ev 

taksitlerini ödemek zorunda kalmaktadır. Bu durumla karşılaşan katılıcılar, daha çok 

“5,001-10,000 TL” gelire sahip, ekonomik durumu biraz daha iyi olan gruptakiler olduğu 

söylenebilir. Buna benzer bir araştırma, Yılmaz (2018: 177-184), tarafından yapılmıştır. 

Yılmaz’ın bulgularına göre, kentsel dönüşüm sonucunda sosyal konuta sahip olma 

konusunda, dar gelirliler daha az konuta sahip olurken, yüksek düzeyde gelire sahip 

olanlar ise, daha fazla konut sahibi olabilmektedir. Katılımcıların %68,8’i bu konuyu dile 

getirdiğini belirtmektedir. 

Tablo 17’ye göre, katılımcıların sahip olduğu aylık gelir düzeyleri ile gelirlerini, 

birinci öncelikli harcama yeri kapsamındakiler istatistiksel olarak karşılaştırıldığında, 

bireylerin harcama davranışlarının farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bununla beraber, 
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“Konutlarda yaşayan katılımcıların aylık gelir düzeyi ile aylık geliri öncelikli harcama 

yeri farklılık göstermektedir” hipotezi doğrulanmaktadır.  

4.1.4. Boş Zamanlarda Yapılan Sosyal Aktiviteler 

Boş zaman (leisure time) kavramı, genel olarak bireyin iş hayatındaki zorunlu 

çalışma durumu gibi rutin etkinlikleri bırakarak, onun yerine oldukça hoşuna giden zevkli 

etkinlikler, kültürel aktiviteler, kişisel gelişim ve dini etkinlikler gibi birçok faaliyetlere 

yönelme durumu olduğu söylenebilir (Marshall, 2005: 682-683). Boş zaman olgusunun 

tarihi, insanlık tarihiyle paralel bir seyir gösterdiğini söylemek mümkün ise de ancak 

özerk, bağımsız bir yaşam alanı olarak algılanmasının tarihi, modern döneme tekabül 

etmektedir. Sanayileşme ile birlikte değişen toplumsal ve kültürel hayat, kendi içinde 

özerk yaşam alanları ortaya çıkarmıştır. Modern dönemin çalışma şartları, zorunlu, 

örgütlü, kuralcı, eşgüdümlü ve ritüel bir kurguya dönüşmesi, zorunlu çalışma/iş dışı 

alanın da endüstrinin egemen ilkeleri doğrultusunda ortaya çıkmasını beraberinde 

getirmiştir. Endüstriyalizmin egemenliği altında boş zaman, bazen çalışmanın yeniden 

üretimi için gerekli sınırlı kullanımı olan bir alan iken, bazen eğlenme, dinlenme, hayattan 

zevk alma alanı ya da bireylerin kendilerini ifade etme, benliklerini kurma, sosyo-kültürel 

kimliklerini inşa etme vb. amaçlara hizmet edici bir işlevi yerine getirdiği de söylenebilir 

(Aytaç, 2002: 232, 257). 

Bu bağlamda, kentsel mekânın kendine özgü sosyal hayat ortamında, bireylerin 

sahip olduğu boş zaman ile söz konusu boş zamanı değerlendirme tarzı hem bireyden 

bireye hem de bireylerin cinsiyetlerine göre farklılaşması mümkündür. Bu kapsamda, 

araştırmaya katılan katılımcıların boş zamanlarını değerlendirme biçimleri ve aktiviteleri 

ile cinsiyetlerine göre birinci öncelikli aktiviteleri arasındaki istatistiksel değerler Tablo 

18 ve Tablo 19’da sunulmuştur. 
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Tablo 18. Katılımcıların Boş Zamanlarda Yaptığı Öncelikli Sosyal Aktiviteler Dağılımı 

Boş zaman 

aktiviteleri 

1.Öncelik 

aktivite 

2.Öncelik 

aktivite 

3.Öncelik 

aktivite 

4.Öncelik 

aktivite 

5.Öncelik 

aktivite 

N % N % N % N % N % 

AVM ye giderim 13 3,2 20 5,3 23 7,0 28 11,4 24 12,5 

Eğlence yerine 

giderim 
10 2,5 6 1,6 16 4,9 15 6,1 18 9,4 

Komşuya giderim 15 3,7 11 2,9 27 8,2 17 6,9 24 12,5 

Televizyon 

seyrederim 
96 23,7 79 20,8 41 12,5 40 16,3 19 9,9 

İnternete girerim  140 34,6 121 31,8 49 14,9 11 4,5 8 4,2 

Kitap, dergi, 

gazete okurum 
23 5,7 28 7,4 30 9,1 22 9,0 12 6,3 

Sinema, tiyatro, 

konsere giderim 
3 0,7 7 1,8 13 4,0 9 3,7 9 4,7 

Açık havada 

dolaşırım 
62 15,3 46 12,1 68 20,7 38 15,5 29 15,1 

Akrabalara 

giderim 
10 2,5 26 6,8 28 8,5 25 10,2 15 7,8 

Spor yaparım 17 4,2 16 4,2 13 4,0 16 6,5 19 9,9 

Dini ibadetlerimi 

yaparım, Kur’an-ı 

Kerim ve dini 

kitap okurum 

16 4,0 20 5,2 21 6,4 24 9,8 15 7,8 

Toplam 405 100,0 380 100,0 329 100,0 245 100,0 192 100,0 

Tablo 18 incelendiğinde, katılımcılar genel olarak boş zaman aktivitelerinin 

büyük bir kısmını internette sörf yaparak ve televizyon seyrederek değerlendirdiği 

belirlenmiştir. Buna göre, katılımcıların boş zaman değerlendirme durumları, önem sırası 

bakımından, birinci öncelikli boş zaman aktivitesi olarak sırasıyla, “internete girerim” 

diyenlerin oranı %34,3, “televizyon seyrederim” diyenlerin oranı %24,0, “açık havada 

dolaşırım” diyenlerin oranı %15,5, “kitap, dergi, gazete okurum” diyenlerin oranı %5,0, 

“spor yaparım” diyenlerin oranı %4,3, “komşuya giderim” diyenlerin oranı %3,8, “AVM 
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ye giderim” diyenlerin oranı %3,3, “dini ibadetlerimi yaparım, Kur’an-ı Kerim ve dini 

kitap okurum” diyenlerin oranı %3,5, “akrabalara giderim” diyen ve “eğlence yerine 

giderim” diyen katılımcıların oranı %2,5 iken, “sinema, tiyatro, konsere giderim” diyen 

katılımcıların oranı %0,8 olduğu istatistiksel değerlerden tespit edilmiştir. 

Katılımcıların boş zaman değerlendirme durumları, önem sırası bakımından, 

ikinci öncelikli boş zaman aktivitesi olarak sırasıyla, “internete girerim” diyenlerin oranı 

%31,8, “televizyon seyrederim” diyenlerin oranı %20,8, “açık havada dolaşırım” 

diyenlerin oranı %12,1,  “kitap, dergi, gazete okurum” diyenlerin oranı %7,4, “akrabalara 

giderim” diyenlerin oranı %6,8, “AVM ye giderim” diyenlerin oranı %5,3, “spor 

yaparım” diyenlerin oranı %4,2, “komşuya giderim” diyenlerin oranı %2,9, “dini 

ibadetlerimi yaparım, Kur’an-ı Kerim ve dini kitap okurum”  diyenlerin oranı %5,2, 

“sinema, tiyatro, konsere giderim” diyenlerin oranı %1.8 iken, “eğlence yerine giderim” 

diyenlerin oranı %1,6 olarak tespit edilmiştir. 

Katılımcıların boş zaman değerlendirme durumları, önem sırası bakımından, 

üçüncü öncelikli boş zaman aktivitesi olarak sırasıyla, “açık havada dolaşırım” diyenlerin 

oranı %20,7, “internete girerim” diyenlerin oranı %14,9, “televizyon seyrederim” 

diyenlerin oranı %12,5,  “kitap, dergi, gazete okurum” diyenlerin oranı %9,1, “akrabalara 

giderim” diyenlerin oranı %8,5,  “komşuya giderim” diyenlerin oranı ise %8,2, “AVM 

ye giderim” diyenlerin oranı %7,0, “dini ibadetlerimi yaparım, Kur’an-ı Kerim ve dini 

kitap okurum” diyenlerin oranı %6,4 iken, “eğlence yerlerine giderim” diyenlerin oranı 

ise %4,9 olarak saptanmıştır. 

Katılımcıların boş zaman değerlendirme durumları, önem sırası bakımından, 

dördüncü öncelikli boş zaman aktivitesi olarak sırasıyla, “televizyon seyrederim” 

diyenlerin oranı %16,3, “açık havada dolaşırım” diyenlerin oranı %15,5, “AVM ye 

giderim” diyenlerin oranı %11,4, “akrabalara giderim” diyenlerin oranı %10,2, “dini 

ibadetlerimi yaparım, Kur’an-ı Kerim ve dini kitap okurum” diyenlerin oranı %9,8, 



180 
 

“kitap, dergi, gazete okurum” diyen katılımcıların oranı %9,0, “komşuya giderim” 

diyenlerin oranı %6,9, “spor yaparım” diyenlerin oranı %6,5, “eğlence yerine giderim” 

diyenlerin oranı %6,1, “internete girerim” diyenlerin oranı %4,5 iken, “sinema, tiyatro, 

konsere giderim” diyen katılımcıların oranı %3,7 olduğu istatistiksel verilerden tespit 

edilmiştir. 

Katılımcıların boş zaman değerlendirme durumları, önem sırası bakımından, 

beşinci öncelikli boş zaman aktivitesi olarak sırasıyla, “açık havada dolaşırım” diyenlerin 

oranı %15,1, “AVM ye giderim” diyenlerin oranı %12,5, “komşuya giderim” diyenlerin 

oranı %12,5, “spor yaparım” diyenlerin oranı %9,9, “televizyon seyrederim” diyenlerin 

oranı %9,9, “eğlence yerine giderim” diyenlerin oranı %9,4, “akrabalara giderim” diyen 

katılımcıların oranı %7,8, “dini ibadetlerimi yaparım, Kur’an-ı Kerim ve dini kitap 

okurum” diyenlerin oranı %7,8, “kitap, dergi, gazete okurum” diyenlerin oranı %6,3, 

“sinema, tiyatro, konsere giderim” diyenlerin oranı %4,7 iken, “internete girerim”  

diyenlerin oranı %4,2 olduğu nicel verilerden tespit edilmiştir. 

Genel olarak incelendiğinde, katılımcıların boş zamanlarda yaptığı birinci ve 

ikinci öncelikli aktivitelerin başında internete girmek, televizyon seyretmek ve açık 

havada dolaşmak daha çok tercih ettikleri bir aktivite olurken, üçüncü, dördüncü ve 

beşinci öncelikli aktivitelerin başında ise, açık havada dolaşmak, AVM ye gitmek ve 

komşuya gitmek gelmektedir. Katılımcıların öncelik verdiği söz konusu sosyal 

aktivitelerden sonra, sırasıyla diğer sosyal aktiviteleri tercih ettikleri görülmektedir 

(Tablo 18). 

Kentsel mekânda, toplumsal ve bireysel refah açısından boş zaman değerlendirme 

algısı, bireyleri daha müreffeh bir hayata hazırlama ve kişiliğini inşa etme durumları için 

bir fırsat oluşturmaktadır. Ancak bireylerin bu fırsatı en güzel, en yararlı biçimde 

değerlendirmesi, onların ilgi, yaş, ekonomik düzey, eğitim ve sahip oldukları sosyal 

yaşam durumlarına göre değişebildiği gibi, cinsiyetlerine göre de farklılık 
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gösterebilmektedir. Bu bağlamda, katılımcıların cinsiyetleri ile boş zaman değerlendirme 

aktiviteleri arasındaki farklılığı gösteren istatistiksel sonuçlar Tablo 19’da sunulmuştur. 

Tablo 19. Katılımcıların Cinsiyetleri ile Boş Zamanda Yaptıkları Birinci Öncelikli 

Aktiviteler Arasındaki Duruma Dair Ki-kare Analizi 

Boş zaman aktiviteleri 

  

Cinsiyet 

Toplam 

Erkek Kadın 

N % N % N % 

AVM ye giderim 6 2,6 7 4,0 13 3,2 

Eğlence yerlerine giderim 5 2,2 5 2,9 10 2,5 

Komşuma giderim 2 0,9 13 7,4 15 3,7 

Televizyon seyrederim 48 21,0 48 27,4 96 23,8 

İnternete girerim 78 34,1 62 35,4 140 34,7 

Kitap, dergi, gazete okurum 10 4,4 13 7,4 23 5,7 

Sinema, tiyatro, konsere giderim 3 1,3 0 0,0 3 0,7 

Açık havada dolaşırım 53 23,1 9 5,1 62 15,3 

Akrabalarıma giderim 5 2,2 5 2,9 10 2,5 

Spor yaparım 11 4,8 6 3,4 17 4,2 

Dini ibadetlerimi yaparım, Kur’an-ı Kerim ve 

dini kitap okurum 

8 3,5 8 4,5 16 4,0 

Genel 229 100,0 176 100,0 405 100,0 

X2=39.616, p<0.001 

Tablo 19 incelendiğinde, katılımcıların cinsiyetlerine göre, tercih ettikleri sosyal 

aktiviteler bakımından, internete girerim diyen kadınların oranı %35,4 ve televizyon 

seyrederim diyen kadınların oranı %27,4 olduğu görülmektedir. Aynı aktiviteler erkekler 

için incelendiğinde, erkeklerin internete girme oranı %34,1 ve televizyon seyretme oranı 

%21,0 olduğu, nicel verilerden tespit edilmiştir. Boş zamanlarda sosyal aktivite olarak 
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açık havada dolaşırım diyen erkeklerin oranı %23,1 iken, kadınlarda bu oran %5,1 olarak 

saptanmıştır. Boş zamanımda sosyal aktivite olarak komşuma giderim diyen kadınların 

oranı %7,4 iken, erkekler için bu oran %0,9 olarak belirlenmiştir. Sosyal aktivite 

bakımından, kitap, dergi, gazete okurum diyen kadınların oranı %7,4 iken, erkekler için 

bu oran %4,4 olarak tespit edilmiştir. Bununla birlikte, erkeklerin sinema, tiyatro, konsere 

giderim diyenlerin oranı %1,3 iken, aynı aktiviteler için kadınların oranı %0,0 olarak 

saptanmıştır. 

Bu veriler ışığında, erkeklere göre kadınların daha fazla internete girdikleri, 

televizyon seyrettikleri, komşuya gittikleri, kitap-dergi-gazete okudukları görülürken, 

kadınlara göre erkeklerin daha fazla açık havada dolaştıkları, spor yaptıkları, tespit 

edilmiştir. Bu bağlamda, erkeklere göre kadınların, söz konusu sosyal aktiviteler için daha 

fazla boş zamana sahip olmaları, onların iş hayatında daha az yer aldığı sonucu 

çıkarılabilir. Ayrıca, katılımcıların cinsiyetlerine göre, boş zaman aktiviteleri bakımından 

dini aktiviteleri incelendiğinde, kadınların (%4,5) erkeklere (%3,5) göre, dini ibadetlerine 

daha fazla zaman ayırdıkları tespit edilmiştir. Bu durumda, erkeklere göre kadınlar, dini 

aktivitelerle daha ilgili olduğu söylenebilir (Tablo 19).  

Boş zamanda yapılan sosyal aktiviteler, katılımcıların cinsiyetlerine göre 

değerlendirildiğinde, erkekler ve kadınlar arasında boş zaman aktiviteleri arasında 

farklılık olduğu tespit edilmiştir (X2=39.616, p<0.001). Bu konuda “Konutlarda yaşayan 

katılımcıların cinsiyetleri ile boş zamanlarda yapılan öncelikli sosyal aktiviteler farklılık 

göstermektedir” yönündeki hipotez doğrulanmaktadır. 

4.1.5. İnternet ve Sosyal Medya Hesabı Kullanımı 

İletişim fenomeni, insanlık tarihi boyunca geliştirilerek değişimini sürdürmekte 

ve günümüz teknoloji dünyasında yeni bir boyut kazandığı görülmektedir. Günümüz 

modern dünyada oldukça popüler olan iletişim araçlarından biri ise internet ve internet 

üzerinden paylaşılan sosyal paylaşım ağlarıdır. İnternet kullanıcıları, bu fenomenin sosyal 



183 
 

boyutunu oluştururken, kitlesel ve etkileşime açık yapısı ise, sosyal medya mecralarını 

oluşturmaktadır.  

Sosyal medya mecraları, küresel çapta bireyleri ve toplumları tek bir ekran 

üzerinde bir araya getirerek, coğrafi sınırları aşan bir iletişim süreci yaşatmaktadır. 

Böylece, sosyal ağlar düzleminde bireyler, birçok aktiviteyi gerçekleştirmenin yanı sıra, 

özgür düşüncelerini paylaşabilmekte, bilgiye erişip gündemi takip edebilmekte, 

eğlenebilme, sohbet edebilme ve boş vakitlerini değerlendirebilme imkânı 

bulabilmektedir. Bu bağlamda, katılımcıların internet ve sosyal medya kullanma durumu 

araştırılmış olup, internet kullanma sıklıkları, sosyal medya kullanma durumu ve sosyal 

medya mecralarında takip ettikleri konular tespit edilerek, ilgili başlıklar altında 

incelenip, analiz sonuçları tablolar halinde verilmiştir. 

4.1.5.1. İnternet Kullanma Durumu 

İnternet, birçok bilgisayar sistemini birbirine entegre eden, küresel çapta yaygın 

olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. Diğer bir ifadeyle, toplumsal ve teknolojik 

düzlemde her türlü değişikliklerden etkilenerek söz konusu değişime kendisini kısa 

sürede adapte edebilen ve kullanıcılarına önemli olanaklar sunabilen bir iletişim aracıdır 

(Solmaz vd., 2013: 24). Bu olanaklardan bazıları, haberleşmeden bilgi paylaşımına, 

habercilikten medyaya, tanıtım ve reklamdan seyahat ve tatile, kamu hizmetlerinden 

bankacılık ve ticarete, dini aktivitelerden sanal cemaate, eğlenceden sosyal ilişkiler ve 

kültürler arası etkileşime, çevre ve sağlıktan eğitime ve günlük yaşamı ilgilendiren birçok 

alanda görülmekte (Güler vd., 2016: 2) ve hayata yenilikler getirerek işlevselliğini 

artırmaktadır. 

Bu bağlamda, araştırma kapsamında katılımcılara internet kullanma durumu ve 

kullanım sıklığı sorulmuştur. İnternet kullanma durumu, katılımcıların cinsiyet, eğitim, 

ekonomik düzey ve mesleğe göre farklılık gösterebildiği gibi yaş gruplarına göre de 

değişkenlik gösterebilmektedir. Bu nedenle, katılımcıların internet kullanma sıklığı ile 
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yaş gruplarına göre internet kullanma sıklığı araştırılmış olup, konu ile ilgili istatistiksel 

analiz sonuçları Tablo 20 ve Tablo 21’ de verilmiştir. 

Tablo 20. Katılımcıların İnternet Kullanma Sıklığı  

İnternet kullanma sıklığı 
Değerler 

N % 

Her gün 342 84.4 

Haftada birkaç kez 32 7.9 

Hiç kullanmıyorum 31 7.7 

Toplam 405 100.0 

 Tablo 20 incelendiğinde, katılımcıların %84,4’ü “her gün” internet kullandığını 

belirtmiştir. “haftada birkaç kez” internet kullandığını belirten katılımcıların oranı %7,9 

iken, “hiç internet kullanmıyorum” diyen katılımcıların oranı ise, %7,7 olarak tespit 

edilmiştir. Buna göre, araştırma sahasında, katılımcıların internet kullanım seviyesi 

oldukça yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

 Kentsel yaşamda, modern kentli birey olmanın bir göstergesi de kitle iletişim 

araçlarını takip etmesi ve duyduğu ilgidir. Buna göre, kitle iletişim araçlarından olan 

internet, kullanım sıklığı bakımından bireylerin yaş gruplarına bağlı olarak ilgi, ihtiyaç, 

eğlence, iş, eğitim vb. aktiviteler bakımından kullanım farklılığı gösterebilmektedir. Bu 

nedenle, katılımcıların yaş gruplarına göre internet kullanma sıklığı arasındaki ilişki 

araştırılmış olup, bununla ilgili istatistiksel sonuçlar Tablo 21’de sunulmuştur. 
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Tablo 21. Katılımcıların Yaş Grupları ile İnternet Kullanma Sıklığı Arasındaki İlişkiye 

Ait Ki-kare Analizi 

Yaş grupları 
Katılımcıların internet kullanma sıklığı  

Toplam Her gün Haftada birkaç kez Hiç kullanmıyorum 

18-25 
n 94 2 0 96 

% 97,9 2,1 0,0 100,0 

26-35 
n 101 10 4 115 

% 87,8 8,7 3,5 100,0 

36-45 
n 84 10 0 94 

% 89,4 10,6 0,0 100,0 

46-60 
n 55 8 10 73 

% 75,3 11,0 13,7 100,0 

61 ve üzeri 
n 8 2 17 27 

% 29,6 7,4 63,0 100,0 

Genel 
N 342 32 31 405 

% 84,4 7,9 7,7 100,0 

X2=147.332, p<0.001 

Tablo 21 incelendiğinde, en yüksek orandan başlayıp aşağıya doğru 

sıralandığında, “18-25” yaş grubu bireylerden “her gün” internete girerim diyenlerin 

oranı %97,9, “36-45” yaş grubu bireylerden “her gün” internete girerim diyenlerin oranı 

%89,4, “26-35” yaş grubu bireylerden “her gün” internete girerim diyenlerin oranı %87,8, 

“46-60” yaş grubu bireylerden “her gün” internete girerim diyenlerin oranı %75,3 ve “61 

ve üzeri” yaş grubu bireylerden “her gün” internete girerim diyenlerin oranı %29,6 olarak 

saptanmıştır. Bu durumda “her gün” internet kullanan yaş grupları arasında farklılık 

olduğu söylenebilir. Özellikle yaş grupları arttıkça, günlük internet kullanma sıklığında 

azalma olduğu görülmektedir. 

“Haftada birkaç kez” internete girerim diyen katılımcılardan “46-60” yaş grubu 

bireylerin oranı %11,0, “36-45” yaş grubu bireylerin oranı %10,6, “26-35” yaş grubu 

bireylerin oranı %8,7, “61 ve üzeri” yaş grubu bireylerin oranı %7,4 ve “18-25” yaş grubu 

bireylerin oranı %2,1 olarak tespit edilmiştir. Bu verilere göre, en fazla orana sahip grup, 

“46-60” yaş grubu iken, en az orana sahip grup “18-25” yaş grubu olmuştur. 
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“Hiç internet kullanmıyorum” diyen katılımcıların başında %63,0 orana sahip “61 

ve üzeri” yaş grubu gelmektedir. Ardından %13,7 oranla “46-60” yaş grubu gelirken, 

%3,5 oranla “26-35” yaş grubu takip etmektedir. “36-45” yaş grubu ile “18-25” yaş grubu 

bireylerin oranı %0,0 olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, katılımcıların internet kullanma 

sıklığı ile yaşları arasındaki farklılıklar, yapılan ki-kare sonuçlarına göre anlamlı 

bulunmuştur (X2=147.332, p<0.001). Buna göre, “Konutlarda yaşayan katılımcıların 

yaşları azaldıkça internet kullanma sıklığı artmaktadır” hipotezi doğrulanmaktadır. 

4.1.5.2. Sosyal Medya Hesabı Kullanma Durumu 

Sosyal medya, internet düzlemi üzerine kurulan ve kullanıcı tarafından içerik 

oluşturmaya, biçimlendirmeye ve değiştirmeye olanak sağlayan dijital bir ortamdır. 

Sosyal medya, ağlar ve kolektifler oluşturmak için kullanılan çevrim içi iletişim biçimi 

olarak, bireylerin mesaj, bilgi, fikir ve videolar gibi içerikleri paylaşabildiği dijital 

mecralar zeminidir. Bu geliştirilmiş modern medya ortamını güçlü kılan etmenler ise, 

özgür, sınırsız, global ve değişken olması gibi temel dinamikler olduğu söylenebilir. 

Geleneksel medya kalıplarının dışında, bireylere karşılıklı iletişim, etkileşim ve paylaşım 

sunmaktadır. Bireyler, sahip oldukları herhangi bir resim, video, bilgi ya da ideolojiyi 

paylaşabilmektedir. Böylece, karşı taraftaki kullanıcıyı yönlendirebilmekte, fikirsel, 

dinsel ve ideolojik anlamda örgütlenmesine olanak tanımaktadır. Bunula beraber sosyal 

medya, küresel kent haline gelen dünya genelinde olduğu gibi, Türkiye’de de geniş bir 

kullanıcı kitlesine sahiptir. Özellikle Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, Youtube 

gibi sosyal medya mecraları ve uygulama ağları, oldukça yüksek bir kullanıcı oranına 

sahiptir (Oyman, 2016: 129-131). 

Bu bağlamda, araştırmanın konularından birisi de katılımcıların sosyal medya 

kullanıp kullanmama durumları, hangi sosyal medya mecralarını kullandıkları ve sosyal 

medyada takip ettikleri konular neler olduğu araştırılmış olup, konu ile ilgili istatistiksel 

sonuçlar sırasıyla, Tablo 22, Tablo 23 ve Tablo 24’de verilmiştir. 
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Tablo 22. Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Sosyal Medya Hesabı Kullanma Durumuna 

Dair Ki-kare Analizi 

Cinsiyet 
Sosyal medya hesabı kullanma durumu 

Genel Evet Hayır 

Erkek 

n 209 20 229 

% 91,3 8,7 100.0 

Kadın 

n 171 5 176 

% 97,2 2,8 100.0 

Toplam 

N 380 25 405 

% 93,8 6,2 100,0 

X2=5.940, p<0.05 

 Tablo 22 incelendiğinde, genel olarak katılımcılara sosyal medyayı kullanıp 

kullanmadığı sorulmuş ve bu konuda %93,8 oranında “evet”, %6,2 oranında “hayır” 

yanıtını verdikleri belirlenmiştir.  

Buna göre, katılımcıların yüksek bir oranla sosyal medyayı kullandıkları 

görülmektedir. Katılımcıların cinsiyetlerine göre sosyal medya hesabı kullanma 

durumları incelendiğinde, erkekler %91,3 oranında evet, %8,7 oranında hayır dedikleri, 

kadınların ise %97,2 oranında evet, %2,8 oranında hayır dedikleri tespit edilmiştir. 

 Erkeklere göre kadınların, daha fazla sosyal medya kullanmakta olduğu 

istatistiksel sonuçlardan tespit edilmiştir. Bu bağlamda, yapılan ki-kare analiz sonuçları 

ışığında, katılımcıların sosyal medya hesabı kullanım durumları, cinsiyetleri bakımından 

farklı davranışlar (X2=5.940, p<0.05) sergiledikleri söylenebilir. Buna göre “Erkeklere 

göre kadınlar daha fazla sosyal medya hesabı kullanmaktadır” hipotezi 

doğrulanmaktadır 

Bununla beraber, katılımcıların kullandığı çeşitli sosyal medya ağları ve iletişim 

mecralarının cinsiyete göre dağılımları Tablo 23’de sunulmuştur. 
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Tablo 23. Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Çeşitli Sosyal Medya Ağlarını Kullanma 

Davranışına Ait İstatistiksel Dağılımı 

Cinsiyet 
Sosyal medya kullanım platformları 

Facebook Twitter İnstagram Whatsapp YouTube 

Erkek n 107 53 138 185 111 

% 52,5 26,0 67,6 90,7 54,4 

Kadın n 63 26 125 161 103 

% 37,1 15,3 73,5 94,7 60,6 

Toplam 
N 170 79 263 346 214 

% 45,5 21,1 70,3 92,5 57,2 

Tablo 23’e göre, katılımcıların genel açıdan çeşitli sosyal medya ağlarını 

kullanma tercihleri arasında, en yüksek düzeyde %92,5 oranında “Whatsapp” 

kullandıkları belirlenirken, diğerleri sırasıyla; %70,3 oranında “İnstagram”, %57,2 

oranında “YouTube”, %45,5 oranında “Facebook” ve son olarak %21,1 oranında 

“Twitter” kullandıkları tespit edilmiştir. 

Özel olarak, cinsiyetlerine göre analiz edildiğinde, katılımcıların cinsiyetleri ile 

çeşitli sosyal medya ağlarını kullanma tercihleri arasında, erkeklerden “Facebook” 

kullananların oranı %52,5, “Twitter” kullananların oranı %26,0, “İnstagram” 

kullananların oranı %67,6, “Whatsapp” kullananların oranı %90,7, “YouTube” 

kullananların oranı %54,4 olduğu belirlenmektedir. Erkekler arasında en fazla kullanılan 

sosyal ağ “Whatsapp” iken, diğer platformlar sırasıyla, “İnstagram”, “YouTube”, 

“Facebook” ve son olarak “Twitter” gelmektedir. 

Sosyal ağ platformu kullanan kadınlardan ise, “Facebook” kullananların oranı 

%37,1, “Twitter” kullananların oranı %15,3, “İnstagram” kullananların oranı %73,5, 

“Whatsapp” kullananların oranı %94,7, “YouTube” kullananların oranı %60,6 olduğu 

görülmektedir. Kadınlar içerisinde en fazla kullanılan sosyal ağ “Whatsapp” iken, diğer 

platformlar sırasıyla, “İnstagram”, “YouTube”, “Facebook” ve son olarak “Twitter” 

gelmektedir. 
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Bu veriler ışığında, kadınlara göre erkekler, daha fazla “Facebook” ve “Twitter” 

kullanmakta iken, erkeklere göre kadınlar ise, daha fazla “Whatsapp”, “İnstagram” ve 

“YouTube” kullanmakta olduğu saptanmıştır. Bunun nedeni, kadınlara göre erkeklerin 

daha fazla iş hayatında olmaları ve kadınlardan ev hanımı olanların Whatsapp yazışmaları 

ve görüntülü konuşmalar ile çevrimiçi video paylaşım ağları ve sosyal medya 

platformlarında yemek, sağlık ve çocuk eğitimi gibi aktivitelere daha fazla zaman 

ayırdıkları söylenebilir. 

4.1.5.3. Sosyal Medya Ortamında Takip Edilen Konular 

Sosyal medya mecralarında ilgi çeken ve buna bağlı takip edilen konular 

bireylerin bulunduğu kentsel-kırsal alana göre değişebildiği gibi, bireylerin 

cinsiyetlerine, yaşlarına, eğitim düzeylerine, mesleksel faaliyetlerine, ekonomik 

durumlarına, ideolojilerine, dini yaşantısına, zevklerine, kültürel değerlerine ve sosyal 

ortamına göre farklılık gösterebilmektedir. Araştırmada genel olarak, katılımcıların 

sosyal medya mecralarında ilgi duyduğu ve takip ettiği konular, çoklu analiz yöntemine 

göre incelenmiş olup, tanımlayıcı istatistikleri Tablo 24’de sunulmuştur. 

Tablo 24. Katılımcıların Sosyal Medyada Takip Ettiği Konulara Göre Çoklu Analiz 

Yöntemi Tanımlayıcı İstatistikleri 

Sosyal medya konuları 
Tanımlayıcı İstatistikler 

N % 

Eğitim (Aile, çocuk yetiştirme, kişisel gelişim vb.) 151 15,1 

Haberler/Toplumsal sorunlar 271 27,2 

Magazin (Estetik, güzellik, moda, eğlence vb) 165 16,5 

Sağlık 97 9,7 

Siyasi paylaşımlar 64 6,4 

Kültür, sanat ve spor 117 11,7 

Yemek tarifleri 75 7,5 

Dini konular 57 5,7 

Toplam 997 100,0 

Tablo 24 incelendiğinde, çoklu analiz yöntemi ile elde edilen tanımlayıcı 

istatistiklere göre, genel olarak sosyal medyada takip edilen konular “eğitim (aile, çocuk 
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yetiştirme, kişisel gelişim vb.)”, “haberler/toplumsal sorunlar”, “magazin (estetik, 

güzellik, moda, eğlence vb.)”, “sağlık”, “siyasi paylaşımlar”, “kültür, sanat ve spor”, 

“yemek tarifleri” ve “dini konular” olmakla birlikte, takip edilme oranları sırasıyla; 

%15,1, %27,2, %16,5, %9,7, %6,4, %11,7, %7,5 ve %5,7 olarak tespit edilmiştir. Bu 

veriler ışığında katılımcıların en fazla haberleri/toplumsal sorunları takip ettikleri, ikinci 

olarak magazin konularını ve üçüncü olarak ise, eğitim konularını takip ettikleri 

görülmektedir. Dini konular ise daha az takip edilen konular arasında yer almıştır. 

Katılımcıların en fazla takip ettiği konular arasında toplumsal sorunların takip 

edilmesinin sebebi, kentsel mekânın kendine özgü heterojen yapısı gereği, kentsel 

yaşamda kaçınılmaz olan sosyal olaylar, toplumsal sorunlar, ekonomik kriz ile bireylerin 

karşılaştıkları fiziki problemler olduğu söylenebilir. Bununla beraber sosyal medyada 

takip edilen konular bireylerin eğitim seviyesine göre de farklılık gösterebilmektedir. Bu 

kapsamda, katılımcıların eğitim seviyesi ile sosyal medya mecralarında takip ettiği 

konular arasındaki ilişki Tablo 25’de verilmiştir. 
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Tablo 25. Katılımcıların Eğitim Durumuna Göre Sosyal Medyada Takip Ettiği 

Konulara Dair Çoklu Analiz Yöntemi Ki-kare Analizi 

Medyada takip edilen konular 
Eğitim düzeyi 

İlkokul Ortaokul/İlköğretim Lise  Üniversite 

Eğitim (Aile, çocuk yetiştirme, 

kişisel gelişim vb.) 

n 16 33 73 29 

% 10,6 21,9 48,3 19,2 

Haberler/Toplumsal sorunlar n 34 66 116 55 

% 12,5 24,4 42,8 20,3 

Magazin (Estetik, güzellik, 

moda, eğlence vb.) 

n 10 37 82 36 

% 6,1 22,4 49,7 21,8 

Sağlık n 16 11 55 15 

% 16,5 11,3 56,7 15,5 

Siyasi paylaşımlar n 4 12 29 19 

% 6,3 18,8 45,3 29,7 

Kültür, sanat ve spor n 4 30 55 28 

% 3,4 25,6 47,0 23,9 

Yemek tarifleri n 10 19 37 9 

% 13,3 25,3 49,3 12,0 

Dini konular n 11 14 21 11 

% 19,3 24,6 36,8 19,3 

Toplam 
N 44 91 171 74 

% 11,6 23,9 45,0 19,5 

Tablo 25’e göre, katılımcıların sosyal medyada takip ettiği konulardan, ilk üç 

konu dikkate alındığında ve katılımcıların eğitim düzeylerine göre ilişkilendirildiğinde, 

“ilkokul mezunu” olanlar %19,3 oranında en fazla “dini konuları” takip ettikleri 

görülmektedir. İkinci olarak %16,3 oranında “sağlık”, üçüncü olarak %13,3 oranında 

“yemek tarifleri” takip ettikleri belirlenmiştir. “Ortaokul/İlköğretim” mezunu olanların 

%25,6’sı “kültür, sanat ve spor”, ikinci olarak %25,3 oranında “yemek tarifleri”, üçüncü 

olarak ise %24,6 oranında “dini konular” takip ettikleri belirlenmiştir. “Lise mezunu” 

olanların sosyal medyada takip ettiği konular arasında %56,7 oranında en fazla “sağlık”, 

ikinci olarak %49,7 oranında “magazin (estetik, güzellik, moda, eğlence vb.)”, üçüncü 

olarak %49,3 oranında “yemek tarifleri” konularını takip ettikleri tespit edilmiştir. 

“Üniversite mezunu” olanların ise %29,7 oranında en fazla “siyasi paylaşımlar”, ikinci 

olarak %23,9 oranında “kültür, sanat ve spor” konularını, üçüncü olarak %21,8 oranında 
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“magazin (estetik, güzellik, moda, eğlence vb.)” konularını takip ettikleri belirlenmiştir 

(Tablo 25). 

Katılımcıların eğitim durumları ile sosyal medyada takip ettiği konular arasındaki 

ilişki, çoklu karşılaştırma analiz yöntemine göre elde edilen ki-kare analizi sonucunda, 

oransal farklılıklar tespit edilmiştir. Çoklu karşılaştırma yöntemi ile yapılan ki-kare testi 

analiz sonucunda, ki-kare p değeri elde edilememektedir. Bu nedenle yüzde değerlerin 

farklılıkları göz önünde bulundurulduğunda, “Konutlarda yaşayan katılımcıların eğitim 

düzeyine göre dijital ortamda takip ettiği konular farklılık göstermektedir” yönündeki 

hipotez doğrulanmaktadır. 

4.2. Yaşanılan Konut ve Konuttan Memnuniyet Durumu 

Toplumlar, biyolojik organizmalar gibi basit yapılardan karmaşık yapılara doğru 

bir değişim göstermektedir. Geleneksel değer ve ilişkilerin hâkim olduğu homojen kabile 

topluluklarından, heterojen, gelişmiş, bütünleşmiş ve farklılaşmış modern toplumlara 

doğru gelişimsel serüveni devam etmektedir (Slattery, 2014:94). Benzer şekilde, aile 

bireylerinin doğal ve uygar ihtiyaçlarını karşılayan barınaklar, konutlar da söz konusu 

gelişimi ve değişimi yaşamaktadır. Konutlar, aile bireylerini barındıran ilkel 

barınaklardan, mağaralardan, günümüz uygar, modern barınaklara konforlu konutlara, 

apartmanlara ve sitelere değiştiği görülmektedir (Kösemihal, 1967: 180). Bu bağlamda 

araştırma sahası, biyolojik organizmaya benzer biçimde büyüyen, değişen ve bu 

değişimle birlikte sosyo-kültürel yapıları da sürekli değişen mekânsal yerlerden biri 

olduğu söylenebilir. Bu yerleşim yerinin eskimiş, yıpranmış gecekondu yapıları yıkılarak, 

yerlerine modern yapılar, apartmanlar ve siteler yapılmaktadır. Ancak, gecekondu 

yapıları az da olsa hala mevcuttur. Bu bağlamda, bölgede yaşayan katılımcıların, yaşadığı 

konut tipi araştırılmış ve elde edilen istatistiksel değerler Tablo 26’da sunulmuştur. 
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Tablo 26. Katılımcıların Yaşadığı Konut Tipine Göre Dağılımı 

Oturulan konut tipi N % 

Müstakil Gecekondu 15 3,7 

Apartman Dairesi 353 87,2 

Güvenlikli Site 37 9,1 

Toplam 405 100,0 

Tablo 26’da sunulan istatistiksel değerlere göre, en yüksek orana sahip katılımcı, 

apartman dairesinde yaşamaktadır. Apartmanda oturanların oranı %87,2 (353 kişi) olarak 

saptanmıştır. Bu apartmanlar, daha önce gecekonduların yıkılarak, onun yerine müteahhit 

anlaşmalı veya inşaat şirketleri tarafından kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen 

binalar olmaktadır. Güvenlikli sitelerde oturan katılımcıların oranı ise, %9,1 (37 kişi) 

olarak görülmektedir. Müstakil gecekonduda oturanların oranı ise, %3,7 (15 kişi) olarak 

saptanmıştır. Gecekondu yapılarında anket yapılmasının nedeni, örneklemde kura 

aralığının gecekondu yapılarına denk gelmesidir. Gecekondululardan önemli bilgiler ve 

veriler elde edileceği düşüncesinden hareketle, saha çalışmasında denk gelen 

gecekondular da dikkate alınmıştır. 

4.2.1. Oturulan Konuttan Memnuniyet Durumu 

Saha çalışması kapsamında, katılımcılara “Şu an yaşadığınız evden memnuniyet 

durumunuz nedir?” sorusu yöneltilmiştir. Alınan yanıtların frekans değerleri ve yüzdelik 

oranları tablo 27’de verilmiştir. 
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Tablo 27. Katılımcıların Konuttan Memnuniyet Düzeyine Göre Dağılımı 

Konuttan memnuniyet düzeyi N % 

Çok memnunum 75 18,5 

Memnunum 265 65,4 

Kararsızım 29 7,2 

Memnun değilim 25 6,2 

Hiç memnun değilim 11 2,7 

Toplam 405 100,0 

 Tablo 27’deki istatistiksel veriler incelendiğinde, konuttan memnun olan 

katılımcıların oranı, %65,4 (265 kişi) olarak belirlenmiştir. Katılımcıların %18,5’i (75 

kişi) konuttan çok memnun olduğunu belirtmiştir. Konuttan memnuniyet konusunda 

kararsızım ya da idare eder diyen katılımcıların oranı %7,2 (29 kişi) olduğu 

görülmektedir. Konuttan memnun değilim diyenlerin oranı ise %6,2 (25 kişi) iken, 

konuttan hiç memnun değilim diyenlerin oranı %2,7 (11 kişi) olarak saptanmıştır. Bu 

nicel değerlere göre, katılımcıların %83,9’u (340 kişi) konuttan memnun veya çok 

memnun olarak, oldukça yüksek bir oranda tabloya yansımıştır. Bu bağlamda, araştırma 

sahasında kentsel dönüşüm sürecini deneyimleyen katılımcıların yüksek bir oranı, genel 

açıdan konutlarından memnun oldukları tespit edilmiştir. Bu noktada, katılımcıların 

önceki yaşam tarzlarına göre, şu an yaşadığı konuttan memnun olmaları, onların bir 

yönüyle kente uyum ve bütünleşme konusunda kentlileşme yaşadığı söylenebilir. Ancak, 

bina ve yaşanılan dairenin ayrıntılı incelemesi ve konutun olumlu veya olumsuz etki yönü 

araştırıldığında, memnuniyet dereceleri değişebilmekte, bireylerin farklı istek ve 

beklentileri ya da tercihleri olabilmektedir. Buna dair elde edilen bilgiler, yaşanılan 

konutun sosyal hayata etkisi ve nedenleri adlı gelecek başlıklar altında 

değerlendirilmiştir.   

 



195 
 

4.2.2. Sosyal Hayat Bakımından Yaşamak İstenilen Konut Tipi 

 Kentsel ortamda, bireylerin doğasına uygun özgürce, huzurlu ve mutlu bir şekilde 

yaşamak istediği dünyası, sosyal sistemin en küçük fonksiyonel mekanizması olan aile 

birimidir denilebilir. Bireylerin küçük dünyası olan aile hayatı ise, kendini güvende 

hissedeceği barınak olarak nitelendirilen konutlarda yaşanmaktadır. Ancak bireyin sosyal 

hayatına uygun yaşamak istediği konut tipi, bireyden bireye farklılık gösterebilmektedir. 

Bu nedenle, araştırma sahasında meydana gelen kentsel dönüşüm sürecinde, bireylerin 

yaşamak istediği konut tipi araştırılmış olup, katılımcıların verdiği yanıtların istatistiksel 

değerleri Tablo 28’de sunulmuştur.  

Tablo 28. Katılımcıların Sosyal Hayat Bakımından Yaşamak İstediği Konut Tipi 

Yaşamak istenilen konut N % 

Apartman dairesi 81 20,0 

Müstakil konut 270 66,7 

Güvenlikli site 40 9,9 

Rezidans dairesi 14 3,5 

Toplam 405 100,0 

 Tablo 28’e göre, sosyal yaşam bakımından katılımcıların yaşamak istediği konut 

tipi %66,7 (270 kişi) olarak, yüksek oranda “Müstakil konut” istedikleri belirlenmiştir. 

“Apartman dairesi” tercih edenlerin oranı %20,0 (81 kişi) iken, “Güvenlikli site” sosyal 

hayatıma daha uygundur diyenlerin oranı %9,9 (40 kişi) olarak saptanmıştır. Son olarak, 

“Rezidans dairesi” tercih edenlerin oranı %3,5 (14 kişi) olarak tespit edilmiştir. 

Müstakil konuttan sonra, ikinci yüksek orana apartman dairesi sahip olmuştur. Bu 

daire, birden fazla katı olan ve her katında bir veya birden fazla daire bulunan yapılar 

olmaktadır. Güvenlikli site de benzer özelliklere sahiptir. Ancak, güvenlikli sitelerin yaşam 

alanı duvar ya da tel örgü ile çevrilmiş olan, giriş çıkışlarda güvenlik kontrolü bulunan, çok 
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katlı ve her katında birçok daire bulunan apartman tipi yapılardır. Rezidans yapılarının da 

kendine özgü özellikleri ve lüks yaşam standartı bulunmakla beraber, çok katlı apartman 

tipi yapıları yansıtmaktadır. Katılımcıların en fazla oranla istediği müstakil konut ise, 

bireyin sahip olduğu arazi üzerine yapı kurallarına uyarak inşa ettiği ve kendi ailesinin 

kullanımında olan tek ya da çok kattan oluşan müstakil konut tipi yapılardır. Katılımcılar, 

diğer söz konusu binaların tüm özelliklerine rağmen, yüksek oranda müstakil konut tercih 

etmiştir. Bunun nedenleri arasında söz konusu diğer yapıların dip dibe, sıkışık, boğuk, gün 

ışığı almaya engel, mahremiyet alanına müdahale ve ekonomik giderler gibi nedenler 

olabilmektedir. Müstakil konut ise, aile hayatına geniş özgürlük alanı sunabilmekte, insan 

tabiatına uygun daha doğal bir ortam yaşatabilmekte olduğu söylenebilir. 

4.2.3. Yaşanılan Konutun Sosyal Hayata Etkisi ve Nedensel Faktörleri 

Kentsel ortamın karmaşık düzleminde bireylerin, beden ve bilinçten oluşan bir 

bütünselliği bulunmaktadır. Bireyin bedeni biyolojik doğayla, bilinci ise psikolojik ve 

sosyolojik doğayla ya da değerlerle ilişkili olduğu söylenebilir. Bireysel bilinç içgüdüler, 

davranışlar, istekler ve eğilimlerden oluşurken, kolektif bilinç ekonomi, ahlak, din, dil, 

sanat, teknik, örf ve âdet gibi kolektif olgularla ilişkili olduğu düşünülebilir. Kolektif 

olaylar ise iki boyutludur. Bir boyutu, içsel dünyamızda olan ancak içe bakış yöntemiyle 

kavranan bilinç hallerinden oluşurken, diğer boyutu bedenimizden başlayarak taşa, 

toprağa, bitkiye, hayvana kadar etkisi olan boyutundan oluşmaktadır. Bu ikinci boyutu, 

duyu organlarıyla ve nesnel yöntemle gözlemlemek mümkündür. Buna göre binalar, 

konutlar, camiler, okullar, hastaneler, mağazalar, yollar, taşıtlar, endüstriyel yapılar ve 

tarım ürünleri gibi kültürel gelişmeler, kolektif bilincin dışsallaşmış, nesnelleşmiş, 

maddeleşmiş birer çıktısı, birer ürünü olmakta ve kolektif bilincin inşa ettiği değerler 

tarafından anlam kazanarak, sosyal hayatın malı ve aynası olmaktadır (Kösemihal, 1967: 

175-178). 
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Kentsel mekânda inşa edilen bir konut, veya cami yapılış bakımından taş, kum ve 

demir gibi malzemelerden oluşabilir ancak insan bilincinin inşa ettiği çeşitli değerler 

tarafından anlam kazanarak, onların izini, damgasını taşımakta ve çimento yığını 

olmaktan çıkıp toplumun malı olmaktadır. İşte toplumun bu somut bütünselliği, birçok 

olay ve olguların, öğelerin, örgütlerin, değerlerin karşılıklı etkileşiminden meydana 

gelmekte, hareketli ve dinamik bir denge oluşturmaktadır. Buna göre sosyal hayat 

içindeki birçok olay ve öğe hem değişken hem de fonksiyon olarak incelenebilir. 

Dolayısıyla konut olayı, sosyal hayat içinde birçok öğeden, olaydan biri olduğuna göre, 

birçok olay, olgu ve değerlerden etkilenebileceği gibi, konutun da sosyal yapı içindeki 

birçok birime etkisi bulunabilmektedir (Kösemihal, 1967: 179-180). Bu bağlamda, 

konutların tipi, büyüklüğü, niteliği, donanımı ve buna bağlı beklentileri karşılaması, 

mevkice bireyin sosyal yaşamına uygun ve konum bakımından ideal yerde bulunması, 

işlevsel açıdan sosyal yaşama önemli etkisinin olduğu söylenebilir (Sencer, 1967: 200-

202). 

Özellikle, konutun konum bakımından uzak olması, ulaşım ve iletişim 

sorunlarının yaşanması, yokuşta olması ya da dip dibe, sıkışık olması gibi konuma dayalı 

sorunların, bireyin sosyal hayatına olumsuz etkisi olabilmektedir. Konutun çevresi kirli, 

düzensiz, bakımsız olması, yeşil alandan yoksun ve altyapı sorunlarının yaşanması gibi 

çevresel faktörlerden kaynaklanan sorunlar, bireyin sosyal hayatını olumsuz 

etkileyebilmektedir. Sosyal donatı bakımından, konutun çevresinde çocuk parkı, yürüyüş 

alanı, otopark, spor tesisleri ve kültürel faaliyetlerin olmaması da olumsuzluk nedeni 

olabilmektedir. Bununla beraber, konutun dar, küçük olması, yalıtım sorunu olması, 

cezaevi gibi boğucu olması ya da komşuluk ilişkilerinin zayıf, soğuk ve mesafeli olması, 

bireyi huzursuz edebilmekte, kentsel yaşamda yalnızlığa itebilmektedir. 

Konutun söz konusu olumsuz etkileri olabildiği gibi, olumlu etkileri de olabilir. 

Konut ve çevresinde birlik, beraberlik, komşuluk ilişkilerinin güzel olması, insanların 
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kültürel seviyesi yüksek kentli bireyler olması, bireyin sosyal hayatını olumlu 

etkileyebilmektedir. Konutun, sosyal donatı bakımından donanımlı olmasının yanı sıra 

çevresel açıdan ve konum bakımından sosyal hayata uygun olması, parklara, yürüyüş 

alanlarına, kültürel tesislere, mağazalara, marketlere hatta akraba ve arkadaşlara yakın 

olması, bireyin sosyal yaşamını olumlu yönde etkilemesi mümkündür. 

Çalışmada, konutun tüm bu sosyal hayatı etkileyen yönleri araştırılmış olup, bu 

bağlamda çeşitli istatistiksel analizler yapılarak, sonuçlar Tablo 29 ve Tablo 30’da 

sunulmuştur. 

Tablo 29. Oturulan Konutun Sosyal Hayatı Etkileme Yönüne Ait Tanımlayıcı 

İstatistikleri 

Konutun sosyal hayatı etkileme yönü 

İstatistiksel değerler 

N % 

Olumlu yönde etkiliyor 248 61,2 

Olumsuz yönde etkiliyor 118 29,1 

Kararsızım 39 9,6 

Toplam 405 100,0 

Tablo 29 incelendiğinde, oturulan konut sosyal hayatı olumlu yönde etkiliyor 

yanıtını veren katılımcıların oranı %61,2 iken, olumsuz yönde etkiliyor yanıtını 

verenlerin oranı %29,1 ve kararsızım diyenlerin oranı ise %9,6 olarak belirlenmiştir. Bu 

sonuçlara göre, katılımcıların çoğu, oturulan konutun sosyal hayatlarına olumlu yönde 

etkisinin olduğu görüşündedir. Kentsel dönüşüm sürecinde, oturulan konutların olumlu 

veya olumsuz etkisi bireye göre değişkenlik gösterebildiği gibi, cinsiyete göre de 

değişkenlik gösterebilmektedir. Çünkü mevcut cinsiyet farklılıkları, kentsel toplumda 

olması gereken denge ve uyumu sağlamada fonksiyoneldir. Genel açıdan bakıldığında 

toplumsal cinsiyet, hem birbirini tamamlayıcı birtakım rollerin şekillenmesinde işlevsel 



199 
 

olmakta hem de bu roller, aile kurumu içinde kadın ve erkeği birleştirmekte, sosyal uyum 

ve toplumsal bir düzen sağlamaktadır (Başak, 2013: 225).  

Biyolojik bakımdan erkek ile kadın arasındaki farklılık ve ayrılıktan başka, 

cinsiyet olgusunun sosyolojik ve psikolojik yönleri de bulunmaktadır. Bu yönler, 

bireylerin toplumsal olay ve olgular karsısında sergilediği düşünce, tutum ve takındığı 

davranışlarında temel belirleyiciler olmaktadır. Böylece erkek ya da kadın olma 

özelliğine göre, bireylerin beğeni, tercih, zevk, istek, beklenti ve olaylar karsısındaki 

davranış ve tepkileri farklılaşabilmektedir (Çapcıoğlu, 2008: 89). Bu bağlamda, kentsel 

dönüşüm sürecinde inşa edilen konutların, bireylerin cinsiyetlerine göre etkisi araştırılmış 

olup, oturulan konutun cinsiyete göre sosyal hayatı etkileme yönüne dair istatistiksel 

analiz sonuçları Tablo 30’da verilmiştir. 

Tablo 30. Cinsiyete Göre Oturulan Konutun Sosyal Hayatı Etkileme Yönüne Ait Ki-

kare Analizi 

Cinsiyet 
Yaşanılan konutun sosyal hayata etkisi 

Toplam Olumlu etkiliyor Olumsuz etkiliyor Kararsızım 

Erkek 
n 148 73 8 229 

%  64,6 31,9 3,5 100,0 

Kadın 
n 100 45 31 176 

%  56,8 25,6 17,6 100,0 

Genel 
N 248 118 39 405 

%  61,2 29,1 9,6 100,0 

X2=22.956, p<0.001 

Tablo 30’a göre, katılımcıların cinsiyetleri bakımından, kadınlara göre erkeklerin 

%64,6’sı oturulan konutun sosyal hayata olumlu yönde etkisinin olduğu yanıtını verirken, 

erkeklere göre kadınların %56,8’i oturulan konutun sosyal hayata olumlu yönde etkisinin 

olduğu yanıtını vermiştir. Bununla beraber, erkeklerin %31,9’u oturulan konutun sosyal 

hayata olumsuz etkisinin olduğunu belirtirken, kadınların %25,6’sı oturulan konutun 
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sosyal hayatlarını olumsuz etkilediği yanıtını vermiştir. %17,6 oranında kadın, kararsızım 

yanıtını verirken, %3,5 oranında erkek, aynı şekilde kararsızım yanıtımı vermiştir.  

Bu sonuçlara göre, katılımcıların cinsiyetleri arasında, oturulan konuttan 

etkilenme bakımından farklılıklar olduğu tespit edilmiştir (X2=22.956, p<0.001). Bu 

bağlamda Konutlarda yaşayan katılımcıların cinsiyetleri ile yaşanılan konutun sosyal 

hayatı etkileme yönü farklılık göstermektedir hipotezi doğrulanmaktadır. 

Ayrıca, oturulan konutun sosyal hayatı olumlu veya olumsuz etkileme nedenleri 

de farklılık gösterebilir. Söz konusu nedenler Tablo 31 ve Tablo 32’de ayrıntılı olarak 

sunulmuştur. 

4.2.3.1. Yaşanılan Konutun Sosyal Hayata Olumlu veya Olumsuz Etkisinin 

Nedenleri 

Kentsel mekânda yaşanılan konutun, bireylerin sosyal hayatına olumlu etkisinin 

olabileceği gibi, olumsuz etkisinin de olabilmesi mümkündür. Konutun konumu, çevresel 

faktörleri, konutun sosyal donatısı, yaşanılan yerdeki sosyal ilişkileri, konutun yapısal 

donanımı ve ekonomik giderleri gibi etmenler, bireylerin sosyal hayatını etkileyen önemli 

unsurlar olduğu söylenebilir. Buna göre, yaşanılan konutun, bireylerin sosyal hayatına 

olumlu ve olumsuz etkileri ve buna göre istatistiksel analiz değerleri sırasıyla Tablo 31 

ve Tablo 32’de sunulmuştur.   
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Tablo 31. Oturulan Konutun Sosyal Hayatı Olumlu Yönde Etkisine Ait Çoklu 

Tanımlayıcı İstatistikleri 

Tablo 31 incelendiğinde, oturulan konutun sosyal hayatı olumlu yönde etkileyen 

nedenler arasında, “konum olarak olumlu yönde etkiliyor” diyenlerin oranı %10,0, 

“çevresel açıdan olumlu yönde etkiliyor” diyenlerin oranı %1,9, “sosyal donatı açısından 

olumlu yönde etkiliyor” diyenlerin oranı %32,7, “sosyal ilişkiler açısından olumlu yönde 

etkiliyor” diyenlerin oranı %19,2 ve “fark yok, yaşadığım tüm evler sosyal hayatımı 

olumlu yönde etkilemeye devam ediyor” diyenlerin oranı %36,2 olarak belirlenmiştir. Bu 

sonuçlara göre, en yüksek katılımcı oranı, önceki yaşam tarzı ile şu andaki yaşam tarzının, 

etkilenme bakımından benzer olduğunu ifade ederken, katılımcıların birinci olarak sosyal 

donatı açısından olumlu etkilendikleri, ikinci olarak sosyal ilişkiler açısından ve üçüncü 

olarak, konum açısından olumlu yönde etkilendikleri belirlenmiştir. 

Bu sonuçlara göre, %32,7 oranında katılımcı, yaşadığı konutun sosyal donatısının 

(doğal gaz, su tesisatı, yalıtım, internet, asansör, otopark, çocuk parkı gibi donanımlar) 

yeterli olması ve sosyal yaşam beklentilerine cevap verebilmesi açısından olumlu yönde 

etkilendiği yanıtını vermiştir. Bu yanıtlar açık uçlu sorulardan elde edilen cevaplardır. Bu 

bağlamda, katılımcıların yaşadığı daha önceki gecekondu yapılarının sosyal yönden 

 Konutun olumlu etkileme nedenleri 
Çoklu tanımlayıcı istatistik değerler 

N % 

Konum olarak olumlu yönde etkiliyor 26 10,0 

Çevresel açıdan olumlu yönde etkiliyor 5 1,9 

Sosyal donatı açısından olumlu yönde 

etkiliyor 
85 32,7 

Sosyal ilişkiler açısından olumlu yönde 

etkiliyor 
50 19,2 

Fark yok, yaşadığım tüm evler sosyal 

hayatımı olumlu yönde etkilemeye devam 

ediyor 

94 36,2 

Toplam 260 100,0 
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donanım eksikliği ile şu anda yaşadığı kentsel dönüşüm konutlarının sosyal yönden 

donanımlı olması arasındaki ilişkiye bakıldığında, kentsel dönüşüm konutları sosyal 

donatı bakımından katılımcıları olumlu yönde etkilediği söylenebilir. Oturulan konut, 

katılımcıların sosyal ilişkilerini %19,2 oranında olumlu yönde etkilediği görülmektedir. 

Katılımcılara, önceki yaşadığı konuta göre şu anda yaşadığı konutun, sosyal ilişkiler 

(komşuluk ilişkisi, komşuların kültürel seviyesi, sıcak kanlılık ve yardımlaşma, birlik ve 

beraberlik duygusu, akşam yürüyüşleri, gezmeler, bayramlaşmalar vb. ilişkiler) 

bakımından olumlu yönde etkisinin olması, kentsel dönüşüm uygulaması sosyal ilişkileri 

olumlu yönde etkilediği söylenebilir. Kentsel dönüşümü deneyimleyen katılımcıların 

konum olarak bulunduğu yer %10,0 oranında olumlu karşılanmıştır. Katılımcılara, 

konum olarak (akraba ve arkadaş çevresine yakınlığı, alışveriş mağazalarına, marketlere, 

okula yakınlığı, ulaşım gibi noktalara yakınlığı) olumlu etki yaptığı görülmektedir. Bu 

durumun, kentlileşmeye olumlu etkisinin olduğunu söylemek mümkündür. 

Bununla beraber, yaşanılan konutun bireylerin sosyal hayatına olumsuz etkilerinin 

de olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, konutun sosyal hayatı olumsuz yönde etkileme 

nedenleri ve istatistiksel analiz sonuçları Tablo 32’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



203 
 

Tablo 32. Oturulan Konutun Sosyal Hayatı Olumsuz Yönde Etkisine Ait Çoklu 

Tanımlayıcı İstatistikleri 

Konutun olumsuz etkileme nedenleri 

Çoklu tanımlayıcı 

istatistik değerler 

N % 

Konum olarak olumsuz etkiliyor 18 12,2 

Çevresel sorunlar açısından olumsuz yönde etkiliyor 17 11,6 

Sosyal donatının eksikliği nedeniyle, olumsuz etkiliyor 26 17,7 

Sosyal ilişkiler açısından olumsuz yönde etkiliyor 50 34,0 

Bina ve evim, yapısal özellikler açısından yetersiz 

olduğu için olumsuz etkiliyor 
26 17,7 

Ekonomik açıdan olumsuz etkiliyor 3 2,0 

Fark yok, önceki evim gibi şimdi de her şey kötü, 

olumsuzluk devam ediyor. 
7 4,8 

Toplam 147 100,0 

Tablo 32’ye göre, oturulan konutun sosyal hayatı olumsuz yönde etkileyen 

nedenler arasında, “konum olarak olumsuz etkiliyor” diyenlerin oranı %12,2, “çevresel 

sorunlar açısından olumsuz yönde etkiliyor” diyenlerin oranı %11,6, “sosyal donatının 

eksikliği nedeniyle, olumsuz etkiliyor” diyenlerin oranı %17,7, “sosyal ilişkiler açısından 

olumsuz yönde etkiliyor” diyenlerin oranı %34,0, “bina ve evim, yapısal özellikler 

açısından yetersiz olduğu için olumsuz etkiliyor” diyenlerin oranı %17,7, “ekonomik 

açıdan olumsuz etkiliyor” diyenlerin oranı %2,0, “fark yok, önceki evim gibi şimdi de 

her şey kötü, olumsuzluk devam ediyor” diyenlerin oranı %4,8 olarak belirlenmiştir.  

Bu değerlere göre, oturulan konutun sosyal hayatı olumsuz yönde etkileme 

nedeni, sosyal ilişkiler (binadaki bireylerin gürültülü, birbirlerine duyarsız, soğuk ve 

mesafeli olmaları, komşuluk ilişkileri zayıf gibi nedenler) olduğunu söyleyen 

katılımcıların oranı %34,0 olarak, diğerlerine göre daha fazla bulunmuştur. Buna göre, 

katılımcıların daha önceki yaşadığı sıcak, samimi sosyal ilişki biçimini, şu an yaşadığı 

konutta bulamadığı sonucu çıkarılabilir. Kentsel dönüşüm sürecinde inşa edilen konutun, 
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sosyal donanım ve yapısal özellikler açısından yetersiz olduğu için olumsuz etkilediğini 

söyleyen katılımcıların oranı %17,7 olarak belirlenmiştir. Bu durumda, konutun sosyal 

donanım ve yapısal özellikler (yürüyüş alanları, parklar, spor düzenekleri, eğlence ve 

kültürel faaliyetlerin eksikliği gibi sosyal donanım eksikliği ile yapısal özellikler 

bakımından odaların yetersiz ve küçük olması nedeniyle misafir ağırlayamama, güvenlik 

zafiyeti gibi eksiklikler) açısından, konutun bireylere olumsuz etki yaptığı söylenebilir.  

Kıratlı (2022: 80-82), benzer bir çalışmada, kentsel dönüşüm konutlarının söz 

konusu yetersizlikleri, kentsel dönüşüm uygulama politikaları ve stratejileri kapsamında 

dikkate alınması gerektiğini ifade etmektedir. Kentsel dönüşüm uygulamaları, 

katılımcıların bu beklentilerini karşılayamadığı sonucuna ulaşmıştır. 

Kentsel dönüşüm sürecinde inşa edilen konutlar, konum olarak ve çevresel 

sorunlar (ulaşım ve iletişim eksikliği, sıkışık dip dibe binaların olumsuz etkisi, kapalı ve 

boğucu bir ortam, çevresel düzenden yoksun ve bakımsız, alt yapı sorunları ile yeşil 

alanların eksikliği gibi nedenler) bakımından %12,2 ve %11,6 oranında katılımcıyı 

olumsuz etkilemektedir. Bu durumun kentleşme ve kentlileşmeye olumsuz etkisinin 

olduğu söylenebilir. Kıray (2007: 21), buna benzer bir durumu açıklarken, kente göç eden 

nüfusun gecekondu yaşamına girdikten sonra, modern kente özgü yaşam biçimi ve 

tabakalaşma düzenine giremeyen bireylerin tam olarak kentli olamadıklarını fakat köylü 

olarak da kalamadıklarını, marjinal bir yaşam biçimine sahip olduklarını ifade etmektedir. 

Kentsel dönüşüm konutlarının, bireylerin ekonomik hayatına olumsuz etkisinin 

olduğunu söyleyen katılımcılar ise, %2,0 oranında belirlenmiştir. Ekonomik gider (kira, 

ortak gider vb.) katılımcıların sosyo-ekonomik durumlarını olumsuz yönde etkilemiştir. 

Bunun nedeni, katılımcıların önceki yaşadığı konutta veya gecekondu yaşamında, kira 

öder gibi ortak gider ve aidat ödemek zorunda olmamaları ekonomik olarak olumlu iken, 

şu an yaşanılan konutta yüksek düzeyde söz konusu giderlerin olması, katılımcıların 

ekonomik gelirini olumsuz etkilediği söylenebilir. 
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5. KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE KONUT VE DİN İLİŞKİSİ 

Din olgusu, kentin mekânsal değişiminde önemli bir etmen olduğu gibi hem 

sosyo-kültürel hayatı biçimlendirme, anlam ve değer kazandırma konusunda hem de 

günlük hayatın ve sosyal yaşamın akışı içerisinde, değerler, normlar ve kurallar ikame 

etme noktasında önemli bir etmen olduğu söylenebilir (Çelik, 2013: 160).  

Din ve kent ilişkisi, ontolojik olarak kent-çevre bağlamında kentsel değişim ve 

din ilişkisi açısından ele alındığında, dinin kent tasavvuru ile dünya ve evren anlayışı 

arasında bir uyumluluk söz konusudur. Özellikle İslam kültüründe kent, tabiatla barışık 

olmayı, uyumluluğu, dengeyi, düzeni ve toplumsal ahengi temel alan bir kentsel inşayı 

gerektirmektedir. Çünkü Allah’ın her an tasarruf ve müdahalede bulunduğu evrendeki 

ahenk, düzen ve intizam, aynı zamanda kentsel mekâna ve mekânın değişimine 

yansıtılması beklenmektedir. Bu bağlamda, geleneksel İslam kentlerinde, fiziki çevre, 

mimari yapı ve toplumsal çevre düzeni, İslam’ın tabiata olan bakış açısından hareketle 

inşa edilmesi beklenmiştir (Armağan, 2010: 124-125). Buna göre, dinin etkisinde kalan 

kentsel yapılanma daha çok estetik, güzellik, sükûnet ve derunilik gibi değerler üzerine 

kurularak, maddi manevi tüm yönleriyle bir bütünlük içinde olmayı gerektirmiştir. Bu 

anlamda kentteki camiler, bulundukları mekanlarda tabiatta yaratılan birlik, düzen, uyum 

ve huzuru simgelediği söylenebilir. Hatta geleneksel İslam kentlerinin fiziki uzantısı, 

caminin doğal ve organik bir uzantısı olarak görülmektedir (Çelik, 2013: 167). 

5.1. Dini İnanç ve Dinin Gereğini Yerine Getirme Durumu 

Dinin inanç boyutu, toplumsal hayatta bütünleştirme ve uyum sağlama konusunda 

fonksiyonel olduğu söylenebilir (Wach, 1990: 44). Dine mensup bireyden, birtakım inanç 

ilkelerini bilmesi ve bu ilkelere inanması, bağlanması beklenmektedir. Çünkü, belli bir 

temel ilke ve inançlara dayanmayan bir dinden bahsetmek mümkün değildir (Akyüz ve 

Çapcıoğlu, 2016: 49). 
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Dinin diğer bir boyutunu ise dindarlık olgusu oluşturmaktadır. Din, sadece 

bireylerin içsel bir durumu ve sübjektif bir tecrübesi olarak kalmamakta aynı zamanda 

somut bir şekil, tutum ve davranış kalıpları inşa ederek tavır haline dönüşmektedir (Wach, 

1990: 49-50). Böylece tavır haline dönüşen din, bireylerin tercihlerini, yaşam biçimlerini, 

tutum ve davranışlarını, ritüellerini, alışkanlıklarını ve sosyal ilişkilerini kendine has bir 

sosyal kalıba sokmaktadır (Subaşı, 2002: 19). Bu durumda, dinin gereğini yerine getirme 

derecesine göre yani dini emir, tavsiye ve yasaklara ne ölçüde uyduğu ve içselleştirdiği, 

gündelik hayatında ne ölçüde toplumsal bir denetleyici olarak kabul ettiği, hal ve 

davranışlarında ne düzeyde kendi yaşayışının bir göstergesi haline getirdiği ile ilgili 

olarak dindarlık düzeyi değişebilmektedir (Kurt, 2009: 2). Bu bağlamda, Yükseltepe ve 

Şehit Kubilay yerleşim yerinde bulunan katılımcıların, dini inanç ve dindarlığın bir 

göstergesi olan dinin gereklerini yerine getirme dereceleri, saha çalışması sonucu elde 

edilmiştir. Dini inanç ve yaşayış, bireylerin toplumsal olay ve olgular karsısında 

sergilediği tutum ve davranışlarında temel belirleyiciler olarak düşünüldüğünde, inanç ve 

dinin gereklerini yerine getirme durumuna göre, bireylerin olaylar karsısındaki tepkileri 

farklılaşabilmektedir. Bu konuda, katılımcıların vermiş olduğu cevapların frekans 

değerleri, yüzdelik oranları ile yaş grupları bakımından dini inanç ve dinin gereğini yerine 

getirme durumuna ait analiz sonuçları ve katılımcıların din hakkındaki görüşleri sırasıyla; 

Tablo 33, Tablo 34 ve Tablo 35’de sunulmuştur. 

Tablo 33. Katılımcıların Dini İnanç ve Dinin Gereğini Yerine Getirme Durumuna Ait 

Tanımlayıcı İstatistikleri 

 Dini inanç ve dinin gereğini yerine getirme durumu N % 

İnançlıyım, dinimin bütün gereklerini yerine getirmeye çalışan biriyim 79 19,5 

İnançlıyım, dinimin bazı gereklerini yerine getiren biriyim 182 44,9 

İnançlıyım, dinimin gereklerini yerine getiremeyen biriyim 144 35,6 

Toplam 405 100,0 
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Tablo 33 incelendiğinde, katılımcıların inançlı olma durumu ve inancının gereği 

olarak dinin emirlerini yerine getirme durumu kapsamında, “inançlıyım, dinimin bütün 

gereklerini yerine getirmeye çalışan biriyim” diyenlerin oranı %19,5, “inançlıyım, 

dinimin bazı gereklerini yerine getiren biriyim” diyenlerin oranı %44,9, “inançlıyım, 

dinimin gereklerini yerine getiremeyen biriyim” diyenlerin oranı %35,6 olarak tespit 

edilmiştir. 

Katılımcıların verdiği yanıtlar ışığında, Yükseltepe ve Şehit Kubilay 

mahallesinde, bireylerin sahip olduğu dini inanç ve dini inancın gereğini yerine getirme 

düzeyi, “inançlıyım, dinimin bazı gereklerini yerine getiren biriyim” diyenlerin lehinde 

görülmektedir. Bununla beraber, inançlı olup fakat dinin emirlerini yerine getiremeyen 

biriyim diyenler de oldukça fazla görülmektedir. Sonuç olarak, katılımcıların dindarlık 

düzeyi bakımından orta seviyede olduğunu söylemek mümkündür. 

Bunun yanında, kentsel mekânda dinin söz konusu boyutları, yaş gruplarına göre 

de farklılık gösterebilmektedir. Yaş grupları bakımından konu irdelendiğinde, dini inanç 

ve dinin gereğini yerine getirme durumlarındaki farklılığı gösteren analiz sonuçları Tablo 

34’de sunulmuştur. 
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Tablo 34. Katılımcıların Yaş Grupları Bakımından Dini İnanç ve Dinin Gereğini Yerine 

Getirme Durumuna Ait Ki-kare Analiz Sonuçları 

Yaş grupları 

Dini inanç bakımından kendini tanımlama 

Total 

İnançlıyım, 

dinimin bütün 

gereklerini yerine 

getirmeye çalışan 

biriyim 

İnançlıyım, 

dinimin bazı 

gereklerini 

yerine getiren 

biriyim 

İnançlıyım, 

dinimin 

gereklerini yerine 

getiremeyen 

biriyim 

18-25 n 10 41 45 96 

% 10,4 42,7 46,9 100,0 

26-35 n 17 51 47 115 

% 14,8 44,3 40,9 100,0 

36-45 n 20 45 29 94 

% 21,3 47,9 30,9 100,0 

46-60 n 20 33 20 73 

% 27,4 45,2 27,4 100,0 

61 ve 

üzeri 

n 12 12 3 27 

% 44,4 44,4 11,1 100,0 

Genel N 79 182 144 405 

% 19,5 44,9 35,6 100,0 

X2=27.631, p<0.01 

Tablo 34’e göre, dini inanç ve dinin gereğini yerine getirme düzeyi bakımından, 

“inançlıyım, dinimin bütün gereklerini yerine getirmeye çalışan biriyim” diyenler 

arasında “61 ve üzeri” yaş grubuna dahil olanların oranı %44,4 olarak belirlenmiştir. 

Ardından %27,4 oranında “46-60” yaş grubu gelmektedir. “36-45” yaş grubuna dahil 

olanların oranı %21,3 iken, “26-35” yaş grubuna dahil olanların oranı %14,8 olarak 

saptanmıştır. Son olarak “18-25” yaş grubuna dahil olanların oranı ise %10,4 olduğu 

istatistiksel değerlerden tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre, katılımcıların yaşları arttıkça 

“inançlıyım, dinimin bütün gereklerini yerine getirmeye çalışan biriyim” diyenlerin oranı 

artmakta olduğu söylenebilir.    

İkinci düzey bakımından, kendilerini “inançlıyım, dinimin bazı gereklerini yerine 

getiren biriyim” diyen katılımcılardan en yüksek orana %47,9 olarak “36-45” yaş grubuna 

dahil olanlar olmuştur. Diğer oranlar ve yaş grupları sırasıyla; %45,2 “46-60” yaş grubu, 

%44,4 “61 ve üzeri” yaş grubu, %44,3 “26-35” yaş grubu ve %42,7 “18-25” yaş grubu 
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gelmektedir. Bu değerlere göre “inançlıyım, dinimin bazı gereklerini yerine getiren 

biriyim” diyen yaş gruplarının oranı birbirine oldukça yakın olduğu saptanmıştır. 

Özellikle 36 ile 60 yaş arasındakiler ikinci düzeyde yoğunlaştığı görülmektedir. 

Üçüncü düzey bakımından, “inançlıyım, dinimin gereklerini yerine getiremeyen 

biriyim” diyen “18-25” yaş grubuna dahil olanların oranı %46,9 olarak belirlenmiştir. 

Diğer oranlar ve yaş grupları sırasıyla, “26-35” yaş grubu %40,9, “36-45” yaş grubu 

%30,9, “46-60” yaş grubu %27,4 ve son olarak “61 ve üzeri” yaş grubu %11,1 oranında 

olduğu istatistiksel değerlerden tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre, katılımcıların yaşları 

azaldıkça “inançlıyım, dinimin gereklerini yerine getiremeyen biriyim” diyenlerin oranı 

artmakta olduğu söylenebilir. Böylece dini inanç ve dinin gereğini yerine getirme 

durumu, genç katılımcılardan ziyade yaş bakımından yukarı düzeyde olanların lehinde 

olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre, dini inanç ve dinin gereğini yerine getirme 

bakımından katılımcılar arasında farklılık olduğu (X2=27.631, p<0.01) belirlenmiştir. 

Buna göre “Konutlarda yaşayan katılımcıların yaşları azaldıkça dini inancın gereğini 

yerine getirme düzeyi azalmaktadır” hipotezi doğrulanmaktadır. 

5.2. Katılımcıların Din Hakkında Görüşleri 

Kentsel yaşamda, bireylerin sahip olduğu ve değer atfettiği din hakkındaki 

görüşleri, dini inanç ve dini yaşayış bakımından, bireylerin toplumsal olay ve olgular 

karsısında sergilediği tutum ve davranışlarında temel belirleyiciler arasında yer 

almaktadır. Çünkü, bireylerin olaylar karsısındaki tepkileri, dinin bu dünyada ya da 

ahirette gerekliliğine göre farklılaşabilmektedir. Bu bağlamda, katılımcıların vermiş 

olduğu yanıtların frekans değerleri ve yüzdelik oranları ile yaş grupları bakımından din 

hakkında görüşlerine analiz sonuçları Tablo 35’de sunulmuştur. 
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Tablo 35. Katılımcıların Yaş Gruplarına Göre Din Hakkında Görüşlerine Ait Ki-kare 

Analiz Sonuçları 

Yaş grupları 

Din hakkında tercih edilen görüşler 

Toplam 
Din bu 

dünya 

içindir 

Din 

ahiret 

içindir 

Din her iki 

dünya için 

gereklidir 

Fikrim 

yok 

18-25 
n 7 11 75 3 96 

% 7,3 11,5 78,1 3,1 100,0 

26-35 
n 18 9 82 6 115 

% 15,7 7,8 71,3 5,2 100,0 

36-45 
n 9 8 71 6 94 

% 9,6 8,5 75,5 6,4 100,0 

46-60 
n 6 6 56 5 73 

% 8,2 8,2 76,7 6,8 100,0 

61 ve 

üzeri 

n 3 2 19 3 27 

% 11,1 7,4 70,4 11,1 100,0 

Genel 
N 43 36 303 23 405 

% 10,6 8,9 74,8 5,7 100,0 

X2=8,471, p>0.05 

Tablo 35’e göre, katılımcıların din hakkında görüşleri genel olarak incelendiğinde 

“din bu dünya için gereklidir” diyenlerin oranı %10,6, “din ahiret için gereklidir” 

diyenlerin oranı %8,9, “din hem bu dünya hem de ahiret için gereklidir” diyenlerin oranı 

%74,8 olarak görülmektedir. Konu ile ilgili “fikrim yok” diyenlerin oranı ise %5,7 olarak 

saptanmıştır. Bu durumda, dinin her iki dünya için gerekli olduğu görüşü, katılımcılar 

tarafından yüksek oranda benimsendiği söylenebilir. 

Din hakkındaki görüşler, katılımcıların yaş grupları bakımından ayrıntılı olarak 

irdelendiğinde “din bu dünya için gereklidir” diyenlerin yaş grupları ve yüzdelik oranları 

sırasıyla; “18-25” yaş grubu %7,6, “26-35” yaş grubu %15,7, ”36-45” yaş grubu %9,6, 

“46-60” yaş grubu %8,2, “61 ve üzeri” yaş grubu %11,1 olarak tespit edilmiştir. Bununla 

beraber, “din ahiret için gereklidir” diyenlerin yaş grupları ve yüzdelik oranları sırasıyla; 

“18-25” yaş grubu %11,5, “26-35” yaş grubu %7,8, ”36-45” yaş grubu %8,5, “46-60” yaş 

grubu %8,2, “61 ve üzeri” yaş grubu %7,4 olarak tespit edilmiştir. Son olarak, “din hem 
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bu dünya hem de ahiret için gereklidir” diyenlerin yaş grupları ve yüzdelik oranları 

sırasıyla; “18-25” yaş grubu %78,1, “26-35” yaş grubu %71,3, ”36-45” yaş grubu %75,5, 

“46-60” yaş grubu %76,7, “61 ve üzeri” yaş grubu %70,4 olarak tespit edilmiştir. 

Bu sonuçlara göre, “18-25” yaş grubu katılımcılar her ne kadar dinin gereklerini 

yerine getirme konusunda Tablo 34’deki verilere göre düşük orana sahip olsalar da dinin 

hem bu dünyada hem de ahirette gerekli olduğunu teorik bazda en yüksek oranla kabul 

ettikleri söylenebilir. Böylece, söz konusu yaş grubunun dinin gerekliliği hakkında 

bilgileri oldukça yüksek ancak davranışlarında somut bir şekil ve tavır haline dönüştürme 

konusunda yetersiz oldukları söylenebilir. Sonuç olarak, katılımcıların “din hem bu dünya 

hem de ahiret için gereklidir” diyenlerin, din hakkında görüşleri bakımından benzer 

davranış sergiledikleri belirlenmiştir. Yaş gruplarına göre, din hakkında tercih edilen 

görüşler bakımından katılımcılar arasında farklılık yoktur (X2=8.471, p>0.05). Buna göre 

“Konutlarda yaşayan katılımcıların yaşları azaldıkça dinin hem bu dünyada hem de 

ahirette gerekli olduğu görüşüne dair tutum düzeyleri azalmaktadır“ hipotezi 

yanlışlanmıştır. Katılımcıların, din hakkında görüşleri bakımından benzer, homojen 

davranış sergilemeleri, iman esaslarından Allah’a iman ve Ahirete iman esaslarının 

ayrılmaz bir bütün teşkil ettiği ve buna bağlı olarak “din hem bu dünya hem de ahiret için 

gereklidir” görüşü, katılımcıların imanlarının bir gereği olarak böyle bir görüşe sahip 

oldukları söylenebilir. 

5.3. Dini Bilgi ve Bilgi Edinme Kaynağı 

Kentsel ortamda her birey veya grubun dini hayatı, dini bilgi edinme kaynakları 

ve dini bilgi düzeyi ile yakından ilişkilidir (Akyüz, 2007: 171). Kentsel mekânda dini 

bilgi edinme kaynağı, geleneksel otoritelerden ziyade, daha çok kentsel kurumlara yerini 

bıraktığı söylenebilir. Ayrıca, içinde bulunduğumuz dijital dünyanın geliştirilmiş 

teknolojisi ve kitle iletişim araçlarının devreye girmesiyle bireyler, çok yönlü dini bilgi 

edinme imkânı bulabilmektedir. Bununla beraber, yine de kentleşme sürecinde hem eski 
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geleneksel tarz hem de yeni modern tarza bağlı dini bilgi edinme olayı yaşanabilmektedir 

(Çelik, 2013: 44-45). Çünkü, kentsel ortamın heterojen yapısında her birey az veya çok, 

isteyerek ya da bilinçsiz bir şekilde, sahip oldukları dini bilgileri din büyüklerinden, 

aileden, medyadan, örgün ya da yaygın olarak, bazen de bireysel anlamda kendi kendine 

öğrenerek bilgi sahibi olabilmektedir. Böylece, bireyler sahip oldukları dini bilgi 

donanımı ile kendilerine göre bir bakış açısı oluşturmakta ve dini yaşamına yön 

verebilmektedir. Bu nedenle, kentin kendine özgü yaşam biçimi içerisinde bireylerin 

sahip olduğu dini bilgi edinme kaynağı ile akla takılan dini bir konuda müracaat edilecek 

birimler araştırılmıştır. Bu konuda, katılımcıların verdiği yanıtların istatistiksel değerleri 

ve analiz sonuçları, ilgili başlıklar altında tablolar halinde sunulmuştur. 

5.3.1. Sahip Olunan Dini Bilgilerin Kaynağı 

Katılımcıların sahip olduğu dini bilgilerin kaynağı araştırılmış olup, elde edilen 

yanıtların frekans değerleri ve yüzdelik oranları Tablo 36 ve Tablo 37’de sunulmuştur. 

Tablo 36. Katılımcıların Sahip Olduğu Dini Bilgilerin Kaynağına Dair Çoklu Analiz 

Yöntemi Tanımlayıcı İstatistikleri 

Dini bilgi edinme yeri 
İstatistiksel Değerler 

N % 

Komşulardan 30 3,7 

Aileden/akrabalardan 297 36,8 

Arkadaş çevresinden 47 5,8 

Okuldan 83 10,3 

Din görevlilerinden (imam, müftü vb.) 89 11,0 

İnternet siteleri/Sosyal medya 65 8,1 

Dini kitaplardan 123 15,3 

Kuran kursundan 54 6,7 

 Dini bilgim yok/ İlgisiz 16 2,0 

 Genel 804 100,0 

Tablo 36 incelendiğinde, katılımcıların sahip olduğu dini bilgilerin kaynağına ait 

tanımlayıcı istatistiksel analize göre, katılımcılardan yüzdelik orana en fazla sahip olan 
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ilk üç grup sırasıyla, %36,8 “aileden/akrabadan” öğrendikleri, %15,3 ”dini kitaplardan” 

öğrendikleri, %11,0 “din görevlilerinden” öğrendikleri yanıtını vermiştir. Katılımcılar, 

sahip oldukları diğer dini bilgi kaynakları ise; “okuldan”, “internet siteleri/sosyal medya”, 

“Kur’an kursundan”, “arkadaş çevresinden”, “komşulardan” öğrendiklerini, yüzdelik 

oranları ise sırasıyla; %10,3, %8,1, %6,7, %5,8 ve %3,7 olarak belirlenmiştir. Konuyla 

ilgilenmeyenlerin oranı ise %2,0 olarak saptanmıştır. 

Sonuç olarak katılımcıların çoğunlukla sahip oldukları dini bilgileri ailesinden ve 

akraba yakınlarından, sonra dini kitaplardan ve daha sonra din görevlilerinden 

öğrendikleri nicel verilerden tespit edilmiştir. Buna göre, katılımcıların dini açıdan 

geleneksel aile bağlarının güçlü olduğu ve sonraki nesillere dini bilgileri aktarma 

konusunda ailenin işlevsel olduğu söylenebilir. Ayrıca katılımcıların, devletin kurumsal 

yapısı olan diyanete olan güveni ve dini kitaplara olan ilgisi de dini bilgi edinme 

konusunda fonksiyoneldir. Bununla beraber, araştırma bulgularına göre, her ne kadar 

kente özgü yaşam biçimi içerisinde, kentsel kurumların etkin rol alması ve dini 

bireyselliklerin yaşanması söz konusu olsa da kentsel ortamda dini bakımdan geleneksel 

bağların ve geleneksel otoritelerin korunduğu söylenebilir. Buna göre, çoğunlukla dini 

bilgilerin öğrenildiği ve korunduğu birim aile kurumu, diyanet kurumu ve dini kitaplardan 

oluştuğunu söylemek mümkündür. Toplumsal yapıyı oluşturan birimlerden aile ve 

diyanet kurumu, dini bilgiyi aktarıcı ve muhafaza edici bakımından oldukça fonksiyonel 

olduğu söylenebilir. Ayrıca, katılımcıların cinsiyetlerine göre dini bilgi edinme kaynağı, 

araştırmada merak edilen konular arasında yer almaktadır. Bu bağlamda, katılımcıların 

cinsiyetleri ile dini bilgi edinme kaynağına ait istatistiksel analiz sonuçları Tablo 37’de 

verilmiştir.  
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Tablo 37. Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Sahip Oldukları Dini Bilgilerin Kaynağına 

Ait İstatistikleri 

Dini bilgi edinme kaynağı 
Cinsiyet durumu 

Genel 
Erkek Kadın 

Komşulardan 
n 12 18 30 

% 40,0 60,0 100,0 

Aileden/akrabalardan 
n 169 128 297 

% 56,9 43,1 100,0 

Arkadaş çevresinden 
n 19 28 47 

% 40,4 59,6 100,0 

Okuldan 
n 48 35 83 

% 57,8 42,2 100,0 

Din görevlilerinden (imam, müftü vb) 
n 45 44 89 

% 50,6 49,4 100,0 

İnternet siteleri/Sosyal medya 
n 29 36 65 

% 44,6 55,4 100,0 

Dini kitaplardan 
n 67 56 123 

% 54,5 45,5 100,0 

Kur’an kursundan 
n 28 26 54 

% 51,9 48,1 100,0 

Tarikat/Cemaatler 
n 1 1 2 

% 50,0 50,0 100,0 

Dini bilgim yok/ İlgisiz 
n 13 3 16 

% 81,3 18,8 100,0 

Toplam 
N 229 176 405 

% 56,5 43,5 100,0 

Tablo 37 incelendiğinde, katılımcıların cinsiyetleri ile sahip olduğu dini bilgi 

kaynağı incelendiğinde, kadınlara göre erkeklerin dini bilgilerini edindiği kaynak ve en 

fazla oran sırasıyla; “okuldan” %57,8, “aileden/akrabalardan” %56,9, “dini kitaplardan“ 

%54,5, “Kur’an kursundan” %51,9, “din görevlilerinden (imam, müftü vb.)” %50,6 

olarak tespit edilmiştir. Erkeklere göre kadın katılımcılar ise, dini bilgileri edindiği 

kaynak ve en fazla oran sırasıyla; “komşulardan” %60,0, “arkadaş çevresinden” %59,6, 

“internet siteleri/sosyal medya“ ortamından %55,4 olarak tespit edilmiştir. 

Genel olarak incelendiğinde, erkek katılımcılar dini bilgilerini daha çok okul 

çevresinden, aileden, akrabalarından, dini kitaplardan, dini kurumlardan edinerek 

öğrenmekte iken, kadın katılımcılar ise daha çok komşulardan, arkadaş çevresinden ve 
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sosyal medya mecralarından dini bilgi edinmekte olduğu söylenebilir. Bunun nedeni, 

kadınlara göre erkeklerin daha fazla eğitim hayatında olmaları, aile ortamında daha uzun 

süre beraber olmaları ve dini kurumlarda daha fazla bulunmaları gibi etmenler 

olabilmektedir. Ayrıca kadınların, hem ev kadını olma durumu ve buna bağlı olarak 

komşu ve arkadaş çevreleriyle daha fazla etkileşim halinde olmaları hem de iş hayatında 

daha az bulunmaları ve buna bağlı olarak internet, sosyal medya mecraları gibi 

platformlarda daha fazla zaman bulma imkanına sahip olmaları gibi etmenler olduğu 

söylenebilir. 

5.3.2. Akla Takılan Dini Bir Konu Olduğunda Müracaat Edilecek Kaynak 

 Kente özgü yaşam tarzında, katılımcıların aklına takılan dini bir konu olduğunda 

müracaat edilecek kaynak ve tercihleri ile katılımcıların cinsiyetlerine göre müracaat 

edilecek dini kaynak ve tercihleri Tablo 38 ve Tablo 39’da sunulmuştur. 

Tablo 38. Akla Takılan Dini Bir Konu Olduğunda Müracaat Edilecek Yere Ait 

Tanımlayıcı İstatistikleri 

Dini bir konuda müracaat edilecek kaynak 
Değerler 

N % 

Kur’an-ı Kerim’e 120 17,4 

Hadislere 54 7,8 

Din görevlilerine (imam, müezzin, müftü vb.) 87 12,6 

Diyanet İşleri Başkanlığına 174 25,3 

Dini kitaplara 79 11,5 

Dini bilgisi iyi olduğuna inandığım kişilere 95 13,8 

Televizyon programındaki kişilere bağlanarak 15 2,2 

Dini bir gruba (Tarikatlar/cemaatler) 11 1,6 

İnternete/Sosyal medyaya 45 6,5 

Aileye/akrabalara 9 1,3 

 Toplam 689 100,0 

 Tablo 38 incelendiğinde, genel olarak katılımcıların, dini bir konu hakkında 

bilgiye ihtiyaç duyduğunda en fazla müracaat etmek istediği kaynak ve oranlar sırasıyla; 
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“Diyanet İşleri Başkanlığına” müracaat ederim diyenler %25,3, “Kur’an-ı Kerim’e” 

diyenler %17,4, “dini bilgisi iyi olduğuna inandığım kişilere” diyenler %13,8, “din 

görevlilerine (imam, müezzin, müftü vb.)” diyenler %12,6, “dini kitaplara” diyenler 

%11,5, “hadislere” diyenler %7,8 “internete/sosyal medyaya” diyenler %6,5, “televizyon 

programındaki kişilere bağlanarak” diyenler %2,2, “dini bir gruba (tarikatlar/cemaatler)” 

%1,6 ve “aileye/akrabalara” müracaat ederim diyenler %1,3 olarak tespit edilmiştir. 

 Bu istatistiksel değerlere göre, kentsel mekânda akla takılan dini bir konu 

olduğunda müracaat edilecek kaynak, geleneksel otoriteler yerine, kentin kurumsal 

birimleri tercih edildiği tespit edilmiştir. Tablo 36’da verilen analiz sonuçlarında, 

bireylerin daha önce edinmiş olduğu dini bilgi, daha çok aile ve akraba çevreleri gibi 

geleneksel otoritelerden sağlandığı belirlenmişti. Ancak, kentsel dönüşüm ile birlikte, 

araştırma sahasının kentle bütünleşme süreci sonucunda, kentlerin kurumsal otoriteleri 

daha çok tercih edildiği söylenebilir. Çünkü, katılımcıların önceki yaşam tarzı 

gecekondulu formunda olduğu için, şu an kentleşme ve kentsel dönüşüm süreci ile kente 

entegre olan bölgenin yaşam biçimi kente özgü yaşam tarzını yansıttığından, yani 

kentlileşme yaşandığından, bireyler dini bilgiyi daha çok kentin kurumsal organizasyonu 

aracılığıyla öğrenmek istediği söylenebilir. 

 Bununla beraber, bireylerin cinsiyetleri bakımından, akla takılan dini bir konuda 

müracaat edilecek kaynaklar araştırılmış olup, katılımcıların cinsiyetleri ile müracaat 

edilecek kaynak arasındaki ilişki Tablo 39’da sunulmuştur. 
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Tablo 39. Katılımcıların Cinsiyetine Göre Akla Takılan Dini Bir Konuda Müracaat 

Edilecek Kaynak İstatistikleri 

Dini bir konuda müracaat edilecek kaynak 
N/% 

Cinsiyet 

Erkek Kadın 

Kur’an-ı Kerim’e 
n 52 68 

% 43,3 56,7 

Hadislere 
n 25 29 

% 46,3 53,7 

Din görevlilerine (imam, müezzin, müftü vb) 
n 52 35 

% 59,8 40,2 

Diyanet İşleri Başkanlığına 
n 109 65 

% 62,6 37,4 

Dini kitaplara 
n 38 41 

% 48,1 51,9 

Dini bilgisi iyi olduğuna inandığım kişilere 
n 58 37 

% 61,1 38,9 

Televizyon programındaki kişilere bağlanarak 
n 4 11 

% 26,7 73,3 

Dini bir gruba (Tarikatlar/cemaatler) 
n 9 2 

% 81,8 18,2 

İnternete/Sosyal medyaya 
n 25 20 

% 55,6 44,4 

Aileye/akrabalara 
n 5 4 

% 55,6 44,4 

Toplam 
N 229 176 

% 56,5 43,5 

 Tablo 39 incelendiğinde, çoklu analiz yöntemi ile elde edilen bulgulara göre, 

kentsel dönüşüm sonrası kente özgü yaşam biçiminde akla takılan dini bir konu 

olduğunda müracaat edilecek kaynak ile katılımcıların cinsiyetleri arasındaki ilişki analiz 

edildiğinde, kadınlara göre erkekler dini bilgi kaynağı ve yüzdelik oran düzeyi bakımdan 

tercihleri sırasıyla, “dini bir gruba” katılarak diyenler %81,8, “Diyanet İşleri Başkanlığına 

“ danışarak diyenler %62,6, “dini bilgisi iyi olduğuna inandığım kişilere” sorarak diyenler 

%61,1, “din görevlilerine (imam, müezzin, müftü vb.)” sorarak diyenler %59,8, 

“aileye/akrabalara” sorarım diyenler %55,6 ve “internete/sosyal medyaya” bakarım 

diyenler  %55,6 oranında tespit edilmiştir. Erkeklere göre kadınlar ise, müracaat edilecek 

kaynak bakımından daha çok,” televizyon programındaki kişilere bağlanarak” %73,3, 
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“Kur’an-ı Kerim’e” %56,7, “hadislere” %53,7 ve “dini kitaplara” %51,9 oranında 

müracaat ederim yanıtını vermiştir. 

 Buna göre, erkekler ile kadınların kentsel ortamda dini bilgi edinmek için 

müracaat edeceği kaynaklar farklılık göstermektedir. Kadınlara göre erkek katılımcıların, 

dini bir gruba sorarak, diyanet kurumuna başvurarak, dini bilgisine güvendiği bireylere 

ya da din görevlilerine müracaat ederek öğrenmeyi tercih ettiği belirlenmiştir. Kadınlar 

ise, televizyondaki dini programlara, Kur’an-ı Kerime, hadislere ya da dini kitaplara 

müracaat etmeyi tercih etmiştir. Erkek ile kadın katılımcıların farklı tercihleri ve genel 

olarak tercihlerin bu kadar farklılık arz etmesi, geleneksel sosyo-kültürel ve gecekondulu 

yaşam biçiminden, kentsel dönüşüm süreciyle kentleşme ve kentlileşme sürecinin 

yaşanması ve buna bağlı olarak hem eski sosyo-kültürel tarz hem de yeni kentli yaşam 

biçiminin girift olması ve heterojen bir yapı sergilemesinden kaynaklı olduğu 

söylenebilir. 

5.4. Deprem Olaylarına Dini Açıdan Bakma Durumu 

Kentsel dönüşüm politikaları ve uygulama stratejileri, temelde deprem riski 

taşıyan yapıların yenilenmesi ve depreme karşı dayanıklı yapı stoku meydana getirilmesi 

üzerine kurulu olduğu söylenebilir. Bu nedenle, kentsel dönüşümü gerektiren en önemli 

faktörlerden biri deprem olayı olduğu düşünülebilir (Keleş, 1983:166). Buna göre 

toplumsal hayatta, bireyin yaşamını altüst eden, sosyal yaşamda birtakım değişiklikleri 

de beraberinde getiren söz konusu deprem ile kaza, ölüm ve ağır hastalık gibi bazı olayları 

anlama, izah etme ve karşılaşılan sorunları anlamlandırma ve aşma gibi birtakım 

davranışlar sergilenmektedir. Bu davranışlar, deprem olaylarını ilmi, dini, toplumsal, 

bireysel yönden ve olayın nedenleri ve sonuçları bakımından anlamlandırma girişimi 

olduğu söylenebilir (Kula, 2000: 1). Bu anlamlandırma girişiminde bireyler, sosyal 

hayatta bir düzen ve bu düzenin devamlılığını hedeflemekle birlikte, mevcut imkanların 

ve şartların artarak devam etmesini ve mevcut kurulu düzenin bozulmamasını 
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arzulamaktadır. Bu nedenle yaşanılan deprem olaylarını ve meydana gelen bazı 

felaketleri (Kula, 2002: 236), coğrafi, bilimsel ve dini açıdan hem maddi hem de manevi 

olarak anlama ve açıklama çabası, bireylerin içinde bulunduğu bir durumdur. Bu nedenle, 

kentsel dönüşüm süreci yaşayan araştırma sahasında, kentsel dönüşümün amaçları 

arasında en önemlilerinden biri olan deprem olayı hakkında katılımcıların görüşleri 

alınmıştır. Bu bağlamda, “deprem olaylarının, dini kurallara yeterince uyulmadığı için 

yaşandığını düşünüyorum” fikrine katılıyor musunuz? Sorusu iletilmiş ve elde edilen 

yanıtların istatistiksel sonuçları değerlendirilmiştir. Ayrıca, katılımcıların deprem 

olaylarına dini açıdan bakma tutumları ile dini inanç bakımından kendini tanımlama 

değişkeni arasında farklılık aranmıştır. Konu ile ilgili elde edilen istatistikler Tablo 40’da 

sunulmuştur. 

Tablo 40. Katılımcıların Dindarlık Düzeyi ile Deprem Olaylarına Dini Açıdan Bakma 

Tutumlarına Ait Ki-kare Analiz Sonuçları 

Dini inanç ve dinin 

gereğini yapma durumu 

“Deprem olayları, dini kurallara yeterince 

uyulmadığı için yaşandığını düşünüyorum” 

fikrine katılma durumu 
Genel 

Katılıyorum Katılmıyorum Kararsızım 

İnançlıyım, dinimin 

bütün gereklerini 

yerine getirmeye 

çalışan biriyim 

n 36 29 14 79 

% 

45,6 36,7 17,7 100,0 

İnançlıyım, dinimin 

bazı gereklerini 

yerine getiren 

biriyim 

n 33 114 35 182 

% 

18,1 62,6 19,2 100,0 

İnançlıyım, dinimin 

gereklerini yerine 

getiremeyen biriyim 

n 17 106 21 144 

% 
11,8 73,6 14,6 100,0 

 Toplam 
N 86 249 70 405 

% 21,2 61,5 17,3 100,0 

(X2=41.272, p<0.001) 

Tablo 40 incelendiğinde, “deprem olaylarının, dini kurallara yeterince uyulmadığı 

için yaşandığını düşünüyorum” fikrine katılıyor musunuz? Sorusuna katılımcıların 
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verdiği yanıtlara göre, “katılıyorum” diyenlerin oranı %21,2, “katılmıyorum” diyenlerin 

oranı %61,5, “kararsızım” diyenlerin oranı ise %17,3 olarak saptanmıştır. Bu durumda 

katılımcıların yüksek oranda söz konusu görüşe katılmadığı belirlenmişir. 

Katılımcıların, dini inanç ve dini inancın gereğini yerine getirme davranışlarına 

göre, deprem olaylarına dini açıdan bakma tutumları incelendiğinde, “deprem olaylarının, 

dini kurallara yeterince uyulmadığı için yaşandığını düşünüyorum” fikrine, “inançlıyım, 

dinimin bütün gereklerini yerine getirmeye çalışan biriyim” diyenlerden “katılıyorum” 

diyenlerin oranı %45,6, “katılmıyorum” diyenlerin oranı %36,7, “kararsızım” diyenlerin 

oranı %17,7 olarak tespit edilmiştir. Konu ile ilgili fikre, “inançlıyım, dinimin bazı 

gereklerini yerine getiren biriyim” davranışına sahip katılımcılardan “katılıyorum” 

diyenlerin oranı %18,1, “katılmıyorum” diyenlerin oranı %62,6, “kararsızım” diyenlerin 

oranı %19,2 olarak tespit edilmiştir. Son olarak, “inançlıyım, dinimin gereklerini yerine 

getiremeyen biriyim” davranışına sahip katılımcılardan, konu ile ilgili fikre “katılıyorum” 

diyenlerin oranı %11,8, “katılmıyorum” diyenlerin oranı %73,6, “kararsızım” diyenlerin 

oranı %14,6 olarak saptanmıştır. 

Genel olarak analiz edildiğinde, katılımcıların dindarlık düzeyleri arttıkça deprem 

olaylarına dini açıdan bakma tutumları artış gösterdiği ve bunun yanında, dinin 

gereklerini yerine getirme davranışına göre, deprem ile din arasındaki ilişki 

farklılaşmakta olduğu söylenebilir. Böylece, kentsel dönüşüm sürecini tecrübe eden 

katılımcıların verdiği yanıtlar doğrultusunda, elde edilen analiz sonucuna göre, 

katılımcıların dini inanç ve dinin gereğini yerine getirme davranışı ile deprem olaylarına 

dini perspektiften bakma tutumları arasında önemli farklılık olduğu (X2=41.272, 

p<0.001) belirlenmiştir (Tablo 44). Bu bağlamda “Konutlarda yaşayan katılımcıların 

dindarlık düzeyleri arttıkça deprem olaylarına dini açıdan bakma tutumları artış 

göstermektedir” hipotezi doğrulanmaktadır. 
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5.5. Dip Dibe Konutların Özel Alana ve Mahremiyete Etkisi 

Kentsel dönüşüm sürecinde, katılımcıların yaşadığı konut ve çevresi bakımından, 

sıkışık dip dibe yüksek katlı binaların, bireylerin özel alanına, mahremiyetine etkisi hem 

genel olarak hem de eğitim düzeyine göre araştırılmış olup, elde edilen istatistiksel 

sonuçlar Tablo 41’de sunulmuştur. 

Tablo 41. Katılımcıların Eğitim Düzeyine Göre Dip Dibe Konutların Mahremiyete 

Etkisine Dair Ki-kare Analiz Sonuçları 

Eğitim düzeyi 
Mahremiyeti etkileme durumu 

Genel 
Evet Hayır Fikrim yok 

İlkokul mezunu 
n 35 20 1 56 

% 62,5 35,7 1,8 100,0 

Ortaokul/İlköğretim 
n 56 42 3 101 

% 55,4 41,6 3,0 100,0 

Lise mezunu 
n 94 72 7 173 

% 54,3 41,6 4,0 100,0 

Üniversite mezunu 
 n 55 15 5 75 

% 73,3 20,0 6,7 100,0 

 Toplam 
N 240 149 16 405 

% 59,3 36,8 4,0 100,0 

X2=13,368, p<0.05 

Tablo 41 incelendiğinde, kentsel dönüşüm süreci deneyimleyen katılımcılara 

“yeni inşa edilen binalar, sizin evinizi ve yaşamınızı fiziki olarak etkiliyor mu? Örneğin 

dip dibe konutların ya da yüksek katlı binaların inşası, mahremiyetinizi tehdit ediyor mu, 

daha az gün ışığı almanıza, manzaranızın kapanmasına neden oluyor mu?” Sorusu 

iletilmiş ve katılımcıların verdiği yanıtlar genel olarak değerlendirildiğinde “evet” 

diyenlerin oranı %59,3, “hayır” diyenlerin oranı %36,8, “fikrim yok” diyenlerin oranı 

%4,0 olarak saptanmıştır. Bu değerlere göre, katılımcıların büyük çoğunluğu kentsel 

dönüşüm yapılarının mahremiyeti tehdit ettiği ve gün ışığı almaya engel olduğu görüşünü 

savunmaktadır. Kentsel dönüşüm yapıları, bireylerin söz konusu maddi ve manevi yönleri 

dikkate alınarak inşa edilmesi gerektiği önem arz etmekte olduğu tespit edilmiştir. 

Bununla beraber, söz konusu etkilenme katılımcıların eğitim düzeyine göre de farklılık 
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gösterebilmektedir. Buna göre, dip dibe konutların mahremiyete etkisi eğitim düzeyi 

bakımından incelendiğinde, “dip dibe konutların ya da yüksek katlı binaların inşası, 

mahremiyetinizi tehdit ediyor mu, daha az gün ışığı almanıza, manzaranızın kapanmasına 

neden oluyor mu?” sorusuna, eğitim düzeyi “ilkokul mezunu” olanlardan “evet” 

diyenlerin oranı %62,5, “hayır” diyenlerin oranı %35,7, “fikrim yok” diyenlerin oranı 

%1,8 olarak tespit edilmiştir. Eğitim düzeyi “ortaokul/ilköğretim” olanların “evet” 

yanıtını verenlerin oranı %55,4, “hayır” diyenlerin oranı %41,6, “fikrim yok” diyenlerin 

oranı %3,0 olarak saptanmıştır. Eğitim düzeyi “lise mezunu” olanlardan “evet” diyenlerin 

oranı %54,3, “hayır” diyenlerin oranı %41,6, “fikrim yok” diyenlerin oranı %4,0 olarak 

elde edilmiştir. Son olarak, “üniversite mezunu” eğitim düzeyine dahil olanlardan “evet” 

diyenlerin oranı %73,3, “hayır” diyenlerin oranı %20,0, “fikrim yok” diyenlerin oranı 

%6,7 olarak saptanmıştır. Genel olarak incelendiğinde, tüm eğitim düzeyi söz konusu 

durumdan yüksek oranda olumsuz etkilendiği söylenebilir. Özellikle üniversite eğitim 

düzeyine sahip olanlar en çok etkilenen grup olurken, ardından ilkokul mezunu olanlar 

daha çok etkilendiği görülmektedir. Diğer eğitim grubunda olan ortaokul ve lise 

düzeyindekiler de olumsuz etkilendiği belirlenmiştir. Bu bağlamda, istatistiksel analiz 

sonuçlarına göre, katılımcıların eğitim düzeyi ile dip dibe konutların mahremiyete etkisi 

arasında farklılık olduğu (X2=13.368, p<0.05) saptanmıştır. Buna göre “Konutlarda 

yaşayan katılımcıların eğitim düzeyine göre yeni inşa edilen dip dibe, sıkışık binaların 

mahremiyete, özel alana olumsuz etkisi olduğuna dair tutumlar farklılık göstermektedir” 

hipotezi doğrulanmaktadır.   

5.6. Dini Hayat Bakımından Yaşamak İstenilen Konut Tercihi 

Konutlar, içinde barındırdığı bireyin ve ailenin duygu ve düşünce dünyasını 

geliştirip şekillendirme bakımından işlevseldir. Bir şeyin iyi veya kötü, doğru ya da yanlış 

olduğunun aktarıldığı, güzel ahlak ve davranışların öğretildiği, dini inanç, değer, norm ve 

pratiklerin yaşanıp içselleştirildiği yer olan konutlar, bireyi dünya hayatına ve öteki âleme 
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hazırlayan bir mekân olarak oldukça fonksiyoneldir. Bu anlamda konutlar, minimum 

sosyal mesafenin, maksimum yüz yüze samimi ilişkilerin yaşandığı mekanlardır 

denilebilir (Erkan, 2020: 76). Bu bağlamda, araştırma kapsamında, katılımcıların dini 

inanç, değer ve ilişkilerinin, dinin sosyal ve kültürel davranış örüntülerinin, belli bir 

yaşam kalıbına sokması bakımından bir konut tercihi sorulmuştur. Buna göre, 

katılımcıları belli bir hayat tarzına, yaşam biçimine zorlayan konut yapılarından hangisini 

tercih ettiğine dair görüşlerin frekans değerleri ve yüzdelik oranları Tablo 42’de 

sunulmuştur. 

Tablo 42. Katılımcıların Gelir Düzeyi ile Dini Hayat Açısından Yaşamak İstediği Konut 

Tercihi Arasındaki İlişkiye Ait İstatistikleri 

Aylık toplam gelir 

Dini yaşantı açısından konut tercihi 

Toplam 
Apartman 

dairesi 

Müstakil 

konut 

Güvenlikli 

site 

Güvenlikli 

sitede 

müstakil 

konut 

Rezidans 

dairesi 

3,000 TL ve 

altı 

n 41 81 13 9 8 152 

% 27,0 53,3 8,6 5,9 5,3 100,0 

3,001-5,000 TL 

arası 

n 17 74 12 8 4 115 

% 14,8 64,3 10,4 7,0 3,5 100,0 

5,001-10,000 

TL arası 

n 8 77 7 10 2 104 

% 7,7 74,0 6,7 9,6 1,9 100,0 

10,001 TL ve 

üstü 

 n 14 14 2 3 1 34 

% 41,2 41,2 5,9 8,8 2,9 100,0 

 Genel 
N 80 246 34 30 15 405 

% 19,8 60,7 8,4 7,4 3,7 100,0 

X2=32.207, p<0.01 

 Tablo 42 incelendiğinde, genel olarak katılımcıların dini hayat bakımından 

yaşamak istediği ve tercih ettiği konut tipi ile yüzdelik oranları sırasıyla; birden fazla katı 

olan ve her katında bir ya da daha fazla daire bulunan “apartman dairesi” diyenlerin oranı 

%19,8, bireyin kendi arazisi üzerine inşa ettiği ve tek bir hanenin kullanımında olan bir 

ya da birden fazla kattan oluşan “müstakil konut” diyenlerin oranı %60,7, yaşam alanı 

duvar, tel örgü vb. ile çevrilmiş, giriş çıkışlar güvenlik kontrolünde olan apartman tipi 

binalardan oluşan “güvenlikli site” diyenlerin oranı %8,4, yaşam alanı duvar, tel örgü vb. 
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ile çevrilmiş, giriş çıkışlar güvenlik kontrolünde olan müstakil lüks konutlardan oluşan 

“güvenlikli sitede müstakil konut” diyenlerin oranı %7,4, estetik, mimari, konfor,  sosyal 

ve teknolojik donatılarla donatılmış, yüksek güvenliğe ve zengin sosyal imkânlara sahip 

apartman kompleksi ve yaşam alanı olan “rezidans dairesi” olsun diyenlerin oranı %3,7 

olarak belirlenmiştir. Genel olarak incelendiğinde,  yüksek oranda katılımcı müstakil 

konut tercih ettiği tespit edilmiştir. Bunun temel nedeni, Tablo 41’de sunulduğu gibi, dip 

dibe sıkışık binaların ailenin mahremiyetini tehdit ettiği, ailenin sosyal ve dini yaşantısını 

olumsuz etkilediği ve özgürlük alanına müdahale ettiği gibi etmenler olabilir. Bu konu, 

Tablo 41 ile uyumluluk gösterdiği söylenebilir.  

Ayrıca, aylık toplam geliri az olan, orta düzey ya da oldukça yüksek olan 

bireylerin, dini yaşantı bakımından tercih edeceği konutlar da farklılık gösterebilir. Merak 

edilen bu konuya göre, dini yaşantı bakımından konut tipi tercihi, aylık toplam gelire göre 

değerlendirildiğinde, “3,000 TL ve altı” aylık gelire sahip olan katılımcılardan “apartman 

dairesi” olsun diyenlerin oranı %27,0, “müstakil konut” olsun diyenlerin oranı %53,3, 

“güvenlikli site” olsun diyenlerin oranı %8,6, “güvenlikli sitede müstakil konut” olsun 

diyenlerin oranı %5,9 ve “rezidans dairesi” olsun diyenlerin oranı %5,3 olarak tespit 

edilmiştir. “3,001-5,000 TL” aylık gelire sahip olan katılımcılardan “apartman dairesi” 

olsun diyenlerin oranı %14,8, “müstakil konut” olsun diyenlerin oranı %64,3, “güvenlikli 

site” olsun diyenlerin oranı %10,4, “güvenlikli sitede müstakil konut” olsun diyenlerin 

oranı %7,0 ve “rezidans dairesi” olsun diyenlerin oranı %3,5 olarak belirlenmiştir. 

“5,001-10,000 TL” aylık gelire sahip olan katılımcılardan “apartman dairesi” olsun 

diyenlerin oranı %7,7, “müstakil konut” olsun diyenlerin oranı %74,0, “güvenlikli site” 

olsun diyenlerin oranı %6,7, “güvenlikli sitede müstakil konut” olsun diyenlerin oranı 

%9,6 ve “rezidans dairesi” olsun diyenlerin oranı %1,9 olarak tespit edilmiştir. “10,001 

TL ve üzeri” aylık gelire sahip olan katılımcılardan “apartman dairesi” olsun diyenlerin 

oranı %41,2, “müstakil konut” olsun diyenlerin oranı %41,2, “güvenlikli site” olsun 
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diyenlerin oranı %5,9, “güvenlikli sitede müstakil konut” olsun diyenlerin oranı %8,8 ve 

“rezidans dairesi” olsun diyenlerin oranı %2,9 olarak saptanmıştır. Genel olarak 

incelendiğinde, kentsel dönüşüm uygulanan araştırma sahasında, katılımcıların verdiği 

yanıtlara göre, katılımcıların aylık toplam gelir seviyesi ile dini yaşantıya uygun konut 

tipi tercihi arasında anlamlı farklılık olduğu (X2=32.207, p<0.01) tespit edilmiştir. 

Özellikle, “10,001 TL ve üzeri” yüksek gelir düzeyine sahip olanlara göre, asgari ücrete 

yakın ve asgari ücret alan katılımcılar, rezidans dairesini daha fazla tercih etmiştir. Asgari 

ücret alan katılımcılara göre, “10,001 TL ve üzeri” gelir düzeyine sahip olanlar ise 

apartman dairesini daha çok tercih ettiği belirlenmiştir. Ancak, genel olarak 

incelendiğinde, katılımcıların oldukça büyük bir kısmı, müstakil konut tercih ettiği 

söylenebilir. Yine bu konuyu destekler nitelikte olan “Size göre binalar kaç katlı 

olmalıdır?” sorusu katılımcılara iletilmiş olup, elde edilen yanıtların nicel değerleri Tablo 

43’de sunulmuştur. 

Tablo 43. Katılımcılara Göre Binaların Olması Gereken Kat Sayısı Görüşlerine Dair 

Tanımlayıcı İstatistikleri 

Bina kat sayısı tercihi 
İstatistiksel Değerler 

N % 

5 kattan az 330 81,5 

5-9 kat 38 9,4 

10 kat ve üzeri 37 9,1 

Toplam 405 100,0 

Tablo 43’e göre, kentleşme sürecinde katılımcıların dini hayat açısından yaşamak 

istediği ve tercih ettiği konut tipine paralel olarak, binaların kaç katlı olması gerektiğine 

dair görüşleri alınmıştır. Buna göre binalar, “5 kattan az” olması gerekir diyenlerin oranı 

%81,5 olarak, “5-9 kat” arası olmalı diyenlerin oranı %9,4 olarak ve “10 kat ve üzeri” 

olmalı diyenlerin oranı %9,1 olarak saptanmıştır. Katılımcıların verdiği yanıtlar genel 

olarak incelendiğinde, Tablo 42’de katılımcıların yüksek oranda tercih ettiği müstakil 
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konut ile Tablo 43’de binalar 5 kattan az olmalı görüşleri arasında bir uyumluluk söz 

konusudur. Buna göre, dini hayatı yaşama bakımından hem binalar müstakil olmalı hem 

de kat sayıları düşük olmalı, güneş ışığını, manzarayı kapatmamalı, mahremiyete, özel 

alana müdahale etmemeli gibi birçok niteliklerin, konut yapılarına yansıtılması gerektiği 

belirlenmiştir. Böylece, bireylerin dini hayatı ile yaşadığı konut arasında bir uyum, 

bütünleşme ve ahenk olması, söz konusu konutun niteliksel işlevselliğine bağlı olduğu 

düşünülebilir. 

5.7. Yaşanılan Konutun Dini Hayata Etkileri ve Nedensel Faktörleri 

Konut ya da genel olarak mesken, insanın barınması, dış etkilerden korunması için 

gerekli barınaklardır. Aynı zamanda, doğal ihtiyaçların karşılanması, dini ibadetlerin 

yapılması ve bazı özel işlerin ve ihtiyaçların giderilmesi, yaşanılan meskenin işlevsel 

yönüdür (Bayındır, 1995: 37). Buna göre konut, bölgenin çevresel şartlarına uygun, 

ailenin dini ihtiyaçlarına cevap verebilen, huzur ve emniyet içinde yaşamaya elverişli 

fonksiyona sahip, sosyal düzen ve uyum konusunda işlevsel olmalıdır. Çünkü, ailenin 

veya bireyin can ve mal güvenliğini sağlayacağı, kendini huzur ve emniyet içinde 

hissedeceği, dini ve dünyevî ihtiyaçlarını karşılayacağı bir konuta, bir meskene sahip 

olması önem arz etmektedir. Konutların söz konusu fonksiyonu ile beraber, sadece 

mekânsal biçimden ibaret olmadığı aynı zamanda toplumun kimliğini, medeniyet 

tasavvurunu, bir yaşam ve kültür biçimini yansıttığı da söylenebilir. Bu anlamda konut, 

projesi, tasarımı, yüksekliği, genişliği, mimarisi, görünümü, yapısı ve tüm donanımsal 

özellikleriyle, toplumun sosyo-kültürel karakteri ile bir bütünlük teşkil etmesi 

gerekmektedir (Aydın, 2015: 296). 

Bu bağlamda, inşa edilen konutun konum olarak uzak olması ve buna bağlı ulaşım 

ve iletişim sorunlarının yaşanması ya da dini aktivitelere, camiye, ezan sesine uzak olması 

gibi konuma dayalı sorunların yaşanması, bireylerin dini yaşamını olumsuz 

etkileyebilmektedir. Ayrıca, konutun yapısal donanım bakımından oda sayılarının az, 
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küçük ve misafir davet etme konusunda elverişsiz olması gibi sorunlar, bireylerin dini 

hayatını olumsuz etkileyebilmektedir. Diğer taraftan, konutun sosyal donanımı 

bakımından sıcak su, internet olması (abdest almak ve dini bilgiye ulaşmak için), bireyin 

dini hayatını olumlu etkileyebilmektedir. Bina ve çevresinin, sosyal ilişkiler bakımından 

bireylerin dini yaşamına önemli etkisi bulunmaktadır. Özellikle, komşuların dini 

konularla ilgili ve bilgili olması, binada mevlit, dini sohbet ve Kur’an okunuyor olması, 

bireyler arası dini birlik, yardımlaşma ve sosyalleşme olması, bireylerin dini hayatını 

olumlu etkileyebilmektedir. Bu bağlamda, çalışmada, konutun dini hayatı etkileyen 

olumlu veya olumsuz yönleri ve nedensel faktörleri araştırılmış olup, elde edilen 

istatistiksel değerler Tablo 44, Tablo 45, Tablo 46 ve Tablo 47’de sunulmuştur. 

Tablo 44. Katılımcıların Yaşadığı Konutun Dini Hayatı Etkileme Yönüne Dair 

Tanımlayıcı İstatistikleri 

Konutun dini hayata etki yönü 
İstatistiksel değerler 

N % 

Olumlu yönde etkiliyor 262 64,7 

Olumsuz yönde etkiliyor 97 24,0 

Fikrim yok 46 11,4 

Toplam 405 100,0 

Tablo 44 incelendiğinde, kentsel dönüşüm sürecinde inşa edilen konutlarda oturan 

katılımcılar, yaşadığı konutun dini hayatını olumlu yönde etkiliyor yanıtını verenlerin 

oranı %64,7 iken, olumsuz yönde etkiliyor yanıtını verenlerin oranı %24,0 ve kararsızım 

diyenlerin oranı ise %11,0 olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre, katılımcıların büyük 

çoğunluğu, oturulan konutun dini hayata olumlu yönde etkisi olduğu yanıtını vermiştir. 

Bununla beraber, kentsel dönüşüm sürecinde oturulan konutların dini hayata 

olumlu veya olumsuz etkileri, bireyler arası farklılık gösterebildiği gibi, yaş gruplarına 

göre de farklılık gösterebilmektedir. Buna göre, konu ile ilgili istatistiksel analiz sonuçları 

Tablo 45’de verilmiştir. 
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Tablo 45. Katılımcıların Yaş Gruplarına Göre Yaşanılan Konutun Dini Hayatı Etkileme 

Yönüne Ait İstatistikleri 

Yaş grupları 

Yaşanılan konutun dini hayatı etkileme yönü 

Olumlu 

yönde 

Olumsuz 

yönde 

Fikrim yok Genel 

18-25 
n 70 16 10 96 

% 72,9 16,7 10,4 100,0 

26-35 
n 70 30 15 115 

% 60,9 26,1 13,0 100,0 

36-45 
n 61 23 10 94 

% 64,9 24,5 10,6 100,0 

46-60 
n 47 18 8 73 

% 64,4 24,7 11,0 100,0 

61 ve üzeri 
n 14 10 3 27 

% 51,9 37,0 11,1 100,0 

 Toplam 
N 262 97 46 405 

% 64,7 24,0 11,4 100,0 

X2=6,673, p>0.05 

Tablo 45’e göre, katılımcıların yaş grupları ile yaşanılan konutun dini hayatı 

etkileme yönü arasındaki durum incelendiğinde, “18-25” yaş grubuna dahil olanların 

%72,9’u yaşadığım konut dini hayatımı olumlu yönde etkiliyor yanıtını verirken, 

%16,7’si olumsuz yönde etkiliyor yanıtını vermiştir. %10,4 oranında katılımcı ise, bu 

konuda “fikrim yok” yanıtını vermiştir. “26-35” yaş grubuna dahil olanların %60,9’u, 

yaşadığım konut dini hayatımı olumlu yönde etkiliyor yanıtını verirken, %26,1’i olumsuz 

yönde etkiliyor yanıtını vermiştir. %13,0 oranında katılımcı ise, bu konuda “fikrim yok” 

yanıtını vermiştir. “36-45” yaş grubuna dahil olanların %64,9’u, yaşadığım konut dini 

hayatımı olumlu yönde etkiliyor yanıtını vermekte iken, %24,5’i olumsuz yönde etkiliyor 

yanıtını vermiştir. %10,6 oranında katılımcı ise, bu konuda “fikrim yok” yanıtını 

vermiştir. “46-60” yaş grubuna dahil olanların %64,4’ü, yaşadığım konut dini hayatımı 

olumlu yönde etkiliyor yanıtını vermekte iken, %24,7’si olumsuz yönde etkiliyor yanıtını 

vermiştir. %11,0 oranında katılımcı ise, bu konuda “fikrim yok” yanıtını vermiştir. “61 

ve üzeri” yaş grubuna dahil olanların %51,9’u yaşadığım konut dini hayatımı olumlu 

yönde etkiliyor yanıtını verirken, %37,0’ı olumsuz yönde etkiliyor yanıtını vermiştir. 



229 
 

%11,1 oranında katılımcı ise, bu konuda “fikrim yok” yanıtını vermiştir. Genel olarak 

incelendiğinde, kentsel dönüşüm süreci deneyimleyen katılımcıların verdiği yanıtlar 

doğrultusunda, elde edilen istatistiklere göre, katılımcıların yaş grupları ile oturulan 

konutun dini hayatı etkileme yönü arasında fark olmadığı, yaş grupları arasında benzer 

davranışlar sergilendiği (X2=6.673, p>0.05) tespit edilmiştir (Tablo 45). Bu bağlamda 

“Konutlarda yaşayan katılımcıların yaşları azaldıkça yaşanılan konut dini hayatı olumlu 

yönde etkilemektedir” hipotezi yanlışlanmıştır. Bununla ilgili olarak, dönüşümden önceki 

gecekondu yapıları ya da eski binalara göre, kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen 

konutlar, sosyal ve yapısal donanım bakımından ihtiyaca cevap verebilen konutlar olması 

noktasından, genç yaştakilere olumlu etki edebileceği düşünülmüştür. Ancak, bu konuda 

yaş düzeylerinin önemli olmadığı belirlenmiştir. Bu bağlamda, katılımcıların büyük bir 

kısmı, dini yaşantı bakımından yeni inşa edilen konutlardan olumlu etkilendiği, yaş 

grupları arasında fark olmadığı tespit edilmiştir. 

5.7.1. Konutun Dini Hayata Etkisinin Nedenleri 

Kentsel mekânda yaşanılan konutun dini hayata olumlu veya olumsuz etkilerinin 

birtakım nedenleri olması mümkündür. Buna göre, yaşanılan konutun, bireylerin dini 

hayatına olumlu veya olumsuz etkisel nedenleri araştırma sahasında araştırılmış olup, 

elde edilen bulgular Tablo 46 ve Tablo 47’de sunulmuştur.   
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Tablo 46. Katılımcıların Yaşadığı Konutun Dini Hayatı Olumlu Yönde Etkisine Dair 

Çoklu Tanımlayıcı İstatistikleri 

 Konutun olumlu etkileme nedenleri 

Çoklu tanımlayıcı istatistikler 

N % 

Konum olarak olumlu yönde etkiliyor 30 10,7 

Sosyal ilişkiler açısından olumlu etkiliyor 28 10,0 

Evim, yapısal donanım açısından dini 

yaşantımı olumlu etkiliyor 
40 14,2 

Bu eve yerleştiğimden beri dini açıdan 

kendimi huzurlu hissediyorum 
171 60,9 

Fark yok, önceki evimde olduğu gibi şu anki 

evimde de dini yaşantım olumlu yönde devam 

ediyor 

12 4,3 

Toplam 281 100,0 

 Tablo 46 incelendiğinde, yaşanılan konut katılımcıların dini hayatını etkileme 

nedenleri ve yüzdelik oranları sırasıyla, “konum olarak olumlu yönde etkiliyor” 

diyenlerin oranı %10,7, “sosyal ilişkiler açısından olumlu etkiliyor” diyenlerin oranı 

%10,0, “evim, yapısal donanım açısından dini yaşantımı olumlu etkiliyor” diyenlerin 

oranı %14,2, “bu eve yerleştiğimden beri dini açıdan kendimi huzurlu hissediyorum” 

diyenlerin oranı %60,9, “fark yok, önceki evimde olduğu gibi şu anki evimde de dini 

yaşantım olumlu yönde devam ediyor” diyenlerin oranı %4,3 olarak tespit edilmiştir. 

 Katılımcıların verdiği yanıtlar kapsamında, en fazla orana sahip nedenleri dikkate 

alarak konu değerlendirildiğinde, ilk olarak yaşanılan konutta bireyler dini bakımdan 

kendilerini huzurlu hissettikleri, ikinci olarak konutta abdest için sıcak su, dini bilgi 

öğrenmek için internet gibi sosyal donatı ile birlikte oda sayılarının ve genişliğinin yeterli 

olması gibi yapısal donanımlar, bireylerin dini hayatını olumlu yönde etkilediği 

söylenebilir. Son olarak, camiye, ezan sesine ve diğer dini kurumlara yakın olması, 

konum olarak olumlu etkilediği gibi yaşanılan binada, birlikte Kur’an okuma aktiviteleri, 

kurban kesme ve paylaşımı, bayramlaşma, birlik ve beraberlik duygusunun yaşanması 
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gibi sosyal ilişkiler açısından olumlu etkilediği söylenebilir. Bununla beraber, yaşanılan 

konutun dini hayatı olumsuz etkileme nedenleri de olabilmektedir. Buna dair bulgular, 

araştırma sahasından elde edilerek, konu ile ilgili istatistikler Tablo 47’de sunulmuştur. 

Tablo 47. Katılımcıların Yaşadığı Konutun Dini Hayatı Olumsuz Yönde Etkisine Ait 

İstatistikleri 

Olumsuz etkileme nedenleri 

Çoklu tanımlayıcı istatistikler 

N % 

Konum açısından olumsuz yönde etkiliyor 23 23,0 

Sosyal ilişkiler açısından dini yaşantım 

olumsuz seyrediyor 
33 33,0 

Ekonomik nedenler dini hayatımı olumsuz 

etkiliyor 
2 2,0 

Evim yapısal özellikler açısından yetersiz 

olduğu için, dini hayatımı olumsuz etkiliyor 
21 21,0 

Bu evde huzursuzum ve nedenini bilmiyorum 20 20,0 

Fark yok, önceki evim gibi şu anki evim de, 

dini yaşantımı olumsuz etkilemeye devam 

ediyor. 

1 1,0 

Toplam 100 100,0 

Tablo 47’de, çoklu analiz yöntemi ile elde edilen sonuçlara göre, katılımcıların 

yaşadığı konutun, dini hayatlarını olumsuz etkileme nedenleri ve yüzdelik oranları 

sırasıyla, “konum olarak olumsuz yönde etkiliyor” diyenlerin oranı %23,0, “sosyal 

ilişkiler açısından dini yaşantım olumsuz seyrediyor” diyenlerin oranı %33,0, “ekonomik 

nedenler dini hayatımı olumsuz etkiliyor” diyenlerin oranı %2,0, “evim yapısal özellikler 

açısından yetersiz olduğu için, dini hayatımı olumsuz etkiliyor” diyenlerin oranı %21,0, 

“bu evde huzursuzum ve nedenini bilmiyorum” diyenlerin oranı %20,0, “fark yok, önceki 

evim gibi şu anki evim de dini yaşantımı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor” 

diyenlerin oranı %1.0 olarak tespit edilmiştir. 
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Katılımcıların verdiği yanıtlara göre, en fazla orana sahip olumsuz nedenleri 

dikkate alarak konu değerlendirildiğinde, ilk olarak yaşanılan binada sosyal ilişkilerin 

zayıf olduğu görüşü yüksek düzeyde olduğu söylenebilir. Buna göre, bireylerin önceki 

yaşadığı yerde (gecekondu veya eski binada) bulunan dindar arkadaş çevresini ve samimi 

sosyo-kültürel ilişkilerini şu an yaşadığı binada bulamadığı, bununla beraber, binada dini 

aktivitelerin, dini sohbetlerin, mevlit ve Kur’an okumalar gibi etkinliklerin yetersiz 

olması, bireylerin dini hayatını olumsuz etkilediği söylenebilir. İkinci olarak, konutun 

konum bakımından olumsuz olması, özellikle camiye, ezan sesine, Kur’an kursuna ve 

çeşitli dini organizasyonlara uzak mesafede olması, bireylerin dini yaşamını konum 

açısından olumsuz etkilediği düşünülebilir. Ayrıca, konutun yapısal özellikleri 

bakımından oda sayısının az ve odaların küçük olması, misafir davet edememe durumu 

gibi olumsuzluklar ile bireylerin, yaşadığı konutta kendilerini huzursuz hissetmeleri, dini 

hayat bakımından olumsuz etkilenmelere neden olduğu söylenebilir. 

5.8. Sosyal Yaşam ve Dini İlişkiler Bakımından Selam Verme Durumu 

Sosyal olgunluğun önemli bir göstergesi olan selamlaşma, insana özgü erdemli bir 

davranış biçimi, nezaketin önemli bir kuralı ve toplumsal hayatta sosyolojik ve psikolojik 

etkileri olan bir davranış olduğu söylenebilir. Bireylerarası ilişkileri kuvvetlendirme ve 

bireylerin birbirine olan güveni artırma konusunda selamlaşma fenomeni oldukça 

fonksiyoneldir. Selam verme, sosyal ilişkilerde samimiyet, hoşgörü, dostluk, muhabbet, 

dayanışma, sosyal düzen, uyum ve toplumsal bütünleşme bakımından işlevseldir 

(Kasapoğlu, 2010: 49-54). Ayrıca, gündelik hayatın içinde iletişimin bir göstergesi olan, 

sosyo-kültürel ve dini yaşamda Peygamber efendimizin sünneti olan selamlaşma olgusu, 

kentsel mekânda ve bireyin yaşam alanı olan binalarda önemli bir iletişim aracı 

olmaktadır. Yaşanılan binalar, bireylerin sadece barınma ve yaşama alanı değil, aynı 

zamanda, iletişim kurmak için özel alan sağlamaktadır. İnsanın insanla ses ve tını ile 

iletişime geçerek selamlaştığı yerlerin başında bina girişleri, asansör ve konut kapıları 
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gelmektedir. Bina girişleri, selamlaşma isteğinin somutlaşması için alan oluşturmada 

oldukça fonksiyoneldir (Özgen, 2018: 116-122). Bu bağlamda, söz konusu selamlaşma 

olgusunun işlevselliği ve konut ile ilişkisi, bu çalışmada incelenerek, elde edilen verilerin 

istatistiksel analiz sonuçları Tablo 48 ve Tablo 49’da sunulmuştur. 

Tablo 48. Katılımcıların Bina Girişlerinde Selamlaşma ve Hal-Hatır Sorma Durumlarına 

Ait Tanımlayıcı İstatistikleri 

Selamlaşma ve hal-hatır sorma durumu 
İstatistiksel Değerler 

N % 

Evet 359 88,6 

Hayır 46 11,4 

Toplam 405 100,0 

 Tablo 48 incelendiğinde, katılımcıların bina girişlerinde selamlaşma ve hal-hatır 

sorma durumları kapsamında, karşılaştığım insanlara selam veririm, halini hatırını 

sorarım diyenlerin oranı %88,6 olarak belirlenirken, karşılaştığım bireylere selam 

vermem diyenlerin oranı ise %11,4 olarak saptanmıştır. Bu nicel değerlere göre, araştırma 

sahasındaki bireylerin davranışı yüksek bir oranla selam verme lehinde olduğu 

söylenebilir. Ancak, bireylerin yaş grupları bakımından, özellikle gençlerin selam verme 

davranışı ile orta yaş ve ileri yaş grubundaki bireylerin selam verme davranışı değişiklik 

gösterebilmektedir. Buna göre selam verme, hal-hatır sorma davranışının bireylerin yaş 

gruplarına göre farklılığını gösteren istatistiksel analiz sonuçları Tablo 49’da verilmiştir. 
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Tablo 49. Katılımcıların Yaş Gruplarına Göre Bina Girişlerinde Selamlaşma ve Hal-Hatır 

Sorma Durumlarına Ait Ki-kare Analiz Sonuçları 

Yaş grupları 
Selamlaşma ve hal-hatır sorma durumu 

Evet Hayır 

18-25 
n 79 17 

% 82,3 17,7 

26-35 
n 100 15 

% 87,0 13,0 

36-45 
n 87 7 

% 92,6 7,4 

46-60 
n 67 6 

% 91,8 8,2 

61 ve üzeri 
n 26 1 

% 96,3 3,7 

Genel 
N 359 46 

% 88,6 11,4 

(X2=7.884, p<0.05) 

 Tablo 49’a göre, katılımcıların bina girişlerinde ve asansörde selamlaşma ve hal-

hatır sorma davranışları yaş grupları bakımından incelendiğinde, “18-25” yaş grubuna 

dahil olanlardan “evet” selamlaşırım diyenlerin oranı %82,3, “hayır” selamlaşmam 

diyenlerin oranı %17,7, “26-35” yaş grubuna dahil olanlardan “evet” selamlaşırım 

diyenlerin oranı %87,0, “hayır” selamlaşmam diyenlerin oranı %13,0, “36-45” yaş 

grubuna dahil olanlardan “evet” selamlaşırım diyenlerin oranı %92,6, “hayır” 

selamlaşmam diyenlerin oranı %7,4, “46-60” yaş grubuna dahil olanlardan “evet” 

selamlaşırım diyenlerin oranı %91,8, “hayır” selamlaşmam diyenlerin oranı %8,2, “61 ve 

üzeri” yaş grubuna dahil olanlardan “evet” selamlaşırım diyenlerin oranı %96,3, “hayır” 

selamlaşmam diyenlerin oranı %3,7 olarak saptanmıştır. Buna göre, genel olarak 

irdelendiğinde 36 yaş ve üzerindeki katılımcıların diğer yaşlara göre daha fazla selam 

verme eğiliminde olduğu belirlenmiştir. Yaş düzeyleri bakımından, yaşlar arttıkça selam 

verme davranışlarında artış yaşandığı söylenebilir. Buna göre, yaş grupları ile selam 

verme davranışları arasında farklılık olduğu (X2=7.884, p<0.05) tespit edilmiştir. Bu 

bağlamda, “Konutlarda yaşayan katılımcıların yaşları arttıkça asansörde veya bina 
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girişlerinde selamlaşma hal-hatır sorma davranışları artmaktadır” hipotezi 

doğrulanmaktadır.  

6. KENTLİLEŞME, KONUT VE DİN İLİŞKİSİ 

Kentleşme sürecinde, bireylerin tutum ve davranış kalıplarında, değer 

yargılarında, tinsel, özdeksel yaşam biçimlerinde, sosyal ilişkiler düzeninde ve dünya 

görüşlerinde, kentsel mekâna özgü değişikliklerin yaşanması, kentlileşme sürecinin 

önemli bir göstergesi olduğu söylenebilir (Keleş, 1980: 71; Keleş, 1995: 1). Kentlileşme 

olgusuna genel perspektiften bakıldığında, kent toplumunu oluşturan bireyler ile kente 

göç edenlerin hem birbiriyle hem de toplumsal yapının çeşitli öğeleriyle girdikleri 

ilişkiler neticesinde, birlikte yaşamanın gerektirdiği bir dizi değer, norm, inanç ve tutum 

ile kentsel mekânda bir sosyalizasyon yaşanmaktadır. Bu sosyalizasyonda bireyler, içinde 

bulunduğu kentsel toplumun kültürünü öğrenmekte, içselleştirmekte ve dışsallaşma 

neticesinde yeniden inşa etmekte olduğu (Özer, 1988: 153-154) bir süreci yaşamaktadır. 

Böylece kentlileşme, bireylerin kentle bütünleşme süreci olarak düşünülebilir. 

Bütünleşme ise, birey veya grubun daha büyük bir nüfus grubu ile kaynaşmasıdır. 

Bütünleşme psikolojik, sosyolojik, kültürel ve ekonomik olarak, değişik boyutlarda 

gerçekleşebilmektedir. Eğer kentin psikolojik, kültürel ve sosyal yapısı ile kırsal bölgenin 

yapısı arasındaki fark az ise, nüfusun kentle bütünleşmesi kolay gerçekleşmektedir. Söz 

konusu yapılar arasındaki fark fazla ise, uyumsuzluk ve bütünleşememe sorunları 

yaşanabilmektedir (Es ve Ateş, 2004: 214-216). Bu bağlamda, katılımcıların kentlileşme 

konusuna dair durumları ve yaklaşımları, ilgili başlıklar altında irdelenerek, istatistiksel 

analiz sonuçları tablolar halinde sunulmuştur. 

6.1. Kentlileşme ve Dindarlığın Kentsel Görünümleri 

Kentler, bünyesinde barındırdığı bireylere iş ve barınak imkânı sunmanın yanı 

sıra, birçok yerden nüfusu kendine çekerek bireylerin davranış kalıplarını bir düzene 

sokmakta, biçimlendirmekte, sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamın lokomotifi ve 
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denetleyicisi olmaktadır (Wirth, 2002: 78). Belli bir davranış kalıbına giren ketliler, 

yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak için, kırsalda yaşayanlara göre daha fazla bireye ihtiyaç 

duymakta ve çok sayıda örgütlenmiş sosyal, kültürel ve ekonomik kurumlarla ilişki 

kurmak zorundadır. Ancak, kurulan ilişkiler esnasında bireyler, parçalanmış roller 

yaşamakta ve geleneksel kır hayatına ait yüz yüze, birincil ilişkilerden ziyade, daha çok 

ikincil ilişkiler düzenine girmektedir. Akrabalık bağlarının çözülmesi, geniş aile yapısının 

toplumsal açıdan önemini yitirmesi, komşuluk ilişkilerinin zayıflaması, dini tutum ve 

davranışların farklılaşması ve toplumsal dayanışmanın geleneksel temelinin sarsılması 

gibi birçok değişiklikler, kentlilerin yaşam biçimini yansıttığı söylenebilir (Wirth, 2002: 

83-87). Kent ortamında, dindarlığın kentsel görünümü ise, eğitim seviyesi yüksek, 

donanımlı, hayat tecrübesine sahip, kendisine değerler katmış, eğitip zenginleştirmiş 

sosyal insanların dünyası olarak düşünülebilir. Çünkü kent dindarı, inancın ulviyetini, 

özünü, derinliğini hazmetmiş, sosyal ve kültürel boyutlarını içselleştirmiş birey olduğu 

söylenebilir (Altan, 2011: 167-169). 

Bu bağlamda, saha çalışması kapsamında, araştırmaya katılan katılımcılara ilk 

olarak, kimlerin kentli olduğu, kentli bireyin profilinin ne olduğu, sonra kendilerini kentli 

hissedip hissetmedikleri sorulmuştur. Bunula beraber, kent ortamında bireylerin dindarlık 

düzeyi ile kentlilik durumları arasında ilişki aranmıştır. Katılımcıların verdiği yanıtların 

istatistikleri sırasıyla; Tablo 50, Tablo 51, Tablo 52, Tablo 53 ve Tablo 54’de 

sunulmuştur. 
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Tablo 50. Katılımcılara Göre Kimlerin Kentli Olduğuna İlişkin Tanımlayıcı İstatistikleri 

Kentli kimdir? 
İstatistiksel değerler 

N % 

Kentte oturanlar 103 25,4 

Kentte doğanlar 132 32,6 

Geçimini kentte sağlayanlar 92 22,7 

Kente özgü yaşam tarzını sergileyenler 78 19,3 

Toplam 405 100,0 

 Tablo 50’ye göre, katılımcıların, kimlerin kentli olduğuna dair verdiği yanıtlar 

incelendiğinde, “kentte doğanlar” kentlidir diyenlerin oranı %32,6, “kentte oturanlar” 

kentlidir diyenlerin oranı %25,4, “geçimini kentte sağlayanlar” kentlidir diyenlerin oranı 

%22,7 ve son olarak, “kente özgü yaşam tarzını sergileyenler” kentlidir diyenlerin oranı 

%19,3 olarak saptanmıştır. Buna göre, katılımcıların verdiği yanıtlar ışığında kentli 

olmak, öncelikli olarak kentsel ortamda doğmuş olmak ve kentte yaşamaya devam etmek, 

olarak belirlenmiştir. Kent ortamında yaşamını sürdüren birey, ardından ekonomik 

gelirini de kentin sunduğu ekonomik olanaklardan sağlaması gerektiği, elde edilen 

bulgular arasındadır. Ancak, araştırma sahası ise, son yıllara kadar, kentin kırsal 

alanlarından ya da başka kentlerden göç eden nüfusun yoğunluğundan ve başka 

nedenlerden kaynaklı, gecekondu yapılanmasına ve gecekondulu yaşam kalıplarına sahip 

bir bölgeyi yansıtmaktaydı. Kentsel dönüşüm politikaları ve uygulamaları sonucunda, 

araştırma sahası kentle hem yapısal, fiziki olarak bütünleşme yaşarken hem de sosyo-

kültürel ve kentsel yaşam kalıplarına göre şekil almakta ve kente uyum sağlayarak kentle 

bütünleşme sürecini deneyimlemektedir. Katılımcıların dünyasından kentlileşme olayına 

bakıldığında, katılımcılara göre kentte doğanlar ve kentte yaşamaya devam edenler kentli 

olarak görülmesi, onların önceki hayatı ile şu anki hayatı tecrübe etme ve kıyaslama 

imkânı bularak bu görüşe sahip oldukları söylenebilir. Kentli kimdir? Sorusuna, 

gecekondu kültürü yaşamış katılımcıların verdiği yanıtlara göre, bireyin ekonomik 
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gelirini kentte sağlıyor olması, tek başına kentli olmak için yeterli bir sebep olmadığı 

belirlenmiştir. En önemli fonksiyon, kentte doğmuş ve kentte yaşamayı sürdürmek 

olduğu Tablo 50’deki verilerden tespit edilmiştir. 

Katılımcılara, konuyu destekleyici bir başka soru olan, “sizce kentli bir insanın en 

önemli özelliği nedir?” sorusu sorulmuş ve katılımcıların perspektifinden kentli bireyin 

özelliği saptanmaya çalışılmıştır. Buna göre, elde edilen değerler Tablo 51’de 

sunulmuştur. 

Tablo 51. Katılımcıların Kentli Bireyin Özelliğini Belirleme Görüşüne Dair Tanımlayıcı 

İstatistikleri 

Kentli bireyin en önemli özelliği 
İstatistiksel değerler 

N % 

Modern olması/Çağdaş olması 48 11,9 

Kentte yaşıyor olması 122 30,1 

Önemli mevkilerde olması 16 4,0 

Eğitimli ve kültürlü olması 105 25,9 

Kente özgü yaşam tarzını içselleştirmiş olması 114 28,1 

Toplam 405 100,0 

Tablo 51 incelendiğinde, kentli bireyin özelliği konusunda katılımcıların verdiği 

yanıtlara göre, kentli bireyin en önemi özelliği “kentte yaşıyor olması” diyenlerin oranı 

%30,1, kentli bireyin özelliği “kente özgü yaşam tarzını içselleştirmiş olması” diyenlerin 

oranı %28,1, kentli birey “eğitimli ve kültürlü” niteliğe sahip olandır diyenlerin oranı 

%25,9, kentli bireyin en önemli özelliği “modern olması/çağdaş olması” diyenlerin oranı 

%11,9 ve son olarak, kentli bireyin özelliği “önemli mevkilerde olması” diye yanıtlayan 

katılımcıların oranı %4,0 olarak saptanmıştır. 

Katılımcıların verdiği yanıtlar incelendiğinde, Tablo 50 ile Tablo 51’de 

görselleştirilen değerler birbirini destekleyici nitelikte olduğu söylenebilir. Kentte 

doğanlar ve kentte oturanlar ile bireylerin kentte yaşıyor olmaları, katılımcıların yüksek 
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oranda ortak fikri olarak saptanmıştır. Şimdi katılımcıların, kendilerini kentli olarak 

görüp görmedikleri bağlamında, peki “siz kendinizi kentli hissediyor musunuz?” Sorusu 

iletilmiş olup, elde edilen yanıtların nicel değerleri Tablo 52’de verilmiştir. 

Tablo 52. Katılımcıların Kentli Hissetme Durumlarına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikleri 

Siz kentli misiniz? N % 

Evet 318 78,5 

Hayır 34 8,4 

Kararsızım 53 13,1 

Toplam 405 100,0 

 Tablo 52’incelendiğinde, kentsel dönüşüm süreci deneyimleyen katılımcılardan, 

kendilerini kentli hissedenlerin oranı %78,5 olarak belirlenirken, kentli hissetmeyenlerin 

oranı %8,4 olarak tespit edilmiştir. Bu konuda kendilerini kararsız hissedenlerin oranı ise 

%13,1 olarak belirlenmiştir. Genel olarak değerlendirildiğinde, katılımcılar, kendilerini 

kentli hissetme eğiliminde olduğu görülmektedir. Böylece, kentsel dönüşüm süreciyle 

birlikte katılımcılar, kente özgü yaşam biçimini içselleştirerek, sosyalizasyon sonucu 

kente uyum ve bütünleşme sağladığı ve buna bağlı kentlileşme yaşadığı söylenebilir. 

Bununla beraber, kentli bireyin sahip olduğu özelliği belirleme görüşü ile inanç ve dini 

yaşayış durumları arasında fark olup olmadığı araştırılmış olup, bununla ilgili istatistiksel 

analiz sonuçları Tablo 53’de sunulmuştur. 
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Tablo 53. Katılımcıların Dindarlık Durumuna Göre Kentli Bireyin Özelliğini Belirleme 

Görüşüne İlişkin Ki-kare Analizi  

Kentli bireyin 

özelliği 

 İnanç ve inancın gereğini yerine getirme durumu 

Genel 

İnançlıyım, 

dinimin bütün 

gereklerini 

yerine getirmeye 

çalışan biriyim 

İnançlıyım, 

dinimin bazı 

gereklerini 

yerine getiren 

biriyim 

İnançlıyım, 

dinimin 

gereklerini 

yerine 

getiremeyen 

biriyim 

Modern 

olması/Çağdaş 

olması 

n 7 21 20 48 

% 
14,6 43,8 41,7 100,0 

Kentte yaşıyor 

olması 

n 24 46 52 122 

% 19,7 37,7 42,6 100,0 

Önemli 

mevkilerde 

olması 

n 2 9 5 16 

% 
12,5 56,3 31,3 100,0 

Eğitimli-kültürlü 

olması 

n 26 59 20 105 

% 24,8 56,2 19,0 100,0 

Kente özgü 

yaşam tarzını 

içselleştirmiş 

olması 

n 20 47 47 114 

% 

17,5 41,2 41,2 100,0 

Toplam 
N 79 182 144 405 

% 19,5 44,9 35,6 100,0 

X2=19,292, p<0.05 

 Tablo 53 incelendiğinde, katılımcıların dini yaşayışı ile kentli bireyin özelliğini 

belirleme görüşü, en yüksek oran bakımından sırasıyla irdelendiğinde, “inançlıyım, 

dinimin bazı gereklerini yerine getiren biriyim” grubundakiler açısından kentli bireyin en 

önemli özelliği “önemli mevkilerde olması” diyenlerin oranı %56,3, “eğitimli-kültürlü” 

olmalı diyenlerin oranı %56,2, “çağdaş olmasıdır” diyenlerin oranı 43,8, “kente özgü 

yaşam tarzını içselleştirmiş olması” diyenlerin oranı %41,2 ve son olarak “kentte yaşıyor 

olması” diyenlerin oranı %37,7 olarak tespit edilmiştir. “İnançlıyım, dinimin bütün 

gereklerini yerine getirmeye çalışan biriyim” diyen katılımcılar da yüksek oranda benzer 

görüşe sahiptir. Kentli dindar birey, “eğitimli-kültürlü” olması gerekir diyenlerin oranı 

%24,8, “kentte yaşıyor olmalı” diyenlerin oranı %19,7, “kente özgü yaşam tarzını 
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içselleştirmiş” olmalı diyenlerin oranı %17,5, “çağdaş olması” gerekir diyenlerin oranı 

%14,6 ve son olarak “önemli mevkilerde olması” gerekir diyenlerin oranı %12,5 olarak 

tespit edilmiştir. 

Altan (2011: 146-154) “Kent Dindarlığı” çalışmasında yapmış olduğu analizler 

ile katılımcıların görüşleri arasında bir uyumluluk söz konusudur. Altan, kentte yaşayan 

inançlı bireyi eğitimli, kültürlü, akılcı, felsefi açıdan donanımlı çağdaş özelliklere sahip 

birey olarak görmektedir. Katılımcılar ile Altan’ın görüşleri oldukça benzerlik gösterdiği 

söylenebilir. 

“İnançlıyım, ancak dinimin gereklerini yerine getiremeyen biriyim” diyen 

katılımcılar ise, kentteki inançlı bireyin en önemli özelliği “kentte yaşıyor olması” gerekir 

diyenlerin oranı %42,6, “çağdaş olması” gerekir diyenlerin oranı %41,7, “kente özgü 

yaşam tarzını içselleştirmiş olmalı” diyenlerin oranı %41,2, “önemli mevkilerde olması” 

gerekir diyenlerin oranı %31,3 ve son olarak “eğitimli-Kültürlü olması” gerekir 

diyenlerin oranı %19,0 olarak tespit edilmiştir. Genel olarak incelendiğinde, dinin bütün 

gereklerini yerine getirmeye çalışan gruba göre kentli bireyin en önemli özelliği, eğitimli-

kültürlü olması ve kentte yaşıyor olması iken, dinin bazı gereklerini yerine getiren gruba 

göre kentli bireyin en önemli özelliği, önemli mevkilerde olması ve eğitimli-kültürlü 

olması gerektiği görüşüne sahiptir. Dinin gereğini yerine getiremeyen gruba göre en 

önemli özellik ise, kentte yaşıyor olması ve modern/çağdaş olması gerektiği görüşüne 

sahiptir. Buna göre, katılımcıların dini yaşayışları ile kentli bireyin özelliğini belirleme 

görüşü arasında farklılık olduğu (X2=19.292, p<0.05) tespit edilmiştir. Bu bağlamda, 

“Konutlarda yaşayan katılımcıların dindarlık düzeyi ile kentli bireyin özelliğini belirleme 

görüşü farklılık göstermektedir” hipotezi doğrulanmaktadır. 

Katılımcıların kendilerini kentli hissetme durumu ile dindarlık düzeyi arasındaki 

mevcut ilişkiyi gösteren istatistiksel analiz sonuçları ise Tablo 54’de sunulmuştur. 
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Tablo 54. Katılımcıların Dindarlık Düzeyi ile Kendini Kentli Hissetme Durumu 

Arasındaki İlişkiye Ait Ki-kare Analizi 

Siz kentli 

misiniz? 

İnanç ve dinin gereğini yerine getirme durumu 

Toplam 

İnançlıyım, 

dinimin bütün 

gereklerini yerine 

getirmeye çalışan 

biriyim 

İnançlıyım, 

dinimin bazı 

gereklerini 

yerine getiren 

biriyim 

İnançlıyım, 

dinimin 

gereklerini yerine 

getiremeyen 

biriyim 

Evet 
n 55 140 123 318 

% 17,3 44,0 38,7 100,0 

Hayır 
n 11 16 7 34 

% 32,4 47,1 20,6 100,0 

Kararsızım 
n 13 26 14 53 

% 24,5 49,1 26,4 100,0 

Genel 
N 79 182 144 405 

% 19,5 44,9 35,6 100,0 

X2=8.912, p<0.05 

Tablo 54 incelendiğinde, kentsel dönüşüm sürecini yaşayan katılımcıların, kent 

ortamında yaşadığı dini hayatın gözünden kentlileşme olgusuna bakıldığında, “dinin 

bütün gereklerini yerine getirmeye çalışan biriyim” diyen katılımcılara “siz kendinizi 

kentli hissediyor musunuz? Sorusuna “evet” diyenlerin oranı %17,3, “hayır” diyenlerin 

oranı %32,4 ve “kararsızım” diyenlerin oranı%24,5 olarak saptanmıştır. “İnançlıyım, 

dinimin bazı gereklerini yerine getiren biriyim” diyenlerin perspektifinden kentlileşme 

olgusuna bakıldığında, kendini kentli hissedenlerin oranı %%44,0, kentli 

hissetmeyenlerin oranı %47,1 ve bu konuda “kararsızım” diyenlerin oranı %49,1 olarak 

belirlenmiştir. “İnançlıyım, ancak dinimin gereklerini yerine getiremeyen biriyim” diyen 

katılımcılar açısından irdelendiğinde, kendini kentli hissedenlerin oranı %38,7, kentli 

hissetmeyenlerin oranı %20,6 ve bu konuda “karasızım” diyenlerin oranı %26,4 olarak 

saptanmıştır. Bu değerlere göre, araştırma bölgesindeki katılımcıların dini yaşam 

bakımından kentli birey olma durumları, yani katılımcıların kent dindarlığı düzeyi, 



243 
 

sonuçlara düşük oranda yansımıştır. Oysa, Tablo 52’de sunulan verilere göre, kendini 

kentli hissedenlerin oranı %78,5 gibi yüksek bir orana sahip iken, kentli hissetmeyenlerin 

oranı %8,4 olarak belirlenmiştir. Bu değerler ışığında, katılımcıların dini yaşamı ile kente 

özgü kentli yaşamı, bütünsel bir potada eriyip bütünleşememekte ya da uyum sağlamada 

yetersiz kalmakta olduğu söylenebilir.  

Benzer bir görüşe sahip olan Çelik’e göre, çarpık yapılaşmanın bir yansıması olan 

gecekondulaşma, göçmenlerin sosyo-kültürel ve ekonomik bakımdan kente özgü yaşam 

biçimine ya da kent normlarına uygun bir yaşam tarzına geçiş yapmalarına engel 

olmaktadır. Gecekondulu yaşam tarzı, kent hayatının standartları dışında geliştiğinden, 

gecekondu sakinleri, kentsel toplumun kültürel yaşamına intibak ve bütünleşme sorunu 

yaşamakta ve ne geleneksel ne de kentsel toplumun kültürüne ait olmayan “ara kültür 

formu” oluşturmaktadır (Çelik, 2013: 29). Çünkü, çarpık yapılaşma ve gecekondulaşma, 

plansız ve dengesiz bir gelişme ortaya çıkarmıştır. Bu gelişme, kentsel mekânda sosyo-

kültürel hayatı sarsmakta, kültür ve değerler düzeninde bozulmalara, toplumsal sorunlara 

ve birtakım çatışmalara neden olmaktadır. Böylece köyden gelenler ne köylü ne de kentli 

olmakta, iki yere ait olmayan bir yaşam biçimine sahip olmaktadır. İşte, Ankara’nın 

Keçiören ilçesine bağlı araştırma bölgesinde ortaya çıkan bu tarz bir kentlileşme olayı, 

“kültürün arabeskleşmesi” (Çelik, 2013: 142-143) olarak görülebilir. Bununla beraber, 

araştırma sahasında meydana gelen kentleşme sürecinde, gecekondu yapılarının yıkılarak 

yerine kentsel dönüşüm yapılarının hızla inşası ve hızlı mekân değişiminin yanı sıra, aynı 

hızda toplumun dini, sosyal ve kültürel kalıplarının değişemediği, maddi hıza paralel 

manevi bir gelişim gösteremediği nicel verilerden anlaşılmaktadır. Maddi ve manevi iki 

boyutu olan kültürün maddi yönü, toplumun değer verdiği ve kullandığı nesneler ve insan 

davranışının anlamlı simgeleri olan teknolojik hünerler, inşaatlar ve üretilen ürünlerden 

oluşmaktadır (Fichter, 2016: 152-154). Manevi kültür ise gelenek, görenek ve adetler, 

dini inanışlar, törenler, normlar ve sembollerden oluşmaktadır. Dolayısıyla her toplumun 
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kendine göre bir kültürel dinamiği mevcuttur ve bu dinamik ekseninde toplumsal yapı 

sürekli olarak az ya da çok değişmektedir. Toplumdaki bir kısım değişiklikler yavaş ve 

birikici bir tempoda seyrederken, bazıları çok hızlı bir şekilde meydana gelmektedir 

(Günay, 2001: 4-5). Özellikle maddi kültür, manevi kültürden daha hızlı gelişmekte ve 

değişmektedir. Toplumsal sistemdeki maddi ve manevi kültürün, farklı düzeylerde 

değişmesi, yani maddi kültürün hızlı değişimine karşı manevi kültürün aynı hızda 

gelişememesini ve değişim hızına ayak uyduramamasını William Ogburn “kültürel 

gecikme” olarak adlandırmıştır (Marshall, 2005: 538). Dolayısıyla araştırma sahası, söz 

konusu toplumsal sistemin bir benzerini yansıttığı düşünülebilir. Bu bağlamda, kentsel 

dönüşüm sürecinde katılımcıların, dindarlık düzeyi ile kendilerini kentli görme görüşleri 

arasında farklılık olduğu (X2=8.912, p<0.05) ve dindarlık düzeyi azaldıkça kendilerini 

kentli hissetme düzeyi artmakta olduğu tespit edilmiştir (Tablo 54). Buna göre, 

“Konutlarda yaşayan katılımcıların dindarlık düzeyi azaldıkça kendilerini kentli hissetme 

düzeyi artmaktadır” hipotezi doğrulanmaktadır. 

6.2. Konutun Risklere Karşı Önlemi, Konutta Kalış Süresi ve Aidiyet 

Kentlileşmenin önemli bir faktörü de kent ortamında yaşayan bireylerin kentte ve 

konutta kalış süresi olduğu söylenebilir. Bunun nedenle, araştırma bölgesinde, 

katılımcılara Ankara’da ve konutta kalış süreleri sorulmuş olup, bununla ilgili elde edilen 

yanıtların istatistiksel değerleri Tablo 55 ve Tablo 56’da sunulmuştur. 

Tablo 55. Katılımcıların Ankara’da Kalış Süresine İlişkin Tanımlayıcı İstatistikleri 

Ankara’da kalış süresi 
İstatistiksel Değerler 

N % 

10 yıl ve daha az 44 10,9 

11-20 yıl  79 19,5 

21-30 yıl 106 26,2 

31 yıl ve üzeri 176 43,5 

Toplam 405 100,0 
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Tablo 55’e göre, katılımcıların Ankara merkezde kaldığı süre incelendiğinde, “10 

yıl ve daha az” Ankara’da kaldığını söyleyenlerin oranı %10,9, “11-20” yıl kaldığını 

söyleyenlerin oranı %19,5, “21-30” yıl kaldığını söyleyenlerin oranı %26,2 ve son olarak 

“31 yıl ve üzeri” kaldığını söyleyenlerin oranı %43,5 olarak saptanmıştır. Katılımcıların 

Ankara’da kalış süresi oran bazında dikkate alındığına, 30 yıldan fazla Ankara’da 

kalanların oranı diğerlerine göre yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Buna göre, 

1990’lardan önce, çeşitli illerden ve Ankara’nın çevrelerinden Ankara merkezine veya 

çeperlerine ve gecekondu mahallelerine yoğun bir göç yaşandığı söylenebilir. 90’lı 

yıllardan itibaren, göç olayının eskiye oranla azaldığını ve 2000’li yıllara gelindiğinde 

%19’lara düştüğünü söylemek mümkündür. 2012 yılından sonra daha da düşük bir göç 

olayı yaşandığı söylenebilir. Genel olarak gecekondu mahallelerinin ve araştırma 

sahasındaki gecekondu yapılarının, artık hızlı bir kentsel dönüşüme uğradığı son yıllarda, 

en kapsamlı kentsel dönüşüm yasası olan, “2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski 

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında, hem Ankara’nın 

diğer mahallelerindeki gecekondu yapıları hem araştırma bölgesi kentleşme, kentsel 

dönüşüm ve kentlileşme sürecini maddi ve manevi kültür düzeyinde, bir önceki tabloda 

açıklandığı gibi yaşamakta olduğu söylenebilir. Bununla beraber, gecekondu yapılarının 

yıkılarak, yerine yeni inşa edilen konutlara yerleşen bireylerin, konutta kalış süresi 

araştırılmıştır. Bununla ilgili elde edilen istatistiksel değerler Tablo 56’da sunulmuştur. 

Tablo 56. Katılımcıların Konutta Kalış Süresine Ait Tanımlayıcı İstatistikleri 

Konutta kalış süresi 
İstatistiksel değerler 

N % 

5 yıl ve daha az 263 64,9 

6-10 yıl 94 23,2 

11-15 yıl  20 4,9 

16-20 yıl 11 2,7 

21 yıl ve üzeri 17 4,2 

Toplam 405 100,0 
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Tablo 56’ya göre, kentsel dönüşüm süreci yaşayan araştırma sahasında, 

katılımcıların konutta kalış süreleri incelendiğinde, “5 yıl ve daha az” konutta yaşadığını 

söyleyen katılımcıların oranı %64,9, “6-10 yıl” konutta kaldığını söyleyenlerin oranı 

%23,2, “11-15 yıl” konutta yaşadığını belirtenlerin oranı %4,9, “16-20 yıl” konutta 

kaldığını söyleyenlerin oranı %2,7 ve son olarak “21 yıl ve üzeri” konutta yaşadığını 

belirtenlerin oranı %4,2 olarak tespit edilmiştir. Yaşanan yoğun kentleşme ve kentsel 

dönüşüm uygulamaları kapsamında bir gelişim yaşanan araştırma bölgesinde, elde edilen 

nicel değerler incelendiğinde, bireylerin konutta kalış süreleri azaldıkça yüzdelik oran 

artmakta olduğu görülmektedir. Konutta kalış sürelerinin az olması, yaşanılan konutların 

çoğu kentsel dönüşüm sürecinde inşa edildiği için, oldukça genç konutlar olması 

nedeniyle konutta kalış süresini azalttığı düşünülebilir. 

Söz konusu kentsel dönüşümün tarihsel arka planında, genelde Türkiye, özelde 

ise Ankara ve araştırma bölgesinde, 2000’li yıllara yaklaşırken kentlerin dışa açık 

neoliberal ekonomi politikaları ve küreselleşme odaklı politikaları benimsediği yıllar 

olmuştur. Sanayi sonrası piyasa yönelimli kentsel mekanlarda, hem neoliberal ekonomi 

politikaları ve ihracata yönelik ekonomik yaklaşımlar hem de postmodern yaklaşıma 

dayalı uygulamalar öne çıkmıştır. Yerel yönetimlerin yetkileri artırılmış, imar faaliyetleri 

hız kazanmıştır. Gecekondu alanları yüksek standartlara haiz konut yapılarına dönüşmeye 

başlamış ve konut odaklı uygulamalar benimsenmiştir (Polat ve Dostoğlu, 2007:64). 

Ayrıca, kent içinde meydana gelen ruhsatlı-ruhsatsız yapılanma ve yerleşim alanları, kent 

merkezinin dışına taşmıştır. Bu dönemin kentsel dönüşüm müdahale biçimi yaşam 

kalitesi düşük, riskli alanların ve gecekondu yapılarının yenilenmesi ile sağlıklaştırma, 

soylulaştırma ve yeniden canlandırma biçiminde tezahür etmiştir (Ataöv ve Osmay, 

2007:59). 2000 sonrası ve günümüze bakan dönemde, kamu yönetimi ve özel sektörün 

ortak çalışmasının hızlandığı, çok aktörlü ve çok sektörlü iş birliğine dayalı kentsel 

dönüşüm uygulamalarının yanı sıra, gönüllü kuruluşların ve toplumun farklı kesimlerinin, 
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kentsel dönüşüm süreçlerine katıldığı bir dönem olmuştur. Bu dönemde yaygın kullanılan 

kentsel dönüşüm uygulama müdahale biçimi, kentsel yenileşme veya kentsel canlandırma 

(urban regeneration) şeklinde yapılmıştır (Akkar, 2006:32). Bu dönemde, en kapsamlı 

kentsel dönüşüm yasası olan, “2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” çıkartılarak, 7 milyon konut kentsel dönüşüm sürecine 

dahil edilmiştir (Suğur, 2014:179-182). Dolayısıyla, araştırma bölgesinde elde edilen 

nicel değerlere göre, katılımcıların yaşadığı konutların büyük kısmı, “6306 sayılı kanun” 

kapsamında son 10 yılda yapılan konutlardan oluştuğu söylenebilir. 

Bununla ilişkili olarak, katılımcılara afet riskine karşı, mevcut konutların deprem 

öncesi ve sonrası için depreme karşı gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı sorulmuştur. 

Buna dair elde edilen bulguların istatistiksel değerleri Tablo 57’de verilmiştir. 

Tablo 57. Konutların Afet Riskine Karşı Gerekli Tedbiri Alma Durumuna Dair 

Tanımlayıcı İstatistikleri  

Afet riskine karşı alınan tedbir 
İstatistiksel değerler 

N % 

Evet 168 41,5 

Hayır 143 35,3 

Kararsızım 94 23,2 

Toplam 405 100,0 

Tablo 57’ incelendiğinde, olası bir depreme karşı konutların herhangi bir tedbir 

alıp almadığı konusunda, katılımcıların görüşleri incelendiğinde, yaşadığım konutta 

depreme karşı gerekli tedbir alınmıştır diyenlerin oranı %41,5 olarak belirlenirken, 

gerekli tedbirin alındığını düşünmüyorum diyenlerin oranı %35,3 olarak saptanmıştır. Bu 

konuda, kararsızım diyenlerin oranı ise %23,2 olarak tespit edilmiştir. Konutların afet 

risklerine karşı gerekli tedbirlerin alındığına dair görüşlerin oranı %50’nin altında olması, 

katılımcıların bu konuda oldukça şüpheli ve güvensiz bir duygu içinde olduğu 

söylenebilir. Dolayısıyla, yeni inşa edilen binalar hem depreme karşı gerekli önlem 
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konusunda güven vermeli hem de sosyal hayat ve dini yaşam bakımından insani yöne 

hitap eden bir donanıma sahip olmalı. Bununla beraber, katılımcıların Ankara’da kalış 

süresi ve yaşadığı yere aidiyet hissetme durumu araştırılmış olup, bununla ilgili 

tanımlayıcı istatistikler Tablo 58 ve Tablo 59’da verilmiştir. 

Tablo 58. Katılımcıların Aidiyet Hissetme Durumlarına Ait Tanımlayıcı İstatistikleri 

Aidiyet durumu 
İstatistiksel Değerler 

N % 

Evet 301 74,3 

Hayır 87 21,5 

Karasızım 17 4,2 

Toplam 405 100,0 

Tablo 58’in istatistiksel değerlerine geçmeden önce, kısaca konuya değinmekte 

fayda olabilir: Türkiye’de 1950’lerde başlayan hızlı, yoğun ve kitlesel göç hareketi, 

2000’li yıllarda azalarak devam etmiştir. Özellikle Ankara gibi büyük kentler daha fazla 

göç olayına maruz kalmıştır. Ankara’nın Keçiören ilçesinin Yükseltepe ve Şehit Kubilay 

yerleşim yeri olan araştırma bölgesindeki katılımcılar da son yıllara kadar geçen sürede, 

ait oldukları yeri terk ederek bu göç olayını deneyimlemiştir. Bu bağlamda, katılımcılara, 

şu an yaşadığınız yere aidiyet hissedip hissetmediği sorulmuştur. Katılımcıların verdiği 

yanıtlara göre, aidiyet hissediyorum diyenlerin oranı %74,3 olarak belirlenirken, aidiyet 

hissetmiyorum diyenlerin oranı %21,5 olarak saptanmıştır. Aidiyet duygusu konusunda 

kararsız olduğunu düşünenlerin oranı ise %4,2 olarak tespit edilmiştir. Katılımcıların 

%74,3’ü bulunduğu yere aidiyet hissettiği düşünmesi, katılımcıların önemli oranda kente 

özgü yaşam tarzını içselleştirme göstergesi olan kentlileşmeyi ve kente uyum sağlamayı 

tecrübe ettiği söylenebilir. Bunula beraber, katılımcıların Ankara’da kalış süresi 

araştırılmış olup, elde edilen nicel değerler Tablo 59’da verilmiştir. 
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Tablo 59. Katılımcıların Ankara’da Kalış Süresi ile Yaşadığı Yere Aidiyet Hissetme 

Durumu Arasındaki İlişkiye Ait İstatistiksel Analiz Sonuçları 

Ankara’da kalış süresi 
Yaşanılan yere aidiyet hissetme durumu 

Toplam 
Evet Hayır Karasızım 

10 yıl ve daha az 
n 26 14 4 44 

% 59,1 31,8 9,1 100,0 

11-20 yıl  
n 52 26 1 79 

% 65,8 32,9 1,3 100,0 

21-30 yıl 
n 83 18 5 106 

% 78,3 17,0 4,7 100,0 

31 yıl ve üzeri 
n 140 29 7 176 

% 79,5 16,5 4,0 100,0 

Genel 
N 301 87 17 405 

% 74,3 21,5 4,2 100,0 

X2=17,274, p<0.05 

Tablo 59’a göre, katılımcıların Ankara’da kalış süresi ile bulunduğu mekâna 

aidiyet hissetme durumu arasındaki ilişkiyi incelendiğinde, Ankara’da “10 yıl ve daha az” 

kaldığını söyleyen katılımcıların, yaşadığı yere aidiyet hissedenlerin oranı %59,1, aidiyet 

hissetmeyenlerin oranı%31,8 ve bu konuda kararsız olanların oranı %9,1 olarak tespit 

edilmiştir. Ankara’da “11-20 yıl” kaldığını söyleyen katılımcıların, yaşadığı yere aidiyet 

hissedenlerin oranı %65,8, aidiyet hissetmeyenlerin oranı%32,9 ve bu konuda kararsız 

olanların oranı %1,3 olarak tespit edilmiştir. Ankara’da “21-30 yıl” kaldığını söyleyen 

katılımcıların, yaşadığı yere aidiyet hissedenlerin oranı %78,3, aidiyet hissetmeyenlerin 

oranı%17,0 ve bu konuda kararsız olanların oranı %4,7 olarak tespit edilmiştir. Ankara’da 

“31 yıl ve üzeri” kaldığını söyleyen katılımcıların, yaşadığı yere aidiyet hissedenlerin 

oranı %79,5, aidiyet hissetmeyenlerin oranı%16,5 ve bu konuda kararsız olanların oranı 

%4,0 olarak saptanmıştır. Bu sonuçlara göre, katılımcıların Ankara’da kalma süreleri 

arttıkça, bulunduğu yere aidiyet hissetme oranları da artmakta olduğu tespit edilmiştir. 

Bu bağlamda, katılımcıların Ankara’da kalış süresi ile bulunduğu yere aidiyet hissetme 

düzeyi arasında farklılık olduğu (X2=17.274, p<0.05) tespit edilmiştir. Bu durumda, 

“Ankara’da kalış süresi arttıkça yaşanılan yere aidiyet duygusu artmaktadır” hipotezi 
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doğrulanmaktadır. Buna göre, kentsel mekânda kalış süresi, hem aidiyet hissini 

artırmakta ve yaşanılan mekâna uyum sağlama ile bütünleşme sağlamakta hem de 

kentlileşme sürecinde daha fazla kente özgü sosyo-kültürel deneyim ve donanım 

kazandırmakta olduğu söylenebilir. 

7. KENTSEL YAŞAMDA BAZI SOSYO-KÜLTÜREL DEĞERLER 

7.1. Kentsel Ortamda Bazı Sosyo-kültürel Davranış Sıklıkları 

Kentsel mekânda, önemli ölçüde denge sağlayıcı, dayanışma ve bütünleştirme 

fonksiyonu gören tampon mekanizmalardan biri de din kurumudur. Resmi açıdan dinsel 

eylemler için, cami ve mescitler oldukça fonksiyonel olmaktadır. Cuma namazları, 

ramazanda teravih namazı, bayramlaşma, kurban kesme ve dağıtma, hacdan dönme 

merasimi ve hediyeleşmeler (Kıray, 2000: 217-219), fakirlere fitre ve zekatlar, sünnet, 

nikah ve düğün törenleri, hatta ölüm bile, vakarla dayanılması gereken ve komşuların 

karşılıklı dayanışmasını mümkün kılan sosyal bir fenomen olmaktadır. Dinin bu tarz 

sosyolojik yönü, sosyal hayatta denge sağlayıcı, hoşgörülük ve sosyal bütünleşme işlevi 

gören ve toplumsal çözülmeyi engelleyen tampon mekanizmalardır (Kıray, 2000: 150-

155). Söz konusu bazı sosyo-kültürel değerler, saha çalışmasında araştırılmış olup, 

katılımcıların konu ile ilgili verdiği yanıtlar değerlendirilerek elde edilen istatistiksel 

sonuçlar tablolar halinde sunulmuştur. 

7.1.1. Dini Bayramlarda Bayramlaşma 

Kentsel dönüşüm sürecinde katılımcıların dini bayramlarda bayramlaşma 

davranışlarına dair durumları Tablo 60’da sunulmuştur.  
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Tablo 60. Katılımcıların Bayramlaşma Davranışına Ait Tanımlayıcı İstatistikleri 

Bayramlaşmaya 

gitme sıklığı 
N % X S 

Hiç gitmem 22 5,4 

3,49 0,982 

Nadiren 32 7,9 

Ara sıra 122 30,1 

Sık giderim 183 45,2 

Çok sık giderim 46 11,4 

Toplam 405 100,0 

Tablo 60’a göre, örneklem grubunun dini bayramlarda bayramlaşmaya gitme 

sıklığı ile ilgili olarak “hiç gitmem” diyenlerin oranı %5,4, “nadiren giderim” diyenlerin 

oranı %7,9, “ara sıra giderim” diyenlerin oranı %30,1, “sık giderim” diyenlerin oranı 

%45,2 ve “çok sık giderim” diyen katılımcıların oranı ise %11,4 olarak tespit edilmiştir. 

 Buna göre, katılımcıların bayramlaşma davranışı ile ilgili daha çok “sık giderim” 

yanıtını verdikleri görülmektedir. Bununla birlikte, katılımcıların bayramlaşmaya gitme 

davranışı genel olarak incelendiğinde %94,6’sının az veya çok dini bayramlaşma 

davranışı sergiledikleri belirlenmiştir. Katılımcıların dini bayramlarda bayramlaşma ile 

ilgili akraba, arkadaş ve yakınlarını ziyaret etme sıklığı ortalama olarak 3,49 olup, ağırlık 

olarak “sık giderim” seçeneğine denk gelmektedir. Bu sonuçlara göre genel olarak 

katılımcıların dini bayramlarda bayramlaşma davranışları “sık giderim” eğiliminde 

olmuştur. 

7.1.2. Mevlit, Sünnet, Nişan ve Düğün Gibi Törenlere Katılma 

Kentsel ortamda, katılımcıların çeşitli törenlere katılma durumlarına ilişkin 

davranışları Tablo 61’de verilmiştir. 
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Tablo 61. Katılımcıların Dini Törenlere Katılma Davranışına Dair Tanımlayıcı 

İstatistikleri 

Dini törenlere 

katılma davranışı 
N % X S 

Hiç gitmem 22 5,4 

3,3 0,951 

Nadiren 40 9,9 

Ara sıra 170 42,0 

Sık giderim 139 34,3 

Çok sık giderim 34 8,4 

Toplam 405 100,0 

Tablo 61’e göre, örneklem grubunun dini törenlere katılma sıklığı ile ilgili olarak 

“hiç gitmem” diyenlerin oranı %5,4, “nadiren giderim” diyenlerin oranı %9,9, “ara sıra 

giderim” diyenlerin oranı %42,0, “sık giderim” diyenlerin oranı %34,3 ve “çok sık 

giderim” diyen katılımcıların oranı ise %8,4 olarak tespit edilmiştir.  

Buna göre, katılımcıların dini törenlere katılma davranışı ile ilgili daha çok “ara 

sıra” yanıtını verdikleri belirlenmiştir. Bununla birlikte, katılımcıların dini törenlere 

katılma davranışı genel olarak incelendiğinde %94,6’sının az veya çok dini törenlere 

katılma davranışı sergiledikleri görülmektedir. Katılımcıların akraba, arkadaş ve 

yakınlarını, nişan, nikah, düğün, sünnet ve mevlit gibi törenlerde ziyaret etmelerine dair 

sıklık ortalaması 3,30 olup, ağırlık olarak “ara sıra giderim” seçeneğine denk gelmektedir. 

Bu sonuçlara göre genel olarak katılımcıların nişan, nikah, düğün, sünnet ve mevlit gibi 

törenlere katılma davranışları “ara sıra giderim” eğiliminde olmuştur. 

7.1.3. Başsağlığı/Taziye’ye Katılma 

Kentsel dönüşüm süreci deneyimleyen araştırma bölgesinde, vefat eden insanların 

taziyesine katılma davranışlarına ilişkin katılımcıların gösterdiği önem Tablo 62’de 

verilmiştir. 
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Tablo 62. Katılımcıların Başsağlığı/Taziye’ye Katılma Davranışına Dair Tanımlayıcı 

İstatistikleri 

Başsağlı/Taziye’ye 

katılma davranışı 
N % X S 

Hiç gitmem 30 7,4 

3,21 1,005 

Nadiren 48 11,9 

Ara sıra 164 40,5 

Sık giderim 131 32,3 

Çok sık giderim 32 7,9 

Toplam 405 100,0 

Tablo 62’ye göre, örneklem grubunun başsağlığı/taziye’ye katılma sıklığı ile ilgili 

olarak “hiç gitmem” diyenlerin oranı %7,4, “nadiren giderim” diyenlerin oranı %11,9, 

“ara sıra giderim” diyenlerin oranı %40,5, “sık giderim” diyenlerin oranı %32,3 ve “çok 

sık giderim” diyen katılımcıların oranı ise %7,9 olarak tespit edilmiştir.  

Buna göre, katılımcıların başsağlığı/taziye’ ye katılma davranışı ile ilgili daha çok 

“ara sıra” yanıtını verdikleri belirlenmiştir. Bununla birlikte, katılımcıların 

başsağlığı/taziye’ye katılma davranışı genel olarak incelendiğinde %92,6’sının az veya 

çok başsağlığı/taziye’ye katılma davranışı sergiledikleri görülmektedir. Katılımcıların 

akraba, arkadaş ve yakınlarını, taziye gibi durumlarda ziyaret etmelerine dair sıklık 

ortalaması 3,21 olup, ağırlık olarak “ara sıra giderim” seçeneğine denk gelmektedir. Bu 

sonuçlara göre genel olarak katılımcıların taziye, baş sağlığı dileme davranışları “ara sıra 

giderim” eğiliminde olmuştur. 

7.1.4. Hayırlı Olsun Bakımından Ev Alanlara Ev Görmesine Katılma 

Kentsel mekânda, çeşitli nedenlerle evi yenilenen ve yeni konut alan bireylerin 

aldığı konut için, katılımcıların hayırlı olsun bakımından ev görmesine katılma 

davranışına dair durumları Tablo 63’de sunulmuştur. 
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Tablo 63. Katılımcıların Ev Görmesine Katılma Davranışına İlişkin Tanımlayıcı 

İstatistikleri 

Ev alanlara ev 

görmesine katılma 

davranışı 

N % X S 

Hiç gitmem 50 12,3 

3,05 1,102 

Nadiren 58 14,3 

Ara sıra 147 36,3 

Sık giderim 122 30,1 

Çok sık giderim 28 6,9 

Toplam 405 100,0 

Tablo 63’e göre, yeni konut alanların ev görmesine katılma sıklığı ile ilgili olarak 

“hiç gitmem” diyenlerin oranı %12,3, “nadiren giderim” diyenlerin oranı %14,3, “ara sıra 

giderim” diyenlerin oranı %36,3, “sık giderim” diyenlerin oranı %30,1 ve “çok sık 

giderim” diyen katılımcıların oranı ise %6,9 olarak tespit edilmiştir.  

Buna göre, katılımcıların ev görmesine gitme davranışı ile ilgili daha çok “ara 

sıra” yanıtını verdikleri belirlenmiştir. Bununla birlikte, katılımcıların ev görmesine 

katılma davranışı genel olarak incelendiğinde %87,7’sinin az veya çok ev görmesine 

katılma davranışı sergiledikleri görülmektedir. Katılımcıların akraba, arkadaş ve 

yakınlarını, ev alma durumlarında hayırlı olsun bağlamında ziyaret etmelerine dair sıklık 

ortalaması 3,05 olup, ağırlık olarak “ara sıra giderim” seçeneğine denk gelmektedir. Bu 

sonuçlara göre genel olarak katılımcıların ev alan yakınlarını ev görmeye gitme 

davranışları “ara sıra giderim” eğiliminde olmuştur. 

7.1.5. Bebek Görmeye Gitme Davranışı 

Kentsel yaşamda bireylerin sosyal değerlere dair davranışlarından birisi de yeni 

doğan bebeği olan aileyi ziyaret etme davranışıdır. Buna dair, katılımcıların sergilediği 

davranış Tablo 64’de görselleştirilmiştir. 
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Tablo 64. Katılımcıların Bebek Görmeye Katılma Davranışına İlişkin Tanımlayıcı 

İstatistikleri 

Bebek görmeye 

katılma davranışı 
N % X S 

Hiç gitmem 51 12,6 

3,04 1,122 

Nadiren 64 15,8 

Ara sıra 136 33,6 

Sık giderim 125 30,9 

Çok sık giderim 29 7,2 

Toplam 405 100,0 

Tablo 64’e göre, katılımcılardan bebeği olanlara bebek görmeye katılma sıklığı 

ile ilgili olarak “hiç gitmem” diyenlerin oranı %12,6, “nadiren giderim” diyenlerin oranı 

%15,8, “ara sıra giderim” diyenlerin oranı %33,6, “sık giderim” diyenlerin oranı %30,9 

ve “çok sık giderim” diyen katılımcıların oranı ise %7,2 olarak tespit edilmiştir.  

Buna göre, katılımcıların bebeği olanlara bebek görmeye katılma davranışı ile 

ilgili daha çok “ara sıra” yanıtını verdikleri belirlenmiştir. Bununla birlikte, katılımcıların 

bebeği olanlara bebek görmeye katılma davranışı genel olarak incelendiğinde 

%87,4’ünün az veya çok bebeği olanlara bebek görmeye katılma davranışı sergiledikleri 

görülmektedir. Katılımcıların akraba, arkadaş ve yakınlarını, bebeği olanların bebek 

görmesine gitme gibi durumlarına dair sıklık ortalaması 3,04 olup, ağırlık olarak “ara sıra 

giderim” seçeneğine denk gelmektedir. Bu sonuçlara göre genel olarak katılımcıların 

bebek görme davranışları “ara sıra giderim” eğiliminde olmuştur. 

7.1.6. Asker Uğurlama 

Kentleşme sürecinde, geleneksel sosyal değerlere dair davranışlardan birisi de 

vatani görevini yerine getirmek için hazırlanan askerleri uğurlama davranışıdır. Bu 

bağlamda, araştırma bölgesinde katılımcıların asker uğurlama davranışına dair durumları 

Tablo 65’de sunulmuştur. 
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Tablo 65. Katılımcıların Asker Uğurlamaya Katılma Davranışına Ait Tanımlayıcı 

İstatistikleri 

 Asker uğurlama 

davranışı 
N % X S 

Hiç gitmem 49 12,1 

3,16 1,139 

Nadiren 52 12,8 

Ara sıra 126 31,1 

Sık giderim 142 35,1 

Çok sık giderim 36 8,9 

Toplam 405 100,0 

Tablo 65’e göre, örneklem grubunun asker uğurlamaya katılma sıklığı ile ilgili 

olarak “hiç gitmem” diyenlerin oranı %12,1, “nadiren giderim” diyenlerin oranı %12,8, 

“ara sıra giderim” diyenlerin oranı %31,1, “sık giderim” diyenlerin oranı %35,1 ve “çok 

sık giderim” diyen katılımcıların oranı ise %8,9 olarak tespit edilmiştir.  

Buna göre, katılımcıların asker uğurlamaya katılma davranışı ile ilgili daha çok 

“sık giderim” yanıtını verdikleri belirlenmiştir. Bununla birlikte, katılımcıların asker 

uğurlamaya katılma davranışı genel olarak incelendiğinde %87,9’u az veya çok asker 

uğurlamaya katılma davranışı sergiledikleri görülmektedir. Katılımcıların akraba, 

arkadaş ve yakınlarını, askere gidenleri uğurlamaya gitme durumlarına dair sıklık 

ortalaması 3,16 olup, ağırlık olarak “sık giderim” seçeneğine denk gelmektedir. Bu 

sonuçlara göre genel olarak katılımcıların askere gidenleri uğurlamaya gitme davranışları 

“sık giderim” eğiliminde olmuştur. Asker uğurlama davranışının sık giderim eğiliminde 

olması, toplumun orduya ve askere olan sevgisi, saygısı ve güven duyması gibi duyguları 

taşıması, askerliğin vatani bir görev ve kutsal sayılması, Peygamber ocağı olarak 

görülmesi ve şehitliğe verilen önem gibi duygular, asker uğurlama sıklığını artırmakta 

olduğu söylenebilir. 
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7.1.7. Hasta Ziyareti 

Katılımcıların, kente özgü sosyal yaşamlarında hasta ziyaretine dair davranışları 

Tablo 66’da sunulmuştur. 

Tablo 66. Katılımcıların Hasta Ziyaretine Gitme Davranışına Dair Tanımlayıcı 

İstatistikleri 

Hasta ziyaretine 

gitme sıklığı 
N % X S 

Hiç gitmem 30 7,4 

3,26 1,024 

Nadiren 48 11,9 

Ara sıra 150 37,0 

Sık giderim 142 35,1 

Çok sık giderim 35 8,6 

Toplam 405 100,0 

 

Tablo 66’i incelendiğinde, örneklem grubunun geçmiş olsun bakımından hasta 

ziyaretine gitme sıklığı ile ilgili olarak “hiç gitmem” diyenlerin oranı %7,4, “nadiren 

giderim” diyenlerin oranı %11,9, “ara sıra giderim” diyenlerin oranı %37,0, “sık giderim” 

diyenlerin oranı %35,1 ve “çok sık giderim” diyen katılımcıların oranı ise %8,6 olarak 

tespit edilmiştir.  

Buna göre, katılımcıların hasta ziyareti davranışı ile ilgili daha çok “ara sıra 

giderim” yanıtını verdikleri görülmektedir. Bununla birlikte, katılımcıların geçmiş olsun 

bakımından hasta ziyaretine gitme sıklığı davranışı genel olarak incelendiğinde 

%92,6’sının az veya çok hasta ziyaretine gitme davranışı sergiledikleri görülmektedir. 

Katılımcıların akraba, arkadaş ve yakınlarını, hasta olanları ziyaret etme durumlarına dair 

sıklık ortalaması 3,26 olup, ağırlık olarak “ara sıra giderim” seçeneğine denk gelmektedir. 

Bu sonuçlara göre genel olarak katılımcıların hasta olanları ziyaret davranışları “ara sıra 

giderim” eğiliminde olmuştur. 

 



258 
 

7.1.8. Hacdan Dönenleri Ziyaret 

Sosyo-kültürel değerlere ait bazı davranışlardan biriside hac vazifesinden 

dönenleri ziyaret etmek biçiminde gerçekleşmektedir. Buna dair katılımcıların 

gerçekleştirdiği davranışlar Tablo 67’de görselleştirilerek sunulmuştur. 

Tablo 67. Katılımcıların Hacdan Dönenleri Ziyaret Etme Davranışına Dair Tanımlayıcı 

İstatistikleri 

Hacdan dönenleri 

ziyaret etme 

sıklığı 

N % X S 

Hiç gitmem 61 15,1 

3,02 1,16 

Nadiren 54 13,3 

Ara sıra 137 33,8 

Sık giderim 122 30,1 

Çok sık giderim 31 7,7 

Toplam 405 100,0 

 

Tablo 67 incelendiğinde, örneklem grubunun hacdan dönenlerin ziyaretine gitme 

sıklığı ile ilgili olarak “hiç gitmem” diyenlerin oranı %15,1, “nadiren giderim” diyenlerin 

oranı %13,3, “ara sıra giderim” diyenlerin oranı %33,8, “sık giderim” diyenlerin oranı 

%30,1 ve “çok sık giderim” diyen katılımcıların oranı ise %7,7 olarak tespit edilmiştir. 

Buna göre, katılımcıların hacdan dönenlerin ziyaretine gitme davranışı ile ilgili 

daha çok “Ara sıra giderim” yanıtını verdikleri belirlenmiştir. Bununla birlikte, 

katılımcıların hacdan dönenlerin ziyaretine gitme davranışı genel olarak incelendiğinde 

%84,9’unun az veya çok hacdan dönenlerin ziyaretine gitme davranışı sergiledikleri 

görülmektedir. Katılımcıların akraba, arkadaş ve yakınlarını, hacdan dönenleri ziyaret 

etme durumlarına dair sıklık ortalaması 3,02 olup, ağırlık olarak “ara sıra giderim” 

seçeneğine denk gelmektedir. Bu sonuçlara göre genel olarak katılımcıların hacdan 

dönenleri ziyaret davranışları “ara sıra giderim” eğiliminde olmuştur. 
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8. SOSYO-KÜLTÜREL DEĞERLERE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 

8.1. Yaş Faktörü ve Sosyo-kültürel Değerler 

 Katılımcıların sosyo-kültürel değerlerinin yaş gruplarına göre dağılımı Tablo 

68’de verilmiştir. 

Tablo 68. Katılımcıların Yaş Gruplarına Göre Sosyo-kültürel Değerlere Ait Tanımlayıcı 

İstatistikleri 

Yaş grupları N X S 

18-25 96 2,95964 0,815454 

26-35 115 3,17609 0,965396 

36-45 94 3,37766 0,945238 

46-60 73 3,24658 0,933783 

61 ve üzeri 27 3,29167 0,949443 

Toplam 405 3,19198 0,927666 

Tablo 68 incelendiğinde, katılımcıların yaş gruplarına göre sosyo-kültürel 

değerlerin puan ortalamaları, “18-25” yaş grubunda 2,95964, “26-35” yaş grubunda 

3,17609, “36-45” yaş grubunda 3,37766, “46-60” yaş grubunda 3,24658, “61 ve üzeri” 

yaş grubunda 3,29167, olarak tespit edilmiştir. Buna göre, katılımcıların farklı yaş 

gruplarının sosyo-kültürel değerler üzerinde farklı etkileri olduğu anlaşılmaktadır. 

Katılımcıların yaş gruplarına göre farklılaşan sosyo-kültürel değerlere ait Varyans 

Analizi (ANOVA) sonuçları ise, Tablo 69’da verilmiştir. 

Tablo 69. Katılımcıların Yaş Gruplarına Göre Sosyo-kültürel Değerlerin Varyans Analizi 

(ANOVA) Sonuçları 

Varyans kaynağı 
Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F P 

Gruplar arası 8,938 4 2,235 2,639 0,034 

Gruplar içi 338,729 400 0,847 
 

Toplam 347,668 404  
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Tablo 69’a göre, katılımcıların sosyo-kültürel değerleri toplam puanları ile yaş 

grupları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılığın ortaya çıktığı görülmektedir [F 

(4-400)=2,639 p<0.05]. Bu bulgu, yaş gruplarının, katılımcıların sosyo-kültürel değerleri 

toplam puanlarında farklı etkilere sahip olduğunu göstermektedir. Bu anlamlı 

farklılaşmanın yaş grupları arasındaki farklılığını belirlemek için Post-Hoc karşılaştırma 

testlerinden LSD Testi yapılmış olup, elde edilen sonuçlar Tablo 70’de sunulmuştur. 

Tablo 70. Katılımcıların Yaş Gruplarına Göre Sosyo-kültürel Değerlere Ait Varyans 

Analizi (ANOVA) Post-Hoc-LSD Testi Sonuçları 

(I) Yaş 

aralığı 

(J) Yaş 

grupları 

Gruplar arası anlamlı fark 

(I-J) 

Standart 

hata 
P 

18-25 

26-35 -0,216452 0,127219 0,090 

36-45 -0,418024* 0,133528 0,002 

46-60 -0,286940* 0,142903 0,045 

61 ve üzeri -0,332031 0,200462 0,098 

26-35 

18-25 0,216452 0,127219 0,090 

36-45 -0,201573 0,127955 0,116 

46-60 -0,070488 0,137710 0,609 

61 ve üzeri -0,115580 0,196793 0,557 

36-45 

18-25 0,418024* 0,133528 0,002 

26-35 0,201573 0,127955 0,116 

46-60 0,131084 0,143559 0,362 

61 ve üzeri 0,085993 0,200929 0,669 

46-60 

18-25 0,286940* 0,142903 0,045 

26-35 0,070488 0,137710 0,609 

36-45 -0,131084 0,143559 0,362 

61 ve üzeri -0,045091 0,207278 0,828 

61 ve üzeri 

18-25 0,332031 0,200462 0,098 

26-35 0,115580 0,196793 0,557 

36-45 -0,085993 0,200929 0,669 

46-60 0,045091 0,207278 0,828 

*: Ortalamalar arasındaki farklılıklar 0.05 seviyesinde anlamlıdır. 
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Tablo 70’e göre, gruplar arası yapılan çoklu karşılaştırma sonuçları 

incelendiğinde, gruplar arası farklılaşmanın, kentsel dönüşüm kapsamında yapılan 

konutlarda oturan bireylerin 18-25 yaş grubu ortalaması ile 36-45 yaş grubu ortalaması 

arasında anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Aynı şekilde, bu anlamalı farklılık 

46-60 yaş grubu ortalaması arasında da saptanmıştır. Söz konusu farklılıklar, 36-45 yaş 

grubu ve 46-60 yaş grubu lehine olmuştur. Her iki seçenekte de (18-25 ve 46-60 yaş 

grubu) 36-45 yaş grubundaki katılımcıların sosyo-kültürel değerlerinin puan ortalamaları, 

diğerlerine göre daha yüksektir. 26-35 yaş grubunun sosyo-kültürel değerler puan 

ortalaması, 36-45 yaş grubu, 46-60 yaş grubu ve 61 ve üzeri yaş grubu sosyo-kültürel 

değerler puan ortalamasından daha düşük olduğu görülmektedir. 36-45 yaş grubunun 

sosyo-kültürel değerler puan ortalaması, diğer grupların puan ortalamalarına göre daha 

yüksek olduğu tespit edilmiştir. 46-60 yaş grubu sosyo-kültürel değerler puan ortalaması, 

61 yaş ve üzeri yaş grubunun sosyo-kültürel değerler puan ortalamasına göre daha 

düşüktür. Bununla birlikte 61 ve üzeri yaş grubuna sahip sosyo-kültürel değerler puan 

ortalaması 36-45 yaş grubu puan ortalamasından düşük, diğer grupların puan 

ortalamalarına göre ise daha yüksektir. Katılımcıların sosyo-kültürel değerlerinin 

etkisinin en yoğun olduğu grubun 36-45 yaş grubuna sahip bireylerden oluştuğu 

belirlenmiştir. Buradan hareketle, 36-45 yaş grubuna sahip bireylerin, sosyo-kültürel 

değerlere daha bağlı olduğu görülmektedir. Ayrıca 26-35, 46-60 yaş grubu ve 61 ve üzeri 

yaş grubu içinde yer alan bireylerin de 36-45 yaş grubuna benzer bir şekilde, sosyo-

kültürel değerlere yüksek düzeyde bağlı olduklarını söylemek mümkündür. Bireylerin 

yaşları arttıkça, sosyo-kültürel değerlere bağlılığının ve öneminin de arttığı söylenebilir. 

Bu bağlamda, 18-25 grubu hariç diğer yaş gruplarına sahip bireylerin sosyo-kültürel 

değerlere bağlılığı ve verdiği önemin, toplumsal düzlemde bir bütünleşme, uyum ve 

düzen işlevi gördüğünü yaş grupları üzerinden görmek mümkündür. 
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8.2. Eğitim Faktörü ve Sosyo-kültürel Değerler 

Katılımcıların sosyo-kültürel değerlerinin eğitim düzeyine göre dağılımı Tablo 

71’de verilmiştir. 

Tablo 71. Katılımcıların Eğitim Düzeyine Göre Sosyo-kültürel Değerlere Ait İstatistiksel 

Dağılımı 

 Eğitim düzeyi N X S 

İlkokul mezunu 56 3,44643 0,944739 

Ortaokul/İlköğretim 101 3,28837 0,933365 

Lise mezunu 173 3,08092 0,935972 

Üniversite mezunu 75 3,12833 0,852504 

Toplam 405 3,19198 0,927666 

 Tablo 71 incelendiğinde, eğitim düzeyi ilkokul olan bireylerin sosyo-kültürel 

değerler ortalaması 3,44643, diğer eğitim düzeyine sahip bireylerden daha yüksektir. 

Katılımcılardan lise mezunu eğitim düzeyine sahip olan bireylerin sosyo-kültürel değerler 

ortalaması 3,08092 ise en düşük olmuştur. Ayrıca, eğitim düzeyi ortaokul ve üniversite 

mezunu olan bireylerin sosyo-kültürel değerler ortalaması sırasıyla, 3,28837 ve 3,12833 

değerlerini almış olup, benzerlik göstermektedir. Bununla beraber, sosyo-kültürel 

değerler ortalaması, katılımcıların eğitim düzeyi ilkokul ve ortaokul seviyesindeki 

bireyler lehine bir artış gösterdiği, bu durumun ise bu gruba dahil bireylerin daha fazla 

sosyo-kültürel değerlere bağlı olduğu anlamına geldiği sonucu çıkarılabilir. 

Katılımcıların, eğitim düzeyine göre, sosyo-kültürel değerlere ait farklılıkları gösteren 

tanımlayıcı istatistiklerin anlamlılık düzeyini açıklayan Varyans Analizi sonuçları Tablo 

72’de verilmiştir. 
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Tablo 72. Katılımcıların Eğitim Düzeyine Göre Sosyo-kültürel Değerlere Ait Varyans 

Analizi (ANOVA) Sonuçları 

Varyans Kaynağı Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F P 

Gruplar arası 7,001 3 2,334 2,747 0,043 

Gruplar içi 340,666 401 0,850 
 

Toplam 347,668 404  

 Tablo 72’de verilen bulgular incelendiğinde, katılımcıların sosyo-kültürel 

değerleri toplam puanı ile lise mezunu bireylerin oluşturduğu grup arasında, istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılaşmanın olduğu [F (3-401)=2,747 p<0.05] anlaşılmaktadır. Bu 

bulgu, katılımcıların eğitim seviyelerine göre sosyo-kültürel değerleri toplam puanlarında 

farklı etkilere sahip olduğunu göstermektedir. Katılımcıların farklı eğitim düzeylerine 

göre, sosyo-kültürel değerlerdeki anlamlı farklılaşmanın, gruplar arasındaki ilişkisini 

belirlemek için Post-Hoc karşılaştırma testlerinden LSD Testi sonuçları Tablo 73’de 

verilmiştir. 

Tablo 73. Katılımcıların Eğitim Düzeyine Göre Sosyo-kültürel Değerlere Ait Varyans 

Analizi (ANOVA) Post-Hoc-LSD Testi Sonuçları 

(I) Eğitim düzeyi (J) Eğitim düzeyi 
Mean Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

İlkokul mezunu 

Ortaokul/İlköğretim 0,158062 0,153563 0,304 

Lise mezunu 0,365504* 0,141708 0,010 

Üniversite mezunu 0,318095 0,162781 0,051 

Ortaokul/İlköğretim 

İlkokul mezunu -0,158062 0,153563 0,304 

Lise mezunu 0,207441 0,115421 0,073 

Üniversite mezunu 0,160033 0,140494 0,255 

Lise mezunu 

İlkokul mezunu -0,365504* 0,141708 0,010 

Ortaokul/İlköğretim -0,207441 0,115421 0,073 

Üniversite mezunu -0,047408 0,127428 0,710 

Üniversite mezunu 

İlkokul mezunu -0,318095 0,162781 0,051 

Ortaokul/İlköğretim -0,160033 0,140494 0,255 

Lise mezunu 0,047408 0,127428 0,710 
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Tablo 73’de sunulan, eğitim grupları arasında yapılan LSD Post-Hoc çoklu 

karşılaştırma sonuçlarına göre, söz konusu gruplar arasındaki farklılaşmanın ilkokul 

mezunu eğitim seviyesi grubundakiler ile lise mezunu eğitim seviyesine sahip gruplar 

arasında olduğu görülmekte olup, bu farklılaşmanın sosyo-kültürel değerler açısından 

ilkokul mezunu eğitim seviyesine sahip grup lehine olduğu görülmektedir. İlkokul eğitim 

düzeyi grubundakilerin sosyo-kültürel değerlere ait davranışları, diğer kategorilerdeki 

grupların sosyo-kültürel değerlere bağlılığından daha güçlüdür. Eğitim grupları arasında 

en büyük grubu %42,72 oluşturan lise mezunu bireylerin sosyo-kültürel değerlerine ait 

puan ortalamaları 3,08092, sosyo-kültürel değerlere bağlılık bakımından diğer gruplara 

göre daha alt seviyededir. İlkokul mezunu grubundakilerin sosyo-kültürel değerler puan 

ortalaması 3,44643 iken, Ortaokul mezunu grubunun puan ortalaması 3,28837 ve 

Üniversite mezunu grubunun puan ortalaması 3,12833 olduğu görülmektedir. Bireylerin 

eğitim düzeyi arttıkça, sosyo-kültürel değerlere bağlılığının ve öneminin azaldığı 

söylenebilir. Bu çalışma sonuçlarına göre, eğitim düzeyi grupları arasında, lise mezunu 

öncesi olan grupların sosyo-kültürel değerlerine bağlılıkları, lise mezunu ve sonrası 

gruplardan daha yüksektir. Lise mezunu ve sonrası grupların, toplumsal bütünleşme, 

uyum ve dayanışmaya etkisi, işlevsel olarak daha az olduğu söylenebilir. 

8.3. Cinsiyet Faktörü ve Sosyo-kültürel Değerler 

Örneklem grubunun sosyo-kültürel değerlerinin cinsiyete göre T-Testi sonuçları Tablo 

74’de verilmiştir. 

Tablo 74. Katılımcıların Cinsiyetine Göre Sosyo-kültürel Değerlere Ait Varyans Analizi 

(T-Testi) Sonuçları 

Cinsiyet N X S sd t p 

Erkek 229 3,19487 0,965498 
403 0.072 0.943 

Kadın 176 3,18821 0,878716 

 Tablo 74 incelendiğinde, erkeklerin sosyo-kültürel değerlere ait puan ortalaması 

3,19487, kadınlara ait puan ortalaması ise 3,18821 olduğu görülmektedir. Erkek ve 
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kadınların puan değerlerine bakıldığında, erkelerin sosyo-kültürel değer düzeylerinin, 

kadınlara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bununla birlikte cinsiyetler arasında 

sosyo-kültürel değerlerin puan ortalamaları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılığın olmadığı görülmektedir [t (403)=0,072 p>0.05]. Bu bulgu, cinsiyet faktörünün 

sosyo-kültürel değerler toplam puanlarında farklı etkilere sahip olmadığını 

göstermektedir. 

8.4. Medeni Hal Faktörü ve Sosyo-kültürel Değerler 

Katılımcıların sosyo-kültürel değerler bakımından, medeni hal durumuna göre T-Testi 

sonuçları Tablo 75’de verilmiştir. 

Tablo 75. Katılımcıların Medeni Durumuna Göre Sosyo-kültürel Değerlere Ait Varyans 

Analizi (T-Testi) Sonuçları 

Medeni durum N X S sd t p 

Evli 261 3,28113 0,942863 
383 2.866 0.004 

Bekar 124 2,99798 0,822385 

Tablo 75’e göre, katılımcıların sosyo-kültürel değerlere ait toplam puanları ile 

medeni hal durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma vardır [t 

(383)=2,866 p>0,01]. Buna göre, medeni durumun sosyo-kültürel değerler toplam 

puanlarında farklı etkilere sahip olduğunu göstermektedir. Medeni durumu evli olan 

bireylerin sosyo-kültürel değerlere ait toplam puan ortalamaları 3,28113 iken, medeni 

durumu bekar olanların puan ortalamaları 2,99798’dir. Bu sonuca göre, medeni hali evli 

olan bireylerin bekar olan bireylere göre sosyo-kültürel değerlere daha fazla bağlı 

oldukları anlaşılmaktadır. Buradan hareketle, medeni halin sosyo-kültürel değerler 

üzerinde bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. 

8.5. Dinin Gereğini Yerine Getirme Faktörü ve Sosyo-kültürel Değerler 

Katılımcıların dini inanç ve dinin gereğini yerine getirme düzeylerine göre, sosyo-

kültürel değerlerine bağlılıklarına dair tanımlayıcı istatistikler tablo 76’da verilmiştir. 
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Tablo 76. Katılımcıların Dindarlık Durumuna Göre Sosyo-kültürel Değerlere İlişkin 

Tanımlayıcı İstatistikleri 

Dini inanç ve dinin gereğini 

yerine getirme durumu N X S 

İnançlıyım, dinimin bütün 

gereklerini yerine getirmeye 

çalışan biriyim 

79 3,40190 0,931911 

İnançlıyım, dinimin bazı 

gereklerini yerine getiren biriyim 
182 3,23146 0,938777 

İnançlıyım, dinimin gereklerini 

yerine getiremeyen biriyim 
144 3,02691 0,887851 

Toplam 405 3,19198 0,927666 

Tablo 76 incelendiğinde, katılımcıların inançlılık durumu ve inancın gereğini 

yerine getirme davranışlarına göre sosyo-kültürel değerlere ait bağlılıkları farklılık 

göstermektedir. Kendilerini “İnançlıyım, dinimin bütün gereklerini yerine getirmeye 

çalışan biriyim” diye tanımlayanların, sosyo-kültürel değerlere ait puan ortalaması 

3,40190 iken, kendilerini “İnançlıyım, dinimin bazı gereklerini yerine getiren biriyim” 

diye ifade edenlerin sosyo-kültürel değerler puan ortalaması 3,23146 ve kendilerini 

“İnançlıyım, dinimin gereklerini yerine getiremeyen biriyim” diye tanımlayanların puan 

ortalaması 3,02691’dir. Bu verilere göre, kendilerini “İnançlıyım, dinimin bütün 

gereklerini yerine getirmeye çalışan biriyim” diye tanımlayanların, diğer gruplara göre 

daha yüksek sosyo-kültürel değerlere ait puan ortalamasına sahip olduğu görülmektedir. 

Bununla birlikte, “İnançlıyım, dinimin gereklerini yerine getiremeyen biriyim” diye ifade 

eden grubun sosyo-kültürel değerlere ait puan ortalaması en düşüktür. Buna göre, 

bireylerin, inançlı olma ve dini inancın gereğini yerine getirme durumlarının yüksek 

düzeyde olması, onların sosyo-kültürel değerleri daha fazla muhafaza ettiğini söylemek 

mümkündür. Katılımcıların tamamı inançlı olmakla birlikte, dinin gereğini yerine 

getirmeye çalışan her iki grubun toplam oranı %64,44 olduğu görülmektedir. 
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Katılımcıların sosyo-kültürel değerlerine ait dini inanç ve dinin gereğini yerine getirme 

faktörlerine göre yapılan Varyans Analizi sonuçları Tablo 77’de verilmiştir. 

Tablo 77. Katılımcıların Dindarlık Durumuna Göre Sosyo-kültürel Değerlere Dair 

Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

Varyans kaynağı 
Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F P 

Gruplar arası 7,689 2 3,844 4,546 0,011 

Gruplar içi 339,979 402 ,846 
 

Toplam 347,668 404  

 Tablo 77’deki veriler incelendiğinde, katılımcıların sosyo-kültürel değerlere 

bağlılıklarına ait toplam puanları ile dini inanç ve dinin gereğini yerine getirme davranışı 

arasında, istatistiksel açıdan anlamlı farklılığın olduğu görülmektedir [F (2-402)= 4,546 

p<0,05]. Bu bulgu, bireylerin dini inanç ve dinin gereğini yerine getirme faktörünün, 

katılımcıların sosyo-kültürel değerlere bağlılıklarına ait toplam puanlarında farklı etkiye 

sahip olduğunu göstermektedir. Katılımcıların, dini inanç ve dinin gereğini yerine getirme 

düzeyine göre farklılaşan sosyo-kültürel değerlere ait tutumların çoklu karşılaştırma 

testlerinden Post-Hoc-LSD Testi sonuçları Tablo 78’de verilmiştir. 
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Tablo 78. Katılımcıların Dindarlık Durumuna Göre Sosyo-kültürel Değerlere İlişkin 

Varyans Analizi (ANOVA) Post-Hoc-LSD Testi Sonuçları 

(I) Dini inanç açısından 

tanımlama 

(J) Dini inanç açısından 

tanım grupları 

Gruplar 

arası anlamlı 

fark (I-J) 

Standart 

hata 
P 

İnançlıyım, dinimin 

bütün gereklerini yerine 

getirmeye çalışan biriyim 

İnançlıyım, dinimin bazı 

gereklerini yerine getiren 

biriyim 

0,170443 0,123904 0,170 

İnançlıyım, dinimin 

gereklerini yerine 

getiremeyen biriyim 

0,374989* 0,128757 0,004 

İnançlıyım, dinimin bazı 

gereklerini yerine getiren 

biriyim 

İnançlıyım, dinimin 

bütün gereklerini yerine 

getirmeye çalışan biriyim 

-0,170443 0,123904 0,170 

İnançlıyım, dinimin 

gereklerini yerine 

getiremeyen biriyim 

0,204546* 0,102566 0,047 

İnançlıyım, dinimin 

gereklerini yerine 

getiremeyen biriyim 

İnançlıyım, dinimin 

bütün gereklerini yerine 

getirmeye çalışan biriyim 

-0,374989* 0,128757 0,004 

İnançlıyım, dinimin bazı 

gereklerini yerine getiren 

biriyim 

-0,204546* 0,102566 0,047 

*: Ortalamalar arasındaki farklılıklar 0.05 seviyesinde anlamlıdır. 

Tablo 78 incelendiğinde, katılımcıların dini inanç ve dinin gereğini yerine getirme 

durumları ile sosyo-kültürel değerlere bağlılıklarına ait ortalamalar arasında meydana 

gelen farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek için yapılan Post-Hoc-LSD 

çoklu karşılaştırma testi sonuçlarına göre, gruplar arasında meydana gelen farklılığın 

“İnançlıyım, dinimin gereklerini yerine getiremeyen biriyim” diye kendini tanımlayan 

grup ile “İnançlıyım, dinimin bütün gereklerini yerine getirmeye çalışan biriyim” ve 

kendilerini “İnançlıyım, dinimin bazı gereklerini yerine getiren biriyim” grupları arasında 
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olduğu görülmektedir. Dini inanç ve dinin gereğini yerine getirme bakımından 

“İnançlıyım, dinimin bütün gereklerini yerine getirmeye çalışan biriyim” olarak 

tanımlamayı tercih eden bireylerin sosyo-kültürel değerlere bağlılıklarına ait toplam 

puanları 3,40190 iken, “İnançlıyım, dinimin bazı gereklerini yerine getiren biriyim” 

olarak kendini tanımlayan grubun puan ortalaması ise, 3,23146’dır. İki grup arasında 

anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen, ortalamalar arasındaki farklılığın, “İnançlıyım, 

dinimin bütün gereklerini yerine getirmeye çalışan biriyim” kategorisinde yer alan 

bireylerin lehine gerçekleştiği görülmektedir. 
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DEĞERLENDİRME, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kentsel dönüşüm sürecinde, bireylerin sosyal, kültürel, dini ve ekonomik 

yaşamlarında ortaya çıkan başlıca farklılaşmaların, Ankara örneğinde ele alındığı bu saha 

araştırması, nicel yönteme dayalı anket tekniği ile toplanmış verilere dayanmıştır. 

Araştırmanın kuramsal yaklaşımı, çeşitli disiplinlerin ilişkisini gerektirdiği için, 

genelde sosyoloji, özelde din sosyolojisi ve kent sosyolojisi çerçevesinde disiplinler arası 

bir yaklaşımla ele alınmıştır. Bunun için, çok yönlü ve karmaşık bir yapıya sahip olan 

sosyal olgu ve olayları, sadece bir kuram üzerinden ele almak yerine, eklektik bir anlayış 

çerçevesinde, farklı kuram ve yaklaşımların açıklama ve görüşleri baz alınmıştır. Bu 

bağlamda, araştırmada sosyolojide önemli bir yaklaşım olan “Yapısal İşlevselcilik” 

kuramı benimsenmiştir. Ayrıca, gecekondulaşmanın ardından kentsel dönüşüm deneyimi 

ile meydana gelen kentlileşme sürecinde, toplumsal farklılaşma ve bütünleşme tecrübeleri 

“Bir Yaşam Biçimi Olarak Kentlileşme” yaklaşımı ile desteklenmiştir. 

Bu çalışmada, araştırma bölgesinde yaşanan kentsel dönüşüm ile birlikte, 

bireylerin sosyal, kültürel, dini ve ekonomik yaşam standardında birtakım farklılıklar 

ortaya çıkmıştır. Araştırmanın uygulama kısmından elde edilen bulgulara göre varılan 

sonuçlar ana hatlarıyla şu şekilde verilebilir: 

Gecekondu yapılarının yıkılarak yerine kentsel dönüşüm uygulamaları 

kapsamında çok katlı binaların, yeni inşa edilen konutların maddi yapılanması kentsel 

mekân ile fiziki yönden bir bütünleşme ve uyum meydana getirirken, gecekondulu 

davranış kalıplarından sıyrılan bireyler ise, kente özgü yaşam tarzını içselleştirme 

sonucunda, kentsel davranış örüntüleri sergileme sürecine girerek kültürel yapılanma ve 

kentlileşme olayını deneyimlemiştir. Bu bağlamda, araştırma sahasında, bireylerin 

sosyal, kültürel ve dini yönlerinde kente özgü farklılıklar ortaya çıkmıştır. 
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Öncelikle bireylerin sosyal hayatı, komşuluk ilişkileri bakımından incelendiğinde, 

sosyal hayatın işleyiş seyrinde komşuluk, yardımlaşma ve güven ihtiyaçlarını karşılama, 

boş zaman aktiviteleri gerçekleştirme, yeni mekanlara alışma, birlikte iş yapma, sosyo-

kültürel ve dini toplantılar; mevlit, kandil, taziye, Kur’an öğrenme, kadınlar günü 

toplantıları ve buna benzer çeşitli etkinlikler, sosyo-kültürel ve manevi ihtiyaçları 

karşılama işlevi görmekte olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla beraber, araştırma 

bölgesinde kentsel dönüşüm ile birlikte değişen dünya şartları neticesinde komşuların 

birbiriyle irtibat sıklığında ve sosyal ilişkilerinde çözülme ve değişim yaşandığı ortaya 

çıkmıştır.  

Bu bağlamda, kentsel dönüşüm süreciyle birlikte, fiziki mekânın değişimi 

konutlara, çok katlı binalara ve sitelere yerini bırakması, komşuluk ilişkileri ve irtibat 

sıklığında sosyal ve kültürel değişimi beraberinde getirmiştir. Gecekondulu davranış 

kalıplarına sahip olan bireylerin, kentsel dönüşüm uygulama politikaları ve stratejileri 

neticesinde değişen fiziki mekanla birlikte, sosyal ilişkilerinde kente özgü davranış 

örüntüleri sergilemesi, kentleşen mekanlarda yüz yüze samimi birincil ilişkiler yerini, 

daha resmi ve sınırlı ilişkilere bırakmıştır. Böylece, saha çalışması kapsamında, 

katılımcıların yaşadıkları yeni konut ile önceki oturdukları gecekondu yapılarında, 

komşuluk ilişkilerinin farklılaştığı saptanmıştır. Elde edilen bulgular ışığında varılan 

sonuçlara göre, örneklem grubundaki bireylerin önceki yaşadığı konutlarda, komşularıyla 

görüşme sıklığı ve ilişkileri yüksek düzeyde iken, yeni inşa edilen konutlarda 

komşularıyla görüşme sıklığı düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Özellikle, komşulara 

sık giderim diyen katılımcıların, yeni konutlara yerleştikten sonra, komşuluk ilişkilerinde 

yarı yarıya bir düşüş yaşanmıştır. Araştırma bölgesinde yeni inşa edilen konutlarda 

komşuluk irtibatının azalmasına yol açan faktörler arasında, gecekondulu davranış 

kalıplarının değişmesi, yüz yüze, samimi birincil ilişkilere sahip bir komşuluk ilişkileri 

ve davranış örüntüleri yerine, daha çok resmi, ikincil ilişkilere ve kentli davranış biçimine 
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yerini bıraktığı sonucuna ulaşılmıştır. Böylece gecekondu ve geleneksel mahalle 

görüntüsü ve yaşam tarzı, kentsel dönüşüm sonucunda kentle bütünleşerek, kentin bir 

parçası olmuştur. Dolayısıyla, kentlileşen bireyler, kente özgü yaşam tarzını 

içselleştirmeye başladığı için, sosyal davranış biçimi resmi, ikincil ilişkilere göre 

şekillenerek, komşuluk ilişkileri kentsel yaşam tarzını yansıtan resmi ilişkilere göre 

değişim gösterdiği belirlenmiştir. 

Komşuluk ilişkilerindeki söz konusu farlılığı, yaş grupları üzerinden de görmek 

mümkündür. Katılımcıların yaşları arttıkça, komşuluk irtibatları artmakta ve ilişkiler 

sıklaşmakta iken, yaşları azaldıkça komşuluk ilişkilerinde bir azalma yaşandığı ortaya 

çıkmıştır. Bu durumda, yaş grupları ile komşuları ziyaret sıklığına ilişkin sonuçlara göre, 

katılımcıların yaşları arttıkça komşuları ziyaret etme sıklığı artmaktadır hipotezi 

doğrulanmıştır. 

Akrabalık ilişkilerine göre varılan sonuçlar da benzer özellik göstermektedir. 

Araştırma bölgesinde, kentsel dönüşüm süreciyle meydana gelen mekânın dönüşümü, 

sosyal yaşamda akrabalık ilişkilerini etkilediği ortaya çıkmıştır. Fiziki mekânda meydana 

gelen farklılaşma, sosyal mekânı ve sosyal mekandaki kültürel kalıpları farklılaştırdığı 

belirlenmiştir. Böylece, sosyal yapının birçok kurumları gibi, aile ve din kurumu da bu 

değişimden etkilendiği söylenebilir. Bu bağlamda, aile bağları içerisinde akrabalık 

ilişkileri ve akrabalarla görüşme sıklığında farklılaşmalar olduğu saptanmıştır. 

Kentsel dönüşüm süreci ile birlikte kentle bütünleşme ve uyum yaşayan araştırma 

bölgesi, kentsel mekanla kurduğu sık temas sonucunda, geleneksel değerleri kaybolmaya 

ve akrabalık ilişkileri çözülmeye başlamıştır. Böylece, katılımcıların akraba ziyaret 

sıklığı, önceki yaşadığı yerde haftada bir ya da iki haftada bir yaşanırken, kentsel 

dönüşüm sonrası daha çok bayramlarda, düğün ve taziyelerde sık yaşanmaya başlamıştır. 

Bununla beraber, katılımcıların eğitim düzeylerine göre de akrabalık ilişkilerinde farklılık 
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yaşanmıştır. Buna dair, katılımcıların eğitim düzeyi arttıkça akrabaları ziyaret etme 

sıklığı artmaktadır hipotezi doğrulanmıştır.  

Araştırma sahasındaki katılımcıların ekonomik geliri ile sosyal yaşam düzeylerine 

göre aylık toplam geliri harcama yerleri değişiklik göstermiştir. Bununla beraber, 

katılımcılar aylık toplam gelirlerini, birinci ve ikinci öncelik bakımından en yüksek 

oranda, gıda ürünlerine harcadıkları belirlenmiştir. Daha sonra faturalar, giyim-kuşam ve 

haberleşme, öncelikli harcama yapılan yerler olmuştur. Ayrıca, katılımcıların sahip 

olduğu aylık toplam gelir ile aylık geliri harcama yeri arasında farklılık saptanmıştır. 

Özellikle, aylık geliri düşük olanların, gıda harcamaları yüksek düzeyde iken, aylık 

toplam gelir düzeyi yüksek olanların, gıda ile beraber ev taksitlerine de yüksek seviyede 

harcama yaptıkları ortaya çıkmıştır. Böylece, katılımcıların aylık gelir düzeyi ile aylık 

geliri öncelikli harcama yeri farklılık göstermektedir hipotezi doğrulanmıştır. 

Katılımcıların boş zamanlarda yaptığı sosyal aktiviteler bakımından önemli 

farklılıklar ortaya çıkmıştır. Araştırma bölgesinde, katılımcıların boş zamanlarda yaptığı 

birinci ve ikinci öncelikli aktivitelerin başında internete girmek, televizyon seyretmek ve 

açık havada dolaşmak, daha çok tercih ettikleri bir aktivite olurken, üçüncü, dördüncü ve 

beşinci öncelikli aktivitelerin başında ise, açık havada dolaşmak, AVM ye gitmek ve 

komşuya gitmek gelmektedir. Bununla beraber, konu cinsiyetler açısından 

irdelendiğinde, elde edilen bulgular ışığında varılan sonuçlara göre, erkeklere göre 

kadınların daha fazla internete girdikleri, televizyon seyrettikleri, komşuya gittikleri, 

kitap-dergi-gazete okudukları belirlenirken, kadınlara göre erkeklerin daha fazla açık 

havada dolaştıkları, spor yaptıkları tespit edilmiştir. Ayrıca, katılımcıların cinsiyetlerine 

göre, boş zaman aktiviteleri bakımından dini aktiviteleri incelendiğinde, kadınların, 

erkeklere göre, dini ibadetlerine daha fazla zaman ayırdıkları ve dini aktivitelerle daha 

ilgili oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Böylece, erkekler ve kadınlar arasında boş zaman 

aktiviteleri bakımından farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durumda, katılımcıların 
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cinsiyetleri ile boş zamanlarda yapılan öncelikli sosyal aktiviteler farklılık 

göstermektedir hipotezi doğrulanmıştır. 

Araştırmada, katılımcıların internet ve sosyal medya hesabı kullanma durumu 

araştırılarak, internet kullanma sıklıkları, sosyal medya hesabı kullanma durumu ve 

sosyal medya mecralarında takip edilen konular tespit edilmiştir. Varılan sonuçlara göre, 

genel olarak internet kullanma sıklığı oldukça yüksek düzeyde saptanmıştır. Kentsel 

yaşamda modern kentli birey olmanın bir göstergesi de bireylerin kitle iletişim araçlarını 

takip etmesi ve duyduğu ilgidir. Buna göre, çağımız kitle iletişim araçlarından olan 

internet, kullanım sıklığı bakımından bireylerin yaş gruplarına bağlı olarak ilgi, ihtiyaç, 

eğlence, iş, eğitim vb. aktiviteler temelinde kullanım farklılığı gösterdiği belirlenmiştir. 

Bu bağlamda, yaşlar azaldıkça, internet kullanımı artmakta, yaşlar arttıkça internet 

kullanımı azalmakta olduğu tespit edilmiştir. Buna göre katılımcıların yaşları azaldıkça 

internet kullanma sıklığı artmaktadır hipotezi doğrulanmıştır. Ayrıca, katılımcıların 

yüksek bir oranla sosyal medyayı kullandıkları ve erkeklere göre kadınların, daha fazla 

sosyal medya mecralarında dolaştıkları tespit edilmiştir. Böylece, erkeklere göre kadınlar 

daha fazla sosyal medya hesabı kullanmaktadır şeklindeki hipotez doğrulanmıştır. 

Katılımcıların genel olarak sosyal medyada takip ettikleri konular; eğitim, 

haberler/toplumsal sorunlar, magazin, sağlık, siyasi paylaşımlar, kültür, sanat, spor, 

yemek tarifleri ve dini konular olmuştur. Katılımcıların en fazla haberleri/toplumsal 

sorunları takip ettikleri, ikinci olarak magazin konularını ve üçüncü olarak ise, eğitim 

konularını takip ettikleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca, sosyal medyada takip edilen konular 

bireylerin eğitim seviyesine göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. İlkokul mezunları, 

önem sırası bakımından daha çok dini konuları, sağlık ve yemek programları takip 

ederken, ortaokul mezunları daha çok kültür, sanat ve spor, yemek tarifleri ve dini konular 

takip ettiği ortaya çıkmıştır. Lise mezunları birinci derecede sağlık konuları, ardından 

magazin ve yemek tarifleri takip ederken, üniversite mezunları ise, öncelikli olarak siyasi 
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paylaşımlar, ardından kültür, sanat ve spor ve son olarak magazin konularını takip ettiği 

belirlenmiştir. 

Araştırma bölgesinde, katılımcıların yaşadığı konut tipi ile ilgili varılan sonuçlara 

göre, apartman dairesinde kalanların oranı oldukça yüksek düzeydedir. Güvenlikli sitede 

oturanların oranı ise düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, katılımcıların 

yaşadığı konuttan memnuniyet düzeyi bakımından, memnunum diyenlerin ve çok 

memnunum diyenlerin oranı yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla, 

kentsel dönüşüm süreci deneyimleyen katılımcıların yüksek oranı, konutlarından 

memnun oldukları saptanmıştır. Bu noktada, katılımcıların önceki yaşam tarzına göre, şu 

an yaşadığı konuttan memnun olmaları, kentleşme ve kentlileşme bakımından kentle 

uyum ve bütünleşme meydana getirdiği söylenebilir. 

Katılımcıların, sosyal hayat bakımından yaşamak istediği konut tipi ise, yüksek 

oranda müstakil konut tercih ettikleri ortaya çıkmıştır. İkinci olarak apartman dairesi, 

üçüncü olarak güvenlikli site tercih ettikleri tespit edilmiştir. Rezidans dairesi isteyenlerin 

oranı düşük düzeyde saptanmıştır. Katılımcılar, diğer binaların tüm özelliklerine rağmen, 

yüksek oranda müstakil konut tercih etmesi, diğer yapıların dip dibe, sıkışık, boğuk, gün 

ışığı almaya engel, mahremiyet alanına müdahale gibi nedenler olduğu söylenebilir. 

Müstakil konut ise, aile hayatına geniş özgürlük alanı sunabilmekte, insan fıtratına uygun 

daha doğal bir ortam yaşatabilmekte olduğu düşünülebilir. Oturulan konutun sosyal hayatı 

etkileme yönüne dair varılan sonuçlara göre, katılımcıların büyük çoğunluğu, yaşadığı 

konutun sosyal hayatını olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Kentsel dönüşüm 

sürecinde, oturulan konutların olumlu veya olumsuz etkisi bireye göre değişkenlik 

gösterebildiği gibi, cinsiyete göre de değişkenlik gösterebilmektedir. Katılımcıların 

cinsiyetleri bakımından, kadınlara göre erkekler, yüksek oranda yaşadığı konutun sosyal 

hayatına olumlu yönde etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların cinsiyetleri 

arasında, oturulan konuttan etkilenme bakımından farklılıklar olduğu saptanmıştır. Buna 
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göre katılımcıların cinsiyetleri ile yaşanılan konutun sosyal hayatı etkileme yönü farklılık 

göstermektedir hipotezi doğrulanmıştır. 

Katılımcıların yaşadığı konutların, sosyal hayatlarını olumlu yönde etkileme 

nedenleri bakımından varılan sonuçlara göre, sosyal hayatı olumlu yönde etkileyen 

nedenler arasında, en yüksek oranla yaşanılan konut sosyal donanım açısından olumlu 

yönde etkilediği ortaya çıkmıştır. Konutun sunduğu sosyal donanım, doğal gaz, su 

tesisatı, yalıtım, internet, asansör, otopark, çocuk parkı gibi donanımların yeterli olması 

ve sosyal yaşam beklentilerine cevap verebilmesidir. İkinci neden olarak, yine yüksek 

oranda, sosyal ilişkiler açısından olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Sosyal ilişkiler 

ise, komşuluk ilişkisi, komşuların kültürel seviyesi, sıcak kanlılık, yardımlaşma, birlik ve 

beraberlik duygusu, akşam yürüyüşleri, gezmeler, bayramlaşmalar vb. ilişkileri 

kapsamaktadır. Son olarak, düşük düzeyde de olsa konum bakımından, konutun sosyal 

hayatı olumlu yönde etkilediği söylenebilir. Konutun konumu ise, akraba ve arkadaş 

çevresine yakınlığı, alışveriş mağazalarına, marketlere, okula yakınlığı, ulaşım gibi 

noktalara yakınlığı, katılımcıların sosyal hayatını olumlu etkilediği ortaya çıkmıştır. 

Yaşanılan konutun sosyal hayatı olumsuz yönde etkileme nedenleri bakımından 

varılan sonuçlara göre, sosyal hayatı olumsuz yönde etkileme nedeni en yüksek oranda 

sosyal ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Yaşanılan binada bireylerin gürültülü, birbirlerine 

duyarsız, soğuk, mesafeli olmaları, komşuluk ilişkilerinin zayıf olması gibi nedenleri 

kapsamaktadır. Dolayısıyla katılımcılar daha önceki yaşadığı sıcak, samimi sosyal ilişki 

biçimini, şu an yaşadığı konutta bulamamaktadır. Bununla beraber, kentsel dönüşüm 

sürecinde inşa edilen konut, sosyal donanım ve yapısal özellikler açısından yetersiz 

olduğu için olumsuz etkilemiştir. Yürüyüş alanları, parklar, spor düzenekleri, eğlence ve 

kültürel faaliyetlerin eksikliği gibi sosyal donanım eksikliği ile yapısal özellikler 

bakımından odaların yetersiz ve küçük olması nedeniyle misafir ağırlayamama, güvenlik 

zafiyeti gibi eksiklikler, bireylere olumsuz etki yapmıştır. Ayrıca, kentsel dönüşüm 
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sürecinde inşa edilen konutlar, konum olarak ve çevresel sorunlar açısından olumsuz 

etkilemiştir. Özellikle ulaşım ve iletişim eksikliği, sıkışık dip dibe binaların olumsuz 

etkisi, kapalı ve boğucu bir ortam, çevresel düzenden yoksun, bakımsız, alt yapı sorunları 

ile yeşil alanların eksikliği gibi nedenler bakımından katılımcıyı olumsuz etkilemiştir. Bu 

durum, aynı zamanda kentleşme ve kentlileşmeye olumsuz etkisinin olduğu sonucuna 

varılmıştır. 

Araştırmada din konusu kapsamında, din ile konut ve din ile kent arasındaki ilişki, 

çeşitli boyutlarda incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre din, sosyal sisteme bütünlük 

sağlama, sosyal yapıya düzenlilik ve devamlılık sağlama, sosyal dayanışma ve 

yardımlaşmayı temin etme ve semboller oluşturma, sosyal ilişkilerde normatif kurallar 

koyma, bireylerin ve grupların mana ve kimlik arayışlarında onlara kaynak veya bir 

repertuvar oluşturma bakımından fonksiyonel olmaktadır. Dolayısıyla din fenomeni, 

toplumsal hayata anlam verme ve gaye kazandırma bakımından, toplumun dünya kurma 

girişiminde stratejik bir işleve sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bununla beraber, din ve 

konut ilişkisi bağlamında incelendiğinde, konutlar, sundukları doğal imkânlar ile 

toplumun sosyal, kültürel ve dini yaşam biçimini etkilemektedir. Konutlar, içinde 

barındırdığı bireyin ve ailenin duygu ve düşünce dünyasını geliştirip şekillendirmede 

işlevseldir. Bir şeyin iyi veya kötü, doğru ya da yanlış olduğunun aktarıldığı, güzel ahlak 

ve davranışların öğretildiği, dini inanç, değer, norm ve pratiklerin yaşanıp içselleştirildiği 

bir mekân olan konutlar, ayrıca bireyi dünya hayatına ve öteki âleme, ahirete hazırlayan 

bir mekân olarak da önemli bir fonksiyon icra etmektedir. 

Araştırma sahasındaki katılımcıların dini inanç ve dindarlığın bir göstergesi olan 

dinin gereğini yerine getirme dereceleri konusunda varılan sonuçlara göre, bireylerin 

sahip olduğu dini inanç ve dini inancın gereğini yerine getirme düzeyi, “İnançlıyım, 

dinimin bazı gereklerini yerine getiren biriyim” diyenlerin lehinde görülmektedir. 

Bununla beraber, inançlı olup fakat dinin emirlerini yerine getiremeyen biriyim diyenler 
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de oldukça fazla görülmektedir. Sonuç olarak araştırma sahasının bireyleri, dindarlık 

düzeyi bakımından orta seviyede olduğu söylenebilir. Araştırmaya katılanların yaş 

grupları ile dini inanç ve dinin gereğini yerine getirme düzeyi arasındaki ilişkiye ait 

varılan sonuçlara göre, “İnançlıyım, dinimin bütün gereklerini yerine getirmeye çalışan 

biriyim” diyenlerden “61 ve üzeri” yaş grubuna dahil olanlar en yüksek orana sahip 

olduğu ortaya çıkmıştır. Ardından “46-60” yaş grubu ikinci yüksek orana sahip olmuştur. 

İkinci düzey bakımından, kendilerini “inançlıyım, dinimin bazı gereklerini yerine getiren 

biriyim” diyenler arasında “36-45” yaş grubuna dahil olanlar en yüksek orana sahip 

olmuştur. Üçüncü düzey bakımından, “İnançlıyım, dinimin gereklerini yerine 

getiremeyen biriyim” diyenler arasında “18-25” yaş grubuna dahil olanlar en yüksek 

orana sahip iken, ardından “26-35” yaş grubu ikinci yüksek orana sahip olmuştur. 

Böylece, yaşlar arttıkça dindarlık seviyesi artmakta olduğu sonucuna varılmıştır. Böylece, 

yaş grupları ile dini inanç ve dinin gereğini yerine getirme bakımından, katılımcılar 

arasında farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda, katılımcıların yaşları azaldıkça 

dini inancın gereğini yerine getirme düzeyi azalmaktadır hipotezi doğrulanmıştır. 

Araştırmaya göre, kentsel yaşamda, bireylerin sahip olduğu ve değer atfettiği din 

hakkındaki görüşleri ile olaylar karsısındaki tepkileri, dinin bu dünyada ya da ahirette 

gerekliliğine göre farklılaşabildiği sonucuna varılmıştır. Genel olarak 

değerlendirildiğinde “Din bu dünya için gereklidir” ile “Din sadece ahiret için gereklidir” 

diyenlerin oranı oldukça düşük düzeyde olduğu saptanmıştır. Ancak “Din hem bu dünya 

hem de ahiret için gereklidir” diyenlerin oranı ise, oldukça yüksek düzeyde olduğu tespit 

edilmiştir. Konu yaş grupları üzerinden değerlendirildiğinde, katılımcıların din hakkında 

görüşleri bakımından benzer davranış sergiledikleri ortaya çıkmıştır. Bu durumda, 

katılımcıların yaşları azaldıkça dinin hem bu dünyada hem de ahirette gerekli olduğu 

görüşüne dair tutum düzeyleri azalmaktadır hipotezi yanlışlanmıştır. Katılımcılar, yaş 

gruplarına göre din hakkında görüşleri bakımından benzer, homojen davranış 
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sergilemeleri onların, iman esaslarından Allah’a iman ve Ahirete iman esaslarının 

ayrılmaz bir bütün teşkil ettiği ve buna bağlı olarak “din hem bu dünya hem de ahiret için 

gereklidir” görüşü, katılımcıların imanlarının bir gereği olarak böyle bir görüşe sahip 

oldukları söylenebilir. 

Bununla beraber, kentsel ortamın kendine özgü yaşam biçimi içerisinde bireylerin 

sahip olduğu dini bilgi ile akla takılan dini bir konu olduğunda müracaat edilecek birimler 

ortaya çıkarılmıştır. Varılan sonuçlara göre, katılımcıların çoğunlukla sahip oldukları dini 

bilgileri ailesinden, akraba yakınlarından, sonra dini kitaplardan ve daha sonra din 

görevlilerinden öğrendiği belirlenmiştir. Araştırma bölgesindeki katılımcıların dini 

açıdan geleneksel aile bağlarının güçlü olduğu ve sonraki nesillere dini bilgileri aktarma 

işlevini önemli ölçüde gördüğü tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların, devletin kurumsal 

yapısı olan diyanete olan güveni ve dini kitaplara olan ilgisi de dini bilgi edinme 

konusunda önemli görülmüştür. Bununla beraber, araştırma sonuçlarına göre her ne kadar 

kente özgü yaşam biçiminde, kentsel kurumların etkin rol alması ve dini bireyselliğin 

yaşanması söz konusu olsa da kentsel ortamda dini bakımdan geleneksel bağların ve 

geleneksel otoritelerin korunduğu söylenebilir. Buna göre, çoğunlukla dini bilgilerin 

öğrenildiği ve korunduğu birim aile kurumu, diyanet kurumu ve dini kitaplardan 

oluşmaktadır. Dini bilgi edinme kaynağı, katılımcıların cinsiyetleri bakımından 

incelendiğinde, varılan sonuçlara göre, erkek katılımcılar dini bilgilerini daha çok okul 

çevresinden, aileden, akrabalarından, dini kitaplardan, dini kurumlardan edinerek 

öğrenmekte iken, kadın katılımcılar ise, komşulardan, arkadaş çevresinden ve sosyal 

medya mecralarından dini bilgi edinmekte olduğu ortaya çıkmıştır. 

 Bununla beraber, toplumsal hayatta bireyin yaşamını altüst eden, sosyal yaşamda 

birtakım değişiklikleri de beraberinde getiren başta depremler, afetler, ölümler ve ağır 

hastalıklar gibi bazı olayları anlama, izah etme ve karşılaşılan sorunları anlamlandırma, 

üstesinden gelme ve aşma gibi birtakım davranışlar sergilenmektedir. Bu davranışlar, 
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deprem olaylarını ilmi, dini, sosyal, bireysel yönden ve olayın nedenleri ve sonuçları 

bakımından anlamlandırma girişimi olduğu belirlenmiştir. Kentsel dönüşüm sürecini 

tecrübe eden katılımcılar, kentsel dönüşümün amaçları arasında en önemlilerinden biri 

olan deprem olayı hakkında “Deprem olaylarının, dini kurallara yeterince uyulmadığı için 

yaşandığını düşünüyorum” fikrine katılıyor musunuz? Sorusu karşısında, bu fikre 

katılmıyorum diyenlerin oranı daha fazla olduğu belirlenmiştir. 

Katılımcıların, dini inanç ve dini inancın gereğini yerine getirme davranışları ile 

deprem olaylarına dini açıdan bakma tutumları kapsamında varılan sonuçlara göre, 

“Deprem olaylarının, dini kurallara yeterince uyulmadığı için yaşandığını düşünüyorum” 

fikrine, “İnançlıyım, dinimin bütün gereklerini yerine getirmeye çalışan biriyim” 

grubundakilerin, bu fikre “Katılıyorum” diyenlerin oranı yüksek düzeyde iken, 

“İnançlıyım, dinimin bazı gereklerini yerine getiren biriyim” grubundakilerin, bu fikre 

“Katılıyorum” diyenlerin oranı düşük düzeyde olduğu görülmektedir. “İnançlıyım, 

dinimin gereklerini yerine getiremeyen biriyim” grubundakilerin ise, bu fikre 

“Katılıyorum” diyenlerin oranı en az düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla, 

dindarlık düzeyi arttıkça, söz konusu fikre katılma derecesi artmakta olduğu 

belirlenmiştir. Böylece, katılımcıların dindarlık düzeyleri arttıkça deprem olaylarına dini 

açıdan bakma tutumları artış göstermektedir hipotezi doğrulanmıştır. 

Kentsel dönüşüm sürecinde, bireylerin yaşadığı konut ve çevresi bakımından yani 

binaların sıkışık, dip dibe olmaları, bireylerin özel alanına müdahale ve mahremiyetine 

etkisi olduğu konusunda birtakım sonuçlar ortaya çıkmıştır. Söz konusu mahremiyete ait 

etkiler, eğitim düzeyine göre değerlendirilmiştir. Katılımcılara sorulan “Yeni inşa edilen 

binalar, sizin evinizi ve yaşamınızı fiziki olarak etkiliyor mu? Örneğin dip dibe konutların 

ya da yüksek katlı binaların inşası, mahremiyetinizi tehdit ediyor mu, daha az gün ışığı 

almanıza, manzaranızın kapanmasına neden oluyor mu?” sorusuna verilen yanıtlara göre, 

dip dibe, sıkışık çok katlı binaların mahremiyete, özel alana müdahale ettiği ve bireylerin 
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mahremiyetini yüksek düzeyde etkilediği ortaya çıkmıştır. Bu durumda, katılımcıların 

eğitim düzeyine göre yeni inşa edilen dip dibe, sıkışık binaların mahremiyete, özel alana 

olumsuz etkisi olduğuna dair tutumlar farklılık göstermektedir hipotezi doğrulanmıştır. 

Dini hayat bakımından, bireylerin yaşamak istediği konut tercihi farklılık 

gösterdiği belirlenmiştir. Kentsel mekânda konutlar, içinde barındırdığı bireyin ve ailenin 

duygu ve düşünce dünyasını geliştirip şekillendirmede işlevsel olmaktadır. Çünkü bir 

şeyin iyi veya kötü, doğru ya da yanlış olduğunun aktarıldığı, güzel ahlak ve davranışların 

öğretildiği, dini inanç, değer, norm ve pratiklerin yaşanıp içselleştirildiği bir alan olan 

konutlar, bireyi dünya hayatına ve öteki âleme, ahirete hazırlayan bir yer olarak önemli 

bir işleve sahiptir. Araştırma kapsamında, bireylerin dini inanç, değer ve ilişkilerinin ve 

dinin sosyal ve kültürel davranış örüntülerinin, belli bir yaşam kalıbına sokması 

bakımından bir konut tercihi sorulmuş ve elde edilen bilgiler ışığında varılan sonuçlara 

göre, genel olarak, katılımcıların dini hayat bakımından yaşamak istediği konut tipi, en 

yüksek oranda, kendi arazisi üzerine inşa ettiği ve tek bir hanenin kullanımında olan bir 

ya da birden fazla kattan oluşan müstakil konut olduğu ortaya çıkmıştır. Katılımcıların 

yüksek oranda müstakil konut tercihi, dip dibe çok katlı binaların özel alana müdahale 

etmesinden ve mahremiyete olumsuz etki etmesinden dolayı tercih ettikleri düşünülebilir. 

Dini yaşantı bakımından konut tipi tercihi, ekonomik gelir düzeyi bakımından 

değerlendirildiğinde, tüm ekonomik gelir grupları en fazla oranla müstakil konut tercih 

ettiği saptanmıştır. Ancak aylık toplam geliri “10,001 ve üzeri” olan gruptakiler, aynı 

oranda apartman ile müstakil konut tercih ettikleri görülmektedir. 

Katılımcılardan, binaların, olması gereken kat sayısına dair görüşleri alındığında, 

oldukça yüksek oranda katılımcı, binalar 5 kattan az olmalı görüşünü benimsemiştir. Bir 

önceki söz konusu müstakil konut tercihi ile az katlı bina tercihi arasında bir uyumluluk 

olduğu söylenebilir. Böylece dini hayatı yaşama bakımından hem binalar müstakil olmalı 

hem de kat sayıları düşük olmalı, güneş ışığını, manzarayı kapatmamalı, mahremiyete, 
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özel alana müdahale etmemeli gibi birçok niteliklerin, konut yapılarına yansıtılması 

gerektiği belirlenmiştir. 

Kentsel dönüşüm kapsamında, oturulan konutların dini hayata olumlu veya 

olumsuz etkileri, bireyler arası farklılık gösterebildiği gibi yaş gruplarına göre de 

değişkenlik gösterdiği söylenebilir. Yaş gruplarına göre irdelendiğinde, tüm yaş grupları 

yaşanılan konutun dini hayatı olumlu yönde etkilediğini belirtmiştir. Yaş grupları ile 

konutun dini hayatı etkileme yönü arasında farklılaşma olmadığı, bu konuda benzer 

davranış sergilendiği de ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, katılımcıların yaşları azaldıkça 

yaşanılan konut dini hayatı olumlu yönde etkilemektedir hipotezi yanlışlanmıştır. 

Bununla ilgili olarak, dönüşümden önceki gecekondu yapıları ya da eski binalara göre, 

kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen konutlar, sosyal ve yapısal donanım bakımından 

ihtiyaca cevap verebilen konutlar olması noktasından, genç yaştakilere olumlu etki 

edebileceği düşünülmüştür. Ancak, bu konuda yaş düzeylerinin önemli olmadığı 

belirlenmiştir. Bu bağlamda, katılımcıların büyük bir kısmı, dini yaşantı bakımından yeni 

inşa edilen konutlardan olumlu etkilendiği, yaş grupları arasında fark olmadığı sonucuna 

varılmıştır. Elbette, bireylerin yaşadığı konut, onların dini hayatını olumsuz yönde 

etkilediği de görülmektedir. Ancak, olumlu yönde etkisi daha fazla orana sahiptir. 

Kentsel dönüşüm sürecinde, bireylerin yaşadığı konutun dini hayata etkisinin 

birtakım nedenleri olmaktadır. Bireylerin, söz konusu etkilenme nedenleri olumlu ya da 

olumsuz olması mümkündür. Olumlu yönde etkilenme nedenleri dikkate alındığında 

konum, sosyal ilişkiler, konutun yapısal donanımı, konutta kendini huzurlu hissetme 

durumu, ekonomik nedenler olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada varılan sonuçlara göre, 

en fazla orana sahip nedenler dikkate alınarak konu değerlendirildiğinde, ilk olarak, 

yaşanılan konutta bireyler dini bakımdan kendilerini huzurlu hissettikleri, ikinci olarak, 

yeni konutun abdest için sıcak su, dini bilgi öğrenmek için internet gibi sosyal donanım 

ile birlikte oda sayılarının ve genişliğinin yeterli olması gibi yapısal donanımlar, 
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bireylerin dini hayatını olumlu yönde etkilemiştir. Ayrıca camiye ve Kur’an kursuna 

yakın olması, konum olarak olumlu etkilediği gibi bina içinde ve çevresinde birlikte 

Kur’an okuma aktiviteleri, kurban kesme ve paylaşımı, bayramlaşma, mevlit aktiviteleri, 

birlik ve beraberlik duygusunun yaşanması gibi sosyal ilişkiler açısından da olumlu 

etkilemiştir. 

Bununla beraber, kentsel dönüşüm uygulaması sonucu, katılımcıların olumsuz 

yönde etkilenme nedenleri de söz konusu olmuştur. Özellikle, en fazla oranda sosyal 

ilişkilerin zayıf olduğu görüşü baskın görülmektedir. Buna göre, bireylerin önceki 

yaşadığı yerde bulunan dindar arkadaş çevresi, şu an yaşadığı konutta olmaması, binada 

dini aktivitelerin, mevlit organizasyonlarının ve birlikte Kur’an okumalar gibi 

etkinliklerin bulunmaması, bireylerin dini hayatını olumsuz etkilediği ortaya çıkmıştır. 

İkinci olarak, konutun konum bakımından olumsuz etkilemesi, özellikle camiye, ezan 

sesine, Kur’an kursuna ve çeşitli dini organizasyonlara uzak mesafede olması, bireylerin 

dini yaşamını konum açısından olumsuz etkilemektedir. Bununla birlikte, konutun 

yapısal özellikleri bakımından, oda sayısının az ve odaların küçük olması, misafir davet 

edememe durumu gibi olumsuzluklar ile bireylerin, yaşadığı konutta kendilerini huzursuz 

hissetmeleri, dini hayat bakımından olumsuz etkilenmelere neden olmaktadır. Ancak, 

olumlu etkilenme nedenlerine oranla, olumsuz etkilenme nedenleri düşük düzeyde olduğu 

belirlenmiştir. 

Kentsel mekânda, sosyal olgunluğun bir göstergesi olan selamlaşma davranışı, 

gündelik hayatın akışı içinde iletişimin bir göstergesi olmaktadır. Dini inanç bakımından 

da Peygamber efendimizin sünneti olan selamlaşma olgusu, kent ortamında ve bireyin 

yaşam alanı olan konutlarda önemli bir iletişim işlevi görmektedir. Araştırma kapsamında 

elde edilen bilgilerden varılan sonuçlara göre, örneklem grubunun bina girişlerinde 

selamlaşma ve hal-hatır sorma durumları incelendiğinde, oldukça yüksek oranda 

selamlaşma ve hal-hatır sorma davranışı sergilediği saptanmıştır. Bununla beraber, 
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selamlaşma durumu, katılımcıların yaş grupları bakımından incelendiğinde, 

katılımcıların yaşları arttıkça selam verme davranışlarında artış, yaşlar azaldıkça selam 

verme davranışında azalma yaşandığı ortaya çıkmıştır. Buna göre, katılımcıların yaşları 

arttıkça asansörde veya bina girişlerinde selamlaşma hal-hatır sorma davranışları 

artmaktadır hipotezi doğrulanmıştır. 

Saha çalışması kapsamında, katılımcılara kimlerin kentli olduğu, kentli bireyin 

profilinin ne olduğu, sonra kendilerini kentli hissedip hissetmedikleri sorulmuştur. 

Varılan sonuçlara göre, katılımcıların çoğu kentte doğanlar ile kentte oturanların kentli 

olduğunu düşünmektedir. Gecekondu kültürü yaşamış ya da bu kültüre sahip bireylerden 

doğmuş katılımcıların verdiği yanıtlardan anlaşılmaktadır ki, bireyin ekonomik gelirini 

kentte sağlıyor olması, tek başına kentli olmak için yeterli bir sebep değildir. Ancak, 

katılımcıların gecekondu yaşam tecrübelerine rağmen oldukça yüksek bir oranı, 

kendilerini artık kentli hissettiklerini belirtmiştir. Kentsel dönüşüm süreciyle birlikte 

katılımcılar, kente özgü yaşam biçimini içselleştirerek, sosyalizasyon sonucu kente uyum 

ve bütünleşme sağladığı ortaya çıkmıştır. 

Örneklem grubunun dindarlık düzeyi ile kendilerini kentli görme durumu arasında 

varılan sonuçlara göre, katılımcıların, dini yaşamı ve kentli birey olma durumları, yani 

kent dindarlığı düzeyi, sonuçlara düşük oranda yansımıştır. Oysa, kendini kentli 

hissedenlerin oranı oldukça yüksek bulunmuştu. Bu veriler ışığında, katılımcıların dini 

yaşamı ile kente özgü kentli yaşamı, bütünleşememekte ya da uyum sağlamada yetersiz 

kalmaktadır. Buna göre katılımcıların kent dindarlığı, kentlileşme hızına ayak 

uyduramadığı belirlenmiştir. Araştırma bölgesinde meydana gelen kentsel dönüşüm 

sürecinde, gecekondu yapılarının yıkılarak, yerine kentsel dönüşüm yapılarının hızla 

inşası ve hızlı mekân değişimi, yani mekânın maddi değişimi ile toplumun dini, manevi 

ve kültürel kalıplarının aynı hızda değişemediği, maddi hıza paralel bir gelişim 

gösteremediği ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, kentleşme sürecinde katılımcıların, 
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dindarlık düzeyi ile kendilerini kentli görme görüşleri arasında farklılık olduğu 

saptanmıştır. Buna göre, konutlarda yaşayan katılımcıların dindarlık düzeyi azaldıkça 

kendilerini kentli hissetme düzeyi artmaktadır hipotezi doğrulanmaktadır. 

Gecekondulaşma olayını önceden tecrübe eden katılımcıların, kentsel dönüşüm 

süreciyle birlikte, şu an yaşanılan yere aidiyet hissedip hissetmediği hakkında varılan 

sonuçlara göre, katılımcıların oldukça büyük çoğunluğu bulunduğu yere aidiyet 

hissettiğini düşünmektedir. Dolayısıyla, kente özgü yaşam tarzını içselleştirme göstergesi 

olan kentlileşme ve kente uyum sağlama, önemli oranda gerçekleştiği görülmektedir. 

Katılımcıların Ankara’da kalış süresi ile bulunduğu mekâna aidiyet hissetme durumu 

arasındaki ilişkiye göre, katılımcıların Ankara’da kalma süreleri arttıkça, bulunduğu yere 

aidiyet hissetme oranları da artmakta olduğu ortaya çıkmıştır. Buna göre, Ankara’da kalış 

süresi arttıkça yaşanılan yere aidiyet duygusu artmaktadır hipotezi doğrulanmıştır. 

Kentsel mekânda kalış süresi, hem aidiyet hissini artırmakta ve yaşanılan mekâna uyum 

sağlama ile bütünleşme sağlamakta hem de kentlileşme sürecinde daha fazla kente özgü 

sosyo-kültürel deneyim ve donanım kazandırmaktadır. 

Kentsel mekânda, dayanışma ve bütünleşme işlevi gören tampon 

mekanizmalardan biri olan din kurumunun, sosyo-kültürel değerlere ait birtakım 

fonksiyonları bulunmaktadır. Cami ve mescitler, cuma namazları, ramazanda teravih 

namazı, dini bayramlaşmalar, birlikte kurban kesme ve ihtiyaç sahiplerine dağıtma, 

hacdan dönenleri ziyaret ve hediyeleşmeler, fakirlere fitre ve zekatlar, sünnet töreni, 

nikah, düğün, hayırlı olsun amaçlı ev görmesi ve çocuk görmeleri, taziye gibi sosyo-

kültürel davranışlar, hoşgörülük ve sosyal bütünleştirme işlevi gören ve toplumsal 

çözülmeyi engelleyen tampon mekanizmalardır. Buna benzer bazı sosyo-kültürel 

değerler, araştırma sahasında irdelenmiş olup, konu ile ilgili varılan sonuçlara göre, 

katılımcıların akraba, arkadaş ve yakınlarıyla dini bayramlarda bayramlaşma ile asker 

uğurlamaya katılma davranışı “sık giderim” eğiliminde olduğu belirlenmiştir. 
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Katılımcıların dini törenlere (mevlit, sünnet, nikah, düğün vb.) katılma davranışı, 

başsağlığı/taziye’ ye katılma davranışı, yeni konut alanların hayırlı olsun bakımından ev 

görmesine katılma davranışı, bebeği olanlara bebek görmesine katılma davranışı, hasta 

ziyareti davranışı ve son olarak hacdan dönenleri ziyaret davranışları “ara sıra giderim” 

eğiliminde olduğu tespit edilmiştir. Kentsel yaşamda sosyo-kültürel değerlere etki eden 

faktörler bakımından varılan sonuçlara göre, katılımcıların dini inanç ve dinin gereğini 

yerine getirme düzeylerine göre, sosyo-kültürel değerlerine dair bağlılıkları farklılık 

gösterdiği tespit edilmiştir. Kendilerini “İnançlıyım, dinimin bütün gereklerini yerine 

getirmeye çalışan biriyim” diye tanımlayanların, sosyo-kültürel değerlere ait puan 

ortalaması yüksek düzeyde iken, kendilerini “İnançlıyım, dinimin bazı gereklerini yerine 

getiren biriyim” diye ifade edenlerin sosyo-kültürel değerler puan ortalaması düşük 

düzeyde olduğu ve kendilerini “İnançlıyım, dinimin gereklerini yerine getiremeyen 

biriyim” diye tanımlayanların puan ortalaması daha da düşük seviyede olduğu 

belirlenmiştir. Buna göre, bireylerin, inançlı olma ve dini inancın gereğini yerine getirme 

düzeyine göre, sosyo-kültürel değerleri daha fazla muhafaza ettiği söylenebilir. Bununla 

beraber, katılımcıların sosyo-kültürel değerlere bağlılıklarına ait toplam puanları ile dini 

inanç ve dinin gereğini yerine getirme davranışı arasında, istatistiksel açıdan anlamlı 

farklılık belirlenmiştir. Dolayısıyla, bireylerin dini inanç ve dinin gereğini yerine getirme 

faktörünün, katılımcıların sosyo-kültürel değerlere bağlılıklarına ait toplam puanlarında 

farklı etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, kentsel mekânda, önemli 

ölçüde denge sağlayıcı, dayanışma ve bütünleştirme fonksiyonu gören tampon 

mekanizmalardan biri de din kurumu olduğu gibi, sosyo-kültürel değerleri muhafaza edici 

ve tutucu işlevi gören, yine dini hayat olduğu sonucuna varılmıştır. 

Saha çalışmasından elde edilen bilgiler ışığında varılan sonuçlara göre, toplumsal 

ve fiziksel mekanla uyumlu kentsel dönüşüm stratejileri ve uygulama politikaları 

geliştirilmesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önerilmektedir: 
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Kentsel dönüşüm stratejileri ve müdahale biçimleri, sadece kentin fiziki, 

ekonomik, teknik ve mimari fonksiyonlarından oluşmamalı, aynı zamanda kentin baş 

aktörü olan insanı merkeze alan ve insani duygulara hitap eden projeler geliştirilmedir.  

Kentsel dönüşüm hem kentin kendine özgü mimari ve kültürel yapısı hem de 

kentte yaşayan bireylerin sosyal, kültürel, çevresel, ekonomik ve dini değerleri dikkate 

alınarak, kentin tüm yaşam tarzına ve geleneklerine hitap eden çok boyutlu bir strateji 

geliştirilerek uygulanmalıdır. Bu nedenle, kentsel dönüşüm projeleri hazırlanırken 

tasarımcılar, ekonomistler, peyzaj mimarları, mühendisler gibi paydaşların yanı sıra sivil 

toplum örgütleri, sosyologlar ve din görevlilerinin de görüşlerine yer verilmelidir. 

Kentsel dönüşüm uygulamaları, sadece binaların fiziki ve mekânsal yönünü değil 

aynı zamanda sosyal yaşam ve dini yönünü de dikkate alan kapsamlı bir amaç gütmelidir. 

Sosyal yaşam kapsamında amaç, yerleşim yeri sakinlerinin yaşam standardını daha iyi bir 

düzeye yükseltmek olmalıdır. Bu nedenle bölgenin fiziki, çevresel, ekonomik, sosyal ve 

dini yönleri birlikte düşünülmelidir. Bu kapsamda eğitim, sağlık, kültür, ticaret alanında 

sosyal donatıları yeterli olmalıdır. Çevre düzenlemesi yapılmış, çocuk parkları, spor 

düzenekleri, yürüyüş alanları, otopark, dinlenme alanları, kültürel tesisler ve çeşitli 

kurslar ile donatılmış olmalı ve bölgede yaşayan insanlara çağdaş yaşam olanakları 

sunmalıdır. Bunun yanında, okul, sağlık ocağı, kreş, ticaret merkezi, cami, Kur’an kursu 

gibi, insan ihtiyaçlarına hitap eden sosyal donatılar da dönüşümün uygulandığı mekânda 

inşa edilmeli ve böylece sosyal yaşam, bölgenin önceki yaşam standardının üstüne 

çıkarılması hedeflenmelidir.  

Kentsel dönüşüm yapılan bölgenin konut yapıları, hapishane izlenimi veren bir 

biçimde sıkışık, dip dibe ve çok katlı yapılar şeklinde olmamalı, bireylerin 

mahremiyetine, özel alanına müdahale etmemelidir. İnşa edilen binalar az katlı yapılar 

olmalı ve mümkünse müstakil konutlar şeklinde inşa edilmelidir. Konutun odaları geniş, 
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oda sayısı yeterli, yalıtımı yapılmış olmalı ve diğer gerekli tüm yapısal donanımlar 

bakımından ihtiyaca cevap vermelidir. 

Bununla beraber, dinin kent tasavvuru ile dünya ve evren anlayışı arasında bir 

uyumluluk söz konusudur. İslam kültüründe din ve kent ilişkisi, tabiatla barışık olmayı, 

uyumluluğu, düzeni ve toplumsal ahengi temel alan bir kentsel gelişmeyi 

gerektirmektedir. Çünkü Allah’ın her an tasarruf ve müdahalede bulunduğu evrendeki 

ahenk, düzen ve intizam, aynı zamanda kentsel mekâna ve mekânın değişimine 

yansıtılması beklenmektedir. Bu bağlamda, fiziki çevre, mimari yapı ve toplumsal çevre 

düzeni, İslam’ın tabiata olan bakış açısından hareketle inşa edilmesi önerilmektedir. 

Böylece, dinin etkisinde kalan kentsel yapılanma daha çok estetik, güzellik, sükûnet ve 

derunilik gibi değerler üzerine kurularak, maddi-manevi tüm yönleriyle bir bütünsellik 

meydana getirir. Kentsel gelişim ve dönüşüm projeleri söz konusu kent-din ilişkisini 

dikkate alarak geliştirilmelidir. 

Son olarak, konutlar içinde barındırdığı nüfusun duygu ve düşünce dünyasını 

geliştirmede işlevseldir. Bir şeyin iyi veya kötü, doğru ya da yanlış olduğunun aktarıldığı, 

güzel ahlak ve davranışların öğretildiği, dini inanç, değer, norm ve pratiklerin yaşanıp 

içselleştirildiği yer olan konutlar, bireyi dünya hayatına ve öteki âleme hazırlayan bir 

mekân olarak oldukça fonksiyoneldir. Bu bağlamda, konut, bölgenin çevresel şartlarına 

uygun, ailenin dini ihtiyaçlarına cevap verebilen, huzur ve emniyet içinde yaşamaya 

elverişli olmalı, can ve mal güvenliğini sağlayacağı, kendini huzur ve emniyet içinde 

hissedeceği, dini ve dünyevî ihtiyaçlarını karşılayacağı bir yer olmalıdır. Bu nedenle, 

kentsel dönüşüm konutları, projesi, tasarımı, yüksekliği, genişliği, mimarisi, görünümü, 

yapısı ve tüm donanımsal özellikleriyle, toplumun sosyal, kültürel ve dini karakteri ile bir 

bütünlük içinde olacak şekilde inşa edilmelidir. 
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Ek-2. Anket Formu 

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN DİNİ VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİ: ANKARA ÖRNEĞİ 

 

Bu anket formu, Kentsel Dönüşümün Dini ve Sosyal Hayata Etkileri: Ankara Örneği başlıklı bir araştırma çerçevesinde, 

kentsel dönüşüm kapsamında yapılan konutlarda yaşayan insanların görüşlerini almak amacıyla düzenlenmiştir. Anket 

sorularına vereceğiniz cevaplar, tamamen bilimsel bir amaç için kullanılacaktır. Ankete katılım gösterdiğiniz için 

teşekkür ederiz. Doktora Öğrencisi: Musa YILMAZ 

 

1. Cinsiyetiniz   1- Erkek (  ) 2- Kadın (  ) 

2. Yaşınız 

1. (18-25) (  ) 

2. (26-35) (  ) 

3. (36-45) (  ) 

4. (46-60) (  ) 

5. (61 ve üzeri) (  ) 

3. Eğitim durumunuz 

1. Okur-yazar değil (  ) 

2. Okur-yazar ama mezun değil (  ) 

3. İlkokul mezunu (  ) 

4. Ortaokul/İlköğretim (  ) 

5. Lise mezunu (  ) 

6. Üniversite mezunu (  ) 

7. Yüksek lisans / doktora mezunu (  ) 

4. Mesleğiniz 

1. İşçi (  ) 

2. Memur (  ) 

3. İşsiz (  ) 

4. İşletme sahibi (Esnaf, zanaatkar vb.) (  ) 

5. Ev kadını/Kızı (  ) 

6. Öğrenci (  ) 

7. Emekli (  ) 

5. Hanenize giren toplam aylık geliriniz (Bütün aile fertlerinin toplam geliri düşünülecek) 

1. 2324 TL’den az (  )  

2. 2325-3000 TL arası (  )  

3. 3001-5000 TL arası (  )  

4. 5001-10.000 TL arası (  )  

5. 10.001-20.000 TL arası (  ) 

6. 20.001 TL ve üzeri (  ) 

6. Medeni durumunuz 

1. Evli (  )  2. Bekâr ( ) 3. Ayrı yaşıyor (  )  4. Boşanmış (  )  5. Dul (  ) 

7. Nasıl bir nikah kıydınız? (Sadece evli olanlara sorulacak).     

1. Sadece resmi (  )  2. Sadece dini (  )  3. Hem dini hem de resmi (  ) 

8. Çocuğunuz var mı? 1. Evet (  ) ise kaç çocuğunuz var?...    2. Hayır (  ) 

9. Yaşadığınız mahalle 

1. Şehit Kubilay (  )  2. Yükseltepe (  ) 

10. Yaşadığınız konutun mülkiyet durumu 

1. Ev sahibi (  )  2. Kiracı (  ) 

11. Şu an yaşadığınız evin tipi nedir? 

1. Müstakil gecekondu (  ) 

2. Apartman gecekondu (  ) 

3. Apartman dairesi (  ) 
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4. Güvenliği olmayan site (  )  

5. Müstakil konut (  ) 

6. Güvenlikli site (  ) 

7. Güvenlikli sitede müstakil konut (  ) 

8. Rezidans dairesi (  ) 

9. Diğer:……………… 

12. Daha önce oturduğunuz evin tipi nedir? 

1. Müstakil gecekondu (  ) 

2. Apartman gecekondu (  ) 

3. Apartman dairesi (  ) 

4. Güvenliği olmayan site (  )  

5. Müstakil konut (  ) 

6. Güvenlikli site (  ) 

7. Güvenlikli sitede müstakil konut (  ) 

8. Rezidans dairesi (  ) 

9. Diğer:……………… 

13. Şu an yaşadığınız evden memnuniyet durumunuz nedir? 

1.  Çok memnunum (  )   

2.  Memnunum (  )  

3.  Ne memnunum ne değilim (İdare eder) (  ) 

4.  Memnun değilim (  ) 

5.  Hiç memnun değilim (  ) 

14. Şu an oturduğunuz evden memnun değilseniz veya hiç memnun değilseniz sizce sebebi/sebepleri nedir? (Lütfen 

yazınız)  

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

15. Daha önce yaşamış olduğunuz evden memnuniyet durumunuz nasıldı? 

1.  Çok memnundum (  ) 

2.  Memnundum (  ) 

3.  Ne memnun ne değildim (İdare ederdi) (  ) 

4.  Memnun değildim (  ) 

5.  Hiç memnun değildim (  ) 

16. Siz, fiziki yönden nasıl bir evde yaşamak isterdiniz? 

1. Müstakil gecekondu (  ) 

2. Apartman gecekondu (  ) 

3. Apartman dairesi (  ) 

4. Güvenliği olmayan site (  ) 

5. Müstakil konut (  ) 

6. Güvenlikli site (  ) 

7. Güvenlikli sitede müstakil konut (  ) 

8. Rezidans dairesi (  ) 

9. Diğer:………………… 

17. Size göre binalar kaç katlı olmalıdır? 

1. (5 kattan az) (  ) 

2. (5-10) (  ) 

3. (11-15) (  ) 

4. (16-20) (  ) 

5. (21 ve üzeri) (  ) 

18. Şu an yaşadığınız evde kaç yıldır kalıyorsunuz? 

1. (5 ve daha az) (  ) 

2. (6-10) (  ) 

3. (11-15) (  ) 

4. (16-20) (  ) 

5. (21-25) (  ) 

6. (26 ve üzeri) (  ) 
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19. Daha önce yaşadığınız evde kaç yıl oturdunuz? 

1. (5 ve daha az) (  ) 

2. (6-10) (  ) 

3. (11-15) (  ) 

4. (16-20) (  ) 

5. (21-25) (  ) 

6. (26 ve üzeri) (  ) 

20. Aidiyet duygusu açısından, kendinizi bu mahalleye ait hissediyor musunuz? 

1. Evet (  )   2. Hayır (  ) 3. Kararsızım (  ) 

21. Şu an yaşadığınız evde kim/kimlerle birlikte yaşıyorsunuz?    

1. Ailemle (  ) 2. Tek başıma (  )  3. Akrabalar (  )  4. Ev arkadaşları (  ) 

22. Daha önce yaşadığınız evde kimlerle kalıyordunuz? 

1. Ailemle (  ) 2. Tek başıma (  )  3. Akrabalar (  )  4. Ev arkadaşları (  ) 

23. Kaç yıldır Ankara merkezde yaşıyorsunuz? 

1. (5 ve daha az) (  ) 

2. (6-10) (  ) 

3. (11-20) (  ) 

4. (21-30) (  ) 

5. (31-40) (  ) 

6. (41 ve üzeri) (  ) 

24. Daha önce yaşadığınız yer neresidir? 

1. Köy (  )  2. Kasaba-Belde (  ) 3. İlçe (  )  4. İl (  )  5. Ankara merkez (  ) 

25. Bu zamana kadar en uzun süre yaşadığınız yer neresidir? 

1. Köy (  )  2. Kasaba-Belde (  ) 3. İlçe (  )  4. İl (  )  5. Ankara merkez (  ) 

26. Size göre kimler kentlidir? 

1. Kentte oturanlar (  ) 

2. Gecekonduda oturmayanlar (  ) 

3. Kentte doğanlar (  ) 

4. Geçimini kentte sağlayanlar (  )  

5. Kente özgü yaşam tarzını sergileyenler (  ) 

27. Sizce kentli/şehirli bir insanın en önemli özelliği nedir? 

1. Modern olması/Çağdaş olması (  ) 

2. Kentte yaşıyor olması (  ) 

3. Zengin olması (  ) 

4. Önemli mevkilerde olması (  ) 

5. Eğitimli-kültürlü olması (  ) 

6. Kente özgü yaşam tarzını içselleştirmiş olması (  ) 

28. Siz kendinizi kentli hissediyor musunuz? 1. Evet (  ) 2. Hayır (  ) 3. Kararsızım (  ) 

29. Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan binanın Müteahhiti/şirketi, gecekondu veya arsa sahiplerine yaptığı 

daire taksimatını, adaletli olarak yaptığına inanıyor musunuz? 

1. Evet (  )  2. Hayır (  ) 3. Fikrim yok/ Bilmiyorum (  ) 

30. Kentsel Dönüşüm kapsamında yapılan evinizin çocuk parkı, boş alanı, havuz ve başka sosyal aktiviteler 

açısından ortak kullanım alanı var mı? 1. Evet (  ) 2. Hayır (  ) 

31. Bir önceki soruda yanıtınız hayır ise, yukarıdaki sosyal alanların olmasını ister miydiniz? 

1. Evet (  )  2. Hayır (  ) 

32. Yaşadığınız bu binanın, deprem öncesi ve sonrası için gerekli tedbirler alınarak inşa edildiğini düşünüyor 

musunuz? 

1. Evet (  )  2.  Hayır (  ) 3. Fikrim yok/Bilmiyorum (  ) 

33. Şu an yaşadığınız ev, daha önceki oturduğunuz eve göre sosyal hayatınızı hangi yönde (Nasıl) etkiliyor? 

1. Olumlu yönde etkiliyor. Çünkü………………………………………………………….. 

2. Olumsuz yönde etkiliyor. Çünkü………………………………………………………… 

3. Fikrim yok 
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34. Şu an oturduğunuz evde aylık gelirinizi en çok nereye harcıyorsunuz? (Önem sırasına göre 1 den 5’e kadar 

numara vererek 5 tanesini kutucukların içerisine yazınız.) 

1.Yiyecek-içeceğe (  ) 

2. Ev kirasına (  ) 

3. Ev taksitlerine (  )  

4. Eğlenceye (  ) 

5. Çocuklara (  ) 

6. Araba taksitlerine (  ) 

7. Haberleşmeye (İnternet, cep tel. faturası vb.) (  ) 

8. Ulaşıma (  ) 

9. Eğitime (  ) 

10. Giyim-kuşama (  ) 

11. Ev eşyalarına (  ) 

12. Sağlık (  ) 

13. Kişisel gelişim.(  ) 

14. Faturalar (elektrik, su, doğalgaz, ortak gider vb) (  ) 

35. Daha önce yaşadığınız evde aylık gelirinizi en çok nereye harcıyordunuz? (Önem sırasına göre 1 den 5’e kadar 

numara vererek 5 tanesini kutucukların içerisine yazınız.) 

1. Yiyecek-içeceğe (  ) 

2. Ev kirasına (  ) 

3. Ev taksitlerine (  )  

4. Eğlenceye (  ) 

5. Çocuklara (  ) 

6. Araba taksitlerine (  ) 

7. Haberleşmeye (İnternet, cep tel. faturası vb.) (  ) 

8. Ulaşıma (  ) 

9. Eğitime (  ) 

10. Giyim-kuşama 

11. Ev eşyalarına (  ) 

12. Sağlık (  ) 

13. Kişisel gelişim. (  ) 

14. Faturalar (elektrik, su, doğalgaz, ortak gider vb) (  ) 

36. Boş zamanlarınızda aşağıdakilerden hangilerini en çok yaparsınız? (Önem sırasına göre 1 den 5’e kadar numara 

vererek 5 tanesini kutucukların içine yazınız.) 

1. AVM ye giderim (   ) 

2. Eğlence yerlerine giderim (   ) 

3. Komşuma giderim (   ) 

4. Televizyon seyrederim (   ) 

5. İnternete girerim (   ) 

6. Kitap, dergi, gazete okurum (   ) 

7. Sinema, tiyatro, konsere giderim (   ) 

8. Açık havada dolaşırım (   )    

9. Akrabalarıma giderim (   ) 

10. Spor yaparım (   ) 

11. Dini ibadetlerimi yaparım (   )  

12. Kur’an-ı Kerim ve Dini kitap okurum (   ) 

13. Diğer: ……………… 

37. Daha önceki yaşadığınız evde boş zamanlarınızda en çok hangilerini yapardınız? (Önem sırasına göre 1 den 5’e 

kadar numara vererek 5 tanesini kutucukların içine yazınız.) 

1.  AVM ye giderdim  (   ) 

2.  Eğlence yerlerine giderdim (   ) 

3.  Komşuma giderdim (   ) 

4.  Televizyon seyrederdim (   ) 

5.   İnternete girerdim (   ) 

6.   Kitap, dergi, gazete okurdum (   ) 

7.  Sinema, tiyatro, konsere giderdim (   ) 

8.  Açık havada dolaşırdım (   ) 

9.  Akrabalarıma giderdim (   ) 

10.  Spor yapardım (   ) 
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11.  Dini ibadetlerimi yapardım (   ) 

12.  Kur’an-ı Kerim ve Dini kitap okurdum (   ) 

13.  Diğer: …………………… 

38. İnternet kullanma sıklığınız hangisidir? 

1. Her gün (  ) 2. Haftada birkaç kez (  ) 3. Ayda birkaç kez (  ) 4. Yılda birkaç kez (  ) 5. Hiç (  ) 

39. Herhangi bir sosyal medya hesabı kullanıyor musunuz? 

1.Evet 2.Hayır 

Bir önceki soruda yanıtınız Evet ise, hangi Sosyal Medya hesaplarını kullanıyorsunuz?  (Çok seçenek 

işaretleyebilirsiniz) 

1. Facebook (  ) 2. Twitter (  ) 3. İnstagram (  ) 4. Whatsapp (  ) 5. Youtube (  ) 6. Diğer:.. 

40. Sosyal medya sitelerinde en çok hangi konular dikkatinizi çekiyor? (Çok seçenek işaretleyebilirsiniz) 

1. Eğitim (Aile, çocuk yetiştirme, kişisel gelişim vb.) (  ) 

2. Haberler/Toplumsal sorunlar (  ) 

3. Magazin (Estetik, güzellik, moda, eğlence vb) (  ) 

4. Sağlık (  ) 

5. Siyasi paylaşımlar (  ) 

6. Kültür, sanat ve spor (  ) 

7. Yemek tarifleri (  ) 

8. Dini konular (  ) 

41. Şu an yaşadığınız yerde komşularınıza ne sıklıkla misafirliğe gidersiniz? 

1. Hiç gitmem (  ) 

2. Ara sıra giderim (  ) 

3. Sık giderim (  ) 

4. Bayram/düğün/taziyelerde giderim (  ) 

42. Daha önce oturduğunuz yerde komşularınıza ne sıklıkla misafirliğe giderdiniz? 

1. Hiç gitmezdim (  )  

2. Ara sıra giderdim (  ) 

3. Sık giderdim (  ) 

4. Bayram/düğün/taziyelerde giderim (  ) 

43. Şu an yaşadığınız yerde, Ankara’da oturan akrabalarınızla görüşme sıklığınız nedir? 

1. Haftada bir (  ) 

2. İki haftada bir (  ) 

3. Ayda bir (  ) 

4 Çoğunlukla bayram/düğün ve taziyelerde (  ) 

44. Daha önce yaşadığınız yerde, akrabalarınızı ne sıklıkla ziyaret ederdiniz? 

1. Haftada bir (  ) 

2. İki haftada bir (  ) 

3. Ayda bir (  ) 

4 Çoğunlukla bayram/düğün ve taziyelerde (  ) 

45. Şu an yaşadığınız ev, daha önceki oturduğunuz eve göre dini yaşantınızı hangi yönde (Nasıl) etkiliyor? 

1.  Şu anda Olumlu yönde etkiliyor. Çünkü………………………………………………………………… 

2.  Şu anda Olumsuz yönde etkiliyor. Çünkü………………………………………………………………. 

3.  Fikrim yok 

46. Siz, dini yaşantınız açısından nasıl bir evde yaşamak isterdiniz? 

1. Müstakil gecekondu (  ) 

2. Apartman gecekondu (  ) 

3. Apartman dairesi (  ) 

4. Güvenliği olmayan site (  ) 

5. Müstakil konut (  ) 

6. Güvenlikli site (  ) 

7. Güvenlikli sitede müstakil konut (  ) 

8. Rezidans dairesi (  ) 

9. Diğer:………………………. 

47. Din hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisine katılıyorsunuz? (Tek seçenek işaretlenecek) 

1. Din sadece bu dünyada mutlu olmak için gereklidir (  ) 
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2. Din sadece ahiret için gereklidir (  ) 

3. Din hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olmak için gereklidir (  ) 

4. Diğer: …………… 

48. Dini inanç açısından kendinizi, okuyacağım ifadelerden hangisiyle tanımlarsınız? (Tek seçenek işaretlenecek) 

1. İnançlıyım, dinimin bütün gereklerini yerine getirmeye çalışan biriyim (  ) 

2. İnançlıyım, dinimin bazı gereklerini yerine getiren biriyim (  ) 

3. İnançlıyım, dinimin gereklerini yerine getiremeyen biriyim (  ) 

4. Sadece Allah’a (yaratıcıya, tanrıya) inanıyorum, kitaplara, peygamberlere inanmıyorum. Deist (  ) 

5. İnançlı biri değilim. Ateist (  ) 

6. Diğer: ……………… 

49. Sahip olduğunuz dini bilgileri nereden edindiniz? (Çok seçenek işaretleyebilirsiniz) 

1. Komşulardan (  ) 

2. Aileden/akrabalardan (  ) 

3. Arkadaş çevresinden (  )  

4. Okuldan (  ) 

5. Din görevlilerinden (imam, müftü vb) (  ) 

6. İnternet siteleri/Sosyal medya (  ) 

7. Dini kitaplardan (  )  

8. Kuran kursundan (  ) 

9. Tarikat/Cemaatler (  )  

10. Dini bilgim yok/ İlgisiz (  ) 

50. Dini bir konu aklınıza takılırsa kime müracaat edersiniz? (Birden fazla şık işaretleyebilirsiniz) 

1. Kur’an-ı Kerim’e (  ) 

2. Hadislere (  ) 

3. Din görevlilerine (imam, müezzin, müftü vb) (  ) 

4. Diyanet İşleri Başkanlığına (  ) 

5. Dini kitaplara (  ) 

6. Dini bilgisi iyi olduğuna inandığım kişilere (  ) 

7. Televizyon programındaki kişilere bağlanarak (  ) 

8. Dini bir gruba (Tarikatlar/cemaatler) (  ) 

9. İnternete/Sosyal medyaya (  ) 

10. Aileye/akrabalara (  ) 

51. Sizce, kentsel dönüşüm yapılan bir yerde, insanlar dini bilgilerini kimden ya da nereden öğrenmeli? 

(Çok seçenek işaretleyebilirsiniz) 

1. Komşulardan (  ) 

2. Aileden/akrabalardan (  )  

3. Arkadaş çevresinden (  ) 

4. Okuldan (  ) 

5. Din görevlilerinden (imam, müezzin, müftü vb) (  )  

6. İnternet siteleri, Sosyal medya vb.) (  ) 

7. Dini kitaplardan (  ) 

8. Kuran kursundan (  ) 

9. Tarikat/Cemaatler (  ) 

10. Dini bilgim yok/İlgisiz (  ) 

52. “Deprem olaylarının, dini kurallara yeterince uyulmadığı için yaşandığını düşünüyorum” fikrine katılıyor 

musunuz? 

1. Katılıyorum (  )  2. Katılmıyorum (  ) 3. Fikrim yok/ Bilmiyorum (  ) 

53. Yeni inşa edilen binalar, sizin evinizi ve yaşamınızı fiziki olarak etkiliyor mu? Örneğin dip dibe konutların ya 

da yüksek katlı binaların inşası, mahremiyetinizi tehdit ediyor mu, daha az gün ışığı almanıza, manzaranızın 

kapanmasına neden oluyor mu? 

1. Evet (  )  2.  Hayır (  ) 3. Fikrim yok/Bilmiyorum (  ) 

54. Asansöre bindiğinizde veya bina giriş-çıkışlarında karşılaştığınız kişilere selam vererek halini-hatırını sorar 

mısınız? 

1.  Evet (  )  2.  Hayır (  ) 3.  Diğer….. 

55. Sosyal medya ve din ilişkisi hakkındaki kanaatinizi paylaşır mısınız? (Tablodaki numaraları işaretleyebilirsiniz) 
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(1. Hiç katılmıyorum       2. Katılmıyorum      3. Kararsızım       4. Katılıyorum      5. Tamamen katılıyorum) 

1. Sosyal medya, faydalı bir mecradır 1 2 3 4 5 

2. Sosyal medyadaki her şeye şüphe ile yaklaşılmalı 1 2 3 4 5 

3. Sosyal medya, aile yapısına zarar veren içeriklerin paylaşıldığı yerdir 1 2 3 4 5 

4. Sosyal medya, insan haysiyetine kolayca saldırıldığı bir yerdir 1 2 3 4 5 

5. Sosyal medya dini duyguları zayıflatmaktadır 1 2 3 4 5 

 

56. Size okuyacağım durumlarda akraba, arkadaş ve yakınlarınıza ziyarete gider misiniz? (Tablodaki numaraları 

işaretleyebilirsiniz) 

(1. Hiç gitmem 2. Nadiren     3. Ara sıra 4. Sık giderim 5. Çok sık giderim anlamına gelmektedir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dini bayramlarda bayramlaşmaya 1 2 3 4 5 

2.  Nişan, nikah, düğün, sünnet ve mevlit gibi törenlerde 1 2 3 4 5 

3. Başsağlığı dilemek için/ Taziyelerde 1 2 3 4 5 

4. Ev alan yakınlarınıza ev görmeye/ Hayırlı olsuna 1 2 3 4 5 

5. Bebeği olan yakınlarınıza bebek görmeye 1 2 3 4 5 

6. Askere gidenleri uğurlamaya  1 2 3 4 5 

7. Hasta ziyaretine 1 2 3 4 5 

8. Hacdan dönenlere 1 2 3 4 5 
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ÖZET 

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN DİNİ VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİ:  

ANKARA ÖRNEĞİ 

Doktora Tezi 

Musa YILMAZ 

Danışman: Prof. Dr. Niyazi AKYÜZ 

Bu çalışma kentsel dönüşüm sürecinde bireylerin sosyal hayat, dini yaşam ve 

sosyo-kültürel değerlerinde ortaya çıkan başlıca farklılaşmaları, Ankara ili Keçiören 

ilçesi Yükseltepe ve Şehit Kubilay mahalleleri örneğinde ele almıştır. Çalışma teorik ve 

uygulamalı olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Araştırmanın teorik kısmı 

dokümantasyon metoduyla, uygulamalı kısmı ise tarama (tasvir) metodu ile 

gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan anket formu, evreni oluşturan Yükseltepe ve Şehit 

Kubilay mahallelerinde oturan bireylerden 405 kişiye uygulanmıştır. Sahadan elde edilen 

bulguların istatistiksel çözümlenmesinde ise, yüzde ve frekans dağılımları, aritmetik 

ortalama, ki-kare testi, t-testi, varyans analizi ve Lsd Post-Hoc çoklu karşılaştırma testi 

kullanılmıştır. 

Araştırmanın giriş bölümünde, çalışmanın konusu, amacı, önemi, hipotezleri, 

sınırlıkları ve yöntemiyle ilgili bilgilere yer verilmiştir. Birinci bölümde, kent olgusu, 

kentleşme, kentsel dönüşüm ile kent ve din ilişkisi sosyolojik açıdan incelenerek, 

kavramsal ve kuramsal bilgiler üzerinde durulmuştur. Söz konusu kavramların tarihsel 

gelişimi panoramik bir düzlem üzerinden ele alınmıştır. İkinci bölümde, Ankara ili ve 

araştırma sahası ile ilgili genel bilgilere yer verilmiştir. Bu bağlamda Yükseltepe ve Şehit 

Kubilay mahallesinde araştırmaya katılan bireylerin yaşadığı konut, sosyal yaşam ve dini 

hayat ilişkisi ve kentsel mekânda bazı sosyo-kültürel değerlerin çeşitli değişkenler 

karşısındaki durumu belirlenmiştir. Son olarak ise sonuç ve önerilere yer verilmiştir.  

Anahtar Kavramlar: Kentsel dönüşüm, Kentleşme, Kentlileşme, Sosyal hayat, Din 
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ABSTRACT 

EFFECTS ON RELIGIOUS AND SOCIAL LIFE OF URBAN TRANSFORMATION: 

CASE OF ANKARA 

PhD Thesis 

Musa YILMAZ 

Advisor: Prof. Dr. Niyazi AKYÜZ  

This study deals with the main differences in the social life, religious life and 

socio-cultural values of individuals in the process of urban transformation, in the example 

of Yükseltepe and Şehit Kubilay neighborhoods in Keçiören district of Ankara. The study 

consists of two parts including theoretical and applied. The theoretical part of the research 

was carried out with the documentation method, and the applied part was carried out with 

the scanning (description) method. The prepared questionnaire was applied to 405 

individuals living in Yükseltepe and Şehit Kubilay neighborhoods that make up the 

universe. In the statistical analysis of the findings obtained from the field were used 

percentage and frequency distribution, arithmetic mean, chi-square test, t-test, analysis of 

variance and Lsd Post-Hoc multiple comparison test. 

In the introduction part of the research was given information about the subject, 

purpose, importance, hypotheses, limitations and method of the study. In the first part was 

emphasized the concept of the city, urbanization, urban transformation and the 

relationship between the city and religion, examining sociologically, and conceptual and 

theoretical information. The historical development of the aforementioned concepts was 

discussed on a panoramic plane. In this context were determined the relationship between 

residence, social life and religious life and the situation of some socio-cultural values in 

the urban space against various variables of the individuals participating in the research 

in Yükseltepe and Şehit Kubilay neighborhoods. Finally, conclusions and 

recommendations were given. 

Key Words: Urban transformation, Urbanization, Urbanizing, Social life, Religion 

 

 

 


